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RESUMO 

 

 

MORAES, C. S. B. (2006). Planejamento e Gestão Ambiental: uma proposta 
metodológica. São Carlos. 277 p. Tese (Doutorado). Escola de Engenharia de 
São Carlos, Universidade de São Paulo. 

 
 
 
 
 A presente tese apresenta a metodologia PLAMTUR - Planejamento 

Ambiental Municipal do Turismo, elaborada neste trabalho, porém baseada também 

em MORAES (2002), a qual objetiva contribuir na aplicação de técnicas para o 

planejamento de uma área, e fundamentalmente subsidiar estratégias de gestão 

ambiental, turística e aspectos relacionados, visando a ligação direta entre os 

objetivos teóricos e científicos e o proveito social. Este trabalho pode 

posteriormente, servir como modelo nos diversos aspectos relativos a implantação 

e gestão de uma determinada atividade econômica, neste caso exemplifica-se com 

a turismo, dentro dos parâmetros de desenvolvimento econômico, privilegiando a 

proteção ambiental e a responsabilidade e inclusão social em empreendimentos e 

municípios. 

 

 

Palavras-Chave: planejamento, gestão ambiental, turismo, desenvolvimento 

econômico, proteção ambiental, responsabilidade e inclusão social. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

MORAES, C. S. B. (2006). Environmental Planning and Management: a 
Methodological Proposal. São Carlos. 277 p. Thesis (Doctorate). Escola de 
Engenharia de São Carlos, University of São Paulo. 

 
 
 
 
 This thesis presents the PLAMTUR - Municipal Environmental Planning 

for Tourism methodology. This methodology was made in this work but it is also 

present in MORAES (2002), which aims to contribute in the use of techniques in the 

planning of an area and basically subsidize strategies of environmental and touristic 

management and related aspects seeking a direct connection between theoretical 

and scientific studies and social benefit. This work may later serve as a model in the 

various aspects regarding the implementation and management of a determined 

economic activity, here exemplified with tourism, within the parameters of economic 

development while privileging environmental protection, social responsibility and 

social inclusion in businesses as well as cities. 

 

 

Key-words: planning, environmental management, economic development, 

tourism, environmental protection, social responsibility and social inclusion. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 O turismo aparece como uma atividade que cresce constantemente no 

Brasil, principalmente nos municípios e empreendimentos que buscam uma 

alternativa economicamente viável de desenvolvimento, aproveitando, muitas vezes 

os recursos paisagísticos privilegiados existentes na área. 

 Os recursos naturais e/ ou construídos aparecem como matéria prima 

do turismo, sendo estes que sustentam e atraem o visitante para uma 

determinada área. Porém, os recursos devem ser vistos como bens a serem não 

só explorados, mas principalmente conservados. 

 Diante disso, ocorre o aumento na importância de estudos voltados a 

questão ambiental relacionadas ao turismo e, direta ou indiretamente, ligados às 

questões sociais, econômicas, dentre outras correlatas. O enfoque deste trabalho é 

para a relação entre esses aspectos, exemplificando com a atividade turística, ou 

seja, às questões voltadas a mitigação e gestão de impactos/ alterações negativas, 

mas principalmente a preocupação com a prevenção dos danos. 

 Portanto, o planejamento e gestão passam a ser não só uma forma de 

auxílio para administração e manejo de uma área, bem como de organização do 

espaço adequado as necessidades da população local e visitante, mas 

especialmente às características gerais da área. 

 Em relação as técnicas de planejamento e gestão que podem ser 

utilizadas no desenvolvimento de uma atividade econômica, neste caso o 

turismo, destacam-se algumas, como por exemplo, as que são apresentadas na 

metodologia PLAMTUR. Dentre algumas dessas técnicas apresentadas na 

metodologia destacam-se: o inventário, a avaliação prévia de impacto ambiental 

e o diagnóstico e análise preliminar, as quais fazem parte da primeira fase desta 

metodologia; e a etapa de zoneamento ambiental turístico, a qual compõe a 

segunda e última fase da metodologia. 
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 Na etapa de inventário ocorre a divisão de duas outras etapas, o 

inventário municipal e o inventário dos recursos paisagísticos e atrativos 

turísticos, e em cada uma dessas etapas ocorre o levantamento e o 

reconhecimento de dados das características físico-ambientais, sócio-

econômicas, político-administrativas, da infra-estrutura básica e turística e da 

demanda existente. 

 Na avaliação prévia de impacto ambiental - APIA, ocorre a identificação 

dos impactos positivos e negativos com ênfase para os aspectos sócio-

econômicos, histórico-culturais e físico-ambientais. 

 Na etapa de diagnóstico e análise preliminar, ocorre primeiro uma 

síntese dos dados das etapas anteriores, com o diagnóstico das características 

do município e de cada recurso paisagístico e atrativo turístico, com a 

identificação dos pontos fracos e fortes, e posteriormente, a análise preliminar da 

situação atual e de todos os dados. 

 O zoneamento ambiental turístico é a quarta etapa do PLAMTUR que 

consiste na divisão do município em áreas geográficas que pretende a partir da 

análise dos dados obtidos nas etapas anteriores, identificar os principais 

aspectos físico-ambientais, sócio-econômicos, histórico-culturais e turísticos. 

Assim, tais informações podem subsidiar o zoneamento, com aplicação de 

políticas, sendo este um importante instrumento para a definição da utilização 

dos espaços em uma unidade geográfica municipal ou em parte deste. 

Posteriormente, nesta mesma etapa ocorre a análise geral dos dados e a 

proposição de diretrizes como subsídios para o planejamento e gestão 

ambiental/ turística em um município e/ ou empreendimento. 

 Como área de estudo desta tese foi escolhido o município de 

Charqueada, interior do Estado de São Paulo, devido as características locais 

com sua natureza privilegiada e sua situação atual de implantação da atividade 

turística como  alternativa de desenvolvimento sócio-econômico local. 

 Um estudo mais detalhado e completo pode proporcionar um 

direcionamento do planejamento e uma gestão ambiental e turística mais 

adequada e eficaz ao desenvolvimento da economia local, afim de uma 

maximização e/ ou manutenção dos aspectos positivos e minimização e/ ou 

prevenção dos aspectos negativos.  
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 Apresentam-se os objetivos dessa pesquisa: 

 Objetivos Gerais 

 1) Propor técnicas dentro de uma metodologia de planejamento e 

gestão que proporcionem a análise da viabilidade e aplicabilidade do 

desenvolvimento econômico na atividade turística correlacionada a proteção 

ambiental e a responsabilidade/ inclusão social. 

 2) Elaborar a metodologia específica para o planejamento ambiental 

municipal do turismo - PLAMTUR, com as etapas de inventário, avaliação prévia de 

impacto ambiental, diagnóstico e análise preliminar e zoneamento ambiental 

turístico. 

 Objetivo Específico 

1) Analisar a viabilidade e a eficácia da elaboração e aplicação da 

metodologia PLAMTUR na ligação direta entre os objetivos teóricos e científicos e o 

proveito social, podendo servir de modelo para outros municípios e 

empreendimentos. 

 No desenvolvimento deste trabalho é analisada a importância do 

planejamento e gestão, que interrelacionam questões como o desenvolvimento 

econômico, a inclusão e responsabilidade social e a proteção ambiental, bem como 

é apresentada a elaboração/ aplicação da metodologia PLAMTUR, como técnica 

para o subsídio de planos e projetos em municípios e empreendimentos, neste caso 

exemplificada com a atividade turística.   



 

 

 

 

 

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 - O fenômeno do turismo. 

 Trigo (2001, p. 12) descreve o turismo como uma atividade que se 

organizou com as características conhecidas hoje, a partir de meados do século 

XIX, como conseqüência do desenvolvimento tecnológico iniciado pela Revolução 

Industrial e do surgimento de parcelas da burguesia que tinha tempo, dinheiro e 

disponibilidade para viajar.  

 O autor considera que o turismo de massa pode ter como marco inicial 

o ano de 1950, quando as tecnologias desenvolvidas durante a Segunda Guerra 

são aproveitadas para fins pacíficos, como no caso da aviação comercial e das 

viagens marítimas. O crescimento da atividade turística após esse período tem 

como causas a instituição de férias pagas aos trabalhadores, a elevação do nível 

de renda, a valorização da mentalidade do direito ao lazer, e a mudança dos 

hábitos de consumo nas sociedades que, aos poucos, vão se transformando em 

“pós-industriais”, com o crescimento do setor terciário ou de serviços. As pessoas 

conquistam o direito ao tempo livre. O turismo e as viagens tornam-se um objeto 

de consumo do ser humano contemporâneo. 

 O pesquisador afirma também que aqui no Brasil, o turismo 

internacional teve um avanço significativo na década de 90, notadamente no 

período entre 1995 e 1999, quando os desembarques aéreos internacionais 

passaram de 3,3 milhões para 4,9 milhões e os domésticos saltaram de 16,8 

milhões para 26,7 milhões. O nosso país passou  de 42º lugar em 1996 para 28º 

lugar em 1999 no ranking dos maiores destinos turísticos internacionais, e continua 

crescendo gradualmente, todavia, ainda é um índice baixo considerando-se o seu 

enorme potencial turístico.  

 O Brasil é um país de dimensões continentais ( 8.511.596,3 km2 ) e a 

diversidade de ecossistemas é uma característica sua. São florestas (Amazônica e 

a Mata Atlântica), formações arbustivas (cerrado e caatinga), extensas áreas de 

vegetação rasteira (campos do sul), formações complexas (Pantanal), 

ecossistemas tipicamente litorâneos (mangues, dunas e restingas), além de 
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possuir patrimônios históricos e culturais belíssimos, reconhecidos em termos 

mundiais (CRUZ, 2001, p. 45). 

 Trigo (2001, p. 19), ressalta ainda que “o Brasil tem um litoral de com 

aproximadamente 7.400 km de extensão, com vastas praias de areias brancas; 

possui 34 parques nacionais, vários parques estaduais e reservas biológicas, além 

de 70 cidades históricas.” 

 Apesar disso tudo, do aumento de atividades,  como já mencionamos, o 

Brasil ainda tem um desempenho aquém de suas possibilidades de implementação 

do turismo (TABELA 01/ FIGURA 01).  

 

TABELA 01 - Evolução do Turismo no Brasil 

Ano 
 

Turistas Estrangeiros  
(chegada) 

1971 249.900 

1980 1.081.799 

1990 1.091.067 

1999 5.107.169 

2001 4.993.152 

2003 5.375.343 

2004 6.138.217 
 
Fonte: Embratur – Instituto Brasileiro do Turismo (www.embratur.gov.br), capturado 
em dez/ 2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 01 - Representação da Evolução do Turismo no Brasil. 

Fonte: Embratur – Instituto Brasileiro do Turismo (www.embratur.gov.br), capturado 

em dez/ 2005. 
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 Trigo (2001, p. 24) cita algumas das razões para o pequeno 

desenvolvimento do turismo no Brasil, frente a sua real potencialidade, a saber: a) a 

questão da estrutura; ou seja, os problemas econômicos do país, especialmente à 

má distribuição de riquezas e a injustiça social; b) os problemas sociais, como a 

falta de segurança (e a imagem do país no exterior), além da necessidade de 

desenvolvimento do sistema de transporte, e a infra-estrutura turística. 

 Diante do aumento da preocupação com a qualidade do produto 

turístico brasileiro e da oportunidade do imenso potencial que o país apresenta, o 

Ministério do Turismo - MTur, em 2004 (BRASIL, 2005b) criou o Programa de 

Regionalização do Turismo que é um modelo de gestão descentralizados, 

coordenada e integrada, com base nos princípios da flexibilidade, articulação, 

mobilização, cooperação intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões. 

 Segundo BRASIL (2005b) regionalizar o turismo é  

  transformar a ação centrada na unidade municipal para uma 

política pública mobilizadora de planejamento e coordenação para 

o desenvolvimento turístico local, regional, estadual e nacional, de 

forma articulada e compartilhada. É também, esforço coordenado 

entre municípios, estados e países para ações de negociação, 

consenso, planejamento e organização social. 

 Este Programa tem como objetivo ampliar e qualificar o mercado de 

trabalho, dar qualidade ao produto turístico, diversificar a oferta turística, estruturar 

os destinos turísticos, ampliar o consumo turístico no mercado nacional, aumentar a 

inserção competitiva do produto turístico no mercado nacional e aumentar o tempo 

de permanência e gasto médio do turista. 

  O modelo de gestão adotado pelo MTur, está voltado para o interior 

dos municípios do Brasil, para as suas riquezas ambientais, materiais e 

patrimoniais, e para as suas populações. Esse propósito pode ser alcançado pela 

gestão compartilhada, pelo planejamento nacional construído a partir das 

especificidades locais com enfoque no desenvolvimento regional. Para tanto, 

devem ser criadas condições que propiciem a contribuição e a participação das 

várias esferas da sociedade, de modo a se chegar à oferta de produtos e serviços 

diversificados, qualificados e exigidos pelos mercados nacional e internacional. 

 Estes tipos de projetos e programas certamente auxiliarão na melhoria 

da qualidade do produto turístico nacional como também e principalmente haverá o 

reconhecimento, seguido da valorização do potencial que cada localidade tem para 

o desenvolvimento do turismo. 
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2.1.1 - A dimensão teórica do turismo.  

 Passando por esse breve histórico do fenômeno turístico, apresenta-se 

questões conceituais referentes ao turismo. 

 Segundo a Organização Mundial do Turismo – OMT apud Cruz (2001, 

p. 04), o turismo é uma modalidade de deslocamento espacial, que envolve a 

utilização de algum meio de transporte e ao menos um pernoite no destino; esse 

deslocamento pode ser motivado pelas mais diversas razões, como lazer, negócios, 

congressos, saúde e outros motivos, desde que não correspondam as formas de 

remuneração direta. 

 Todavia, Cruz (2001, p. 05) complementa a definição descrevendo que 

”o paradoxo que se coloca entre definição oficial e situações práticas é que a lógica 

que orienta a organização dos espaços para o turismo é a do lazer”. Segundo Trigo 

(2001, p. 11), entende-se por lazer todas as atividades desenvolvidas fora do 

sistema produtivo (trabalho), das obrigações sociais, religiosas e familiares. 

  O turismo, segundo Queiroz (2000), é visto como um fenômeno 

histórico, nascido da extensão do tempo livre pela redução de tempo de trabalho, 

assim como o lazer, do estabelecimento de férias e finais de semana remunerados; 

do desenvolvimento dos transportes e do aumento dos salários, criando um novo 

modo de vida na sociedade moderna. 

 Ruschmann (1995) coloca que o turismo é uma atividade oriunda de 

uma série de diversas e profundas necessidades do ser humano de espaço, 

movimento, bem-estar, expansão e repouso longe das tarefas impostas pelo 

trabalho cotidiano, quando  tenta-se escapar da rotina, conhecer novos prazeres, 

descobrir novos horizontes. O turismo é uma  prática social que envolve um sistema 

de valores, estilo de vida, produtor, consumidor e organizador de espaços, 

indústria, comércio, rede imbricada e aprimorada de serviços. 

 Ainda neste contexto, Barreto (1998, p. 49) descreve que  

  o fenômeno turístico, ou atividade turística, tem um aspecto social 

tão importante quanto o desenvolvimento econômico, isto é, a 

possibilidade de expansão do ser humano, seja pelo divertimento 

ou pela possibilidade de conhecer novas culturas e enriquecer os 

conhecimentos através das viagens. 

 Rodrigues (1999) coloca que no limiar deste século XXI, o turismo 

aparece como um dos fenômenos mais marcantes, onde sua expressividade não se 
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limita ao fato econômico, mas principalmente, ao fator social, que se configura 

materialmente, criando e recriando formas espaciais diversificadas. 

 Lemos (1996, p. 11) afirma que o turismo também é um fenômeno 

social que é considerado hoje como a força econômica que trará melhores 

condições de vida, através das muitas atividades que propicia, e destaca ainda que 

sem uma postura ética ante o meio ambiente social, sua vitalidade sofrerá sérios 

problemas de esgotamento.  

 De acordo com Cruz (2002), o turismo “transforma os lugares, impondo 

às localidades sua lógica de organização do espaço”, ou seja, o espaço passa a se 

desenvolver dentro das necessidades que o turismo gera, sem muitas vezes levar 

em consideração as necessidades da população local, ou as necessidades de 

adaptação da própria natureza as novas relações a que está exposta.  

 Portanto, a gestão dos recursos que determinada paisagem oferece 

deverão estar diretamente ligadas aos fatores culturais, sociais, econômicos e 

naturais. O meio ambiente não pode ser visto somente como matéria-prima a ser 

consumida pelo turismo, mas pode ser um fator de auxílio no contato mais íntimo 

do Homem com a Natureza, também e principalmente, como auxílio no 

desenvolvimento da consciência conservacionista. 

 Partindo das questões econômicas e sociais, Pellegrini Filho (1993) 

afirma que o turismo é o movimento de pessoas, é um fenômeno que envolve antes 

de mais nada, gente. É um ramo das ciências sociais e não só das ciências 

econômicas, e transcende a esfera das meras relações da balança comercial. 

 Já Rodrigues (1997, p. 93), descreve o turismo como sendo uma 

atividade complexa que compreende tanto a produção como o consumo, tanto as 

atividades secundárias (produção industrial), como terciárias (serviços) que agem 

articuladamente, apropriando-se de lugares exóticos, de paisagens naturais, de 

servados para se obter conhecimentos culturais, históricos, possibilitar o descanso, 

e vários outros motivos simbólicos ou reais.  

 O turismo assume, a partir da década de 50 do século XX,  uma 

importância no âmbito das Ciências Humanas e Sociais, relevância que emerge 

com o aumento da atividade no pós Segunda Guerra, como já mencionamos. As 

pesquisas e conteúdo turístico têm se expandido nas várias áreas do 

conhecimento. Com isso houve a evolução para o desenvolvimento  de estudos 

científicos multi e interdisciplinares relacionados à atividade turística. Porém, tais 
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estudos, na maioria, mesmo tendo abordagem técnico-científica ainda priorizam os 

aspectos econômicos, sociais e políticos do turismo (REJOWSKI, 1998, p. 84). 

 A partir das definições apresentadas tem-se um embasamento mais 

detalhado sobre a temática subsidiando teoricamente a presente pesquisa. 

Todavia, cabe ressaltar que a partir do turismo, apresenta diferentes segmentos 

com definições próprias, como por exemplo, o ecoturismo, turismo ambiental/ 

ecológico, turismo rural, dentre outras, as quais são brevemente apresentadas a 

seguir. 

 O homem que necessita de lazer e descanso encontra no ecoturismo a 

oportunidade de conhecer e aprender com a natureza, onde este contato lhe 

propicia o bem estar individual, além da troca de experiências e de aventuras, que 

podem ser encontradas principalmente no turismo em contato com a natureza. 

 Segundo a Embratur (1994), ecoturismo é um segmento da atividade 

turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva 

sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da 

interpretação do ambiente, promovendo o bem estar das populações envolvidas. 

 Partindo desta definição, Barros (2000, p. 91) descreve que ecoturismo 

é uma atividade econômica que promove a conservação dos recursos naturais e 

valoriza econômica e financeiramente o patrimônio natural e cultural de uma região. 

O autor continua afirmando que o ecoturismo permite às pessoas entender o valor 

daquilo que está sendo explorado e compreender a importância do equilíbrio desse 

processo e de sua manutenção para as gerações futuras, sendo por fim uma 

atividade de geração de benefícios para a comunidade. 

 Já Endres (1998) coloca que o ecoturismo consiste em viajar para áreas 

naturais não degradadas ou poluídas, com o objetivo específico de estudar, admirar 

e usufruir da paisagem e suas plantas e animais, tanto quanto manifestações 

culturais encontradas nessas áreas. O ponto principal é que a pessoa que pratica 

ecoturismo tem a oportunidade de mergulhar na natureza de uma maneira 

normalmente não possível no meio ambiente urbano. 

 Segundo Ruschmann (1995, p. 23), 

  a motivação da viagem que predomina na opção por um turismo 

ecológico é o contato com a natureza, seguida pela busca de 

emoções e aventura, curiosidade, estar com os amigos, conhecer 

novas pessoas, estudar o meio ambiente e exercitar-se 

fisicamente. Coloca ainda que o turismo ecológico é aquele que 
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permite a apreciação e o estudo da natureza e suas 

singularidades, sem comprometer a originalidade e autenticidade 

dos meios visitados.  

 Diante deste quadro de dinamização do ecoturismo, os estudos que 

eram bem raros até há uma década atrás, hoje intensificam-se, relacionando os 

impactos gerados pelo turismo no meio ambiente. Este anteriormente, era visto 

como fonte inesgotável de recursos e como produto, não levando em conta o seu 

real valor. 

 Segundo Mazollenis (1998, p. 19) apud Graziano, outro segmento em 

crescimento é o turismo rural,  que o autor chama também de agro-eco-turismo, 

destacando-se o surgimento de diversos pesques-pague; hotéis-fazenda; 

condomínios rurais; empresas de circuitos eco-turísticos, como trilhas em parques 

nacionais, entre outros. 

 Tulik (2000, p. 62), descreve que o turismo rural, em seu mais amplo 

sentido, é hoje, caracterizado pela pluralidade de práticas, uma vez que o espaço 

rural ganhou novas funções derivadas dos múltiplos recursos ali existentes, que 

proporcionaram o desenvolvimento de diversas atividades, nem sempre tipicamente 

rurais, mas geralmente inovadoras e ajustadas a uma demanda crescente. Como 

descreve a autora (2000, p. 62), o turismo rural tem sido visto como complemento à 

renda agrícola e pecuária; como gerador de empregos que contribuem para conter 

o êxodo rural. 

 Segundo a Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo e o Ministério da 

Agricultura, “turismo rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no 

meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a 

produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da 

comunidade” (RAMOS, 2000, p. 127). 

 Cavaco (2001, p. 108), cita que o turismo rural  

  identifica-se como o espaço rural com as áreas de ocupação 

predominantemente agrícola ou agro-silvo-pastoril, no presente ou 

um passado relativamente próximo, a que correspondem sistemas 

de uso do solo no geral extensivos e quase sempre pouco 

artificializados. 

 A partir das definições dos diferentes segmentos da atividade turística 

apresentadas aqui, pode-se afirmar que elas tendem, de uma certa forma,  

integram-se num mesmo sentido, ou seja, dar relevância ao contato do homem 

com o meio ambiente, a sua cultura e sua  história. 
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 O pensar no global e agir no local é mantido, pois é reconhecida a 

importância deste fenômeno para uma melhora na qualidade de vida mundial, onde 

as pequenas ações que visam o bem estar comum em um determinado local é o 

ponto de partida para uma qualidade geral. Exemplos e estudos referentes a esta 

temática foram tomados como bases de referenciais teóricos que levam ao 

levantamento de assuntos correlacionados, de sugestões e dúvidas que podem ser 

sanadas a cada novo trabalho, adequando portanto a cada realidade encontrada. 

 Vários pesquisadores brasileiros têm dado maior importância ao tema – 

relação turismo e ambiente – notadamente, a partir da década de 90, sendo uma 

das razões para esta maior ênfase ao assunto decorrente da grande intensificação 

da atividade, provocando a decadência de muitos pólos de atração. 

 Com a utilização inadequada e exagerada dos recursos paisagísticos e 

atrativos turísticos pelo homem, acontece a degradação ambiental, bem como, a 

descaracterização da cultura local, o que, muitas vezes, pode causar a decadência 

econômica. 

 Segundo Lindberg (1995), nos últimos anos, o número de turistas que 

visitam áreas naturais tem aumentado de forma surpreendente. Infelizmente, essa 

tendência não tem sido acompanhada pelo planejamento e administração 

adequados dos locais visitados, principalmente em áreas ecológicas e 

culturalmente frágeis. 

 Infelizmente, o que se tem visto na maior parte das áreas onde são 

praticadas atividades de lazer e de turismo é a quase total despreocupação para 

manter a integridade do ecossistema envolvente, tratado como uma mercadoria a 

ser consumida vorazmente (QUEIROZ, 2000, p. 03). 

 Cabe lembrar que o espaço turístico é um local, que deve ser 

administrado adequadamente para que não haja a perda da demanda de turista e 

conseqüentemente entre em decadência sócio-econômica e ambiental, em que o 

ato de planejar o turismo deve partir do pressuposto e do entendimento de 

questões que inter-relacionam o homem, turismo e meio ambiente em um mesmo 

patamar de importância, no que se refere a capacidade de ação e transformação 

deste fenômeno. 

 É importante trabalhar a questão do planejamento e gestão do turismo, 

através de um planejamento integrado e sustentável, ou seja, sempre considerar 

também as características, necessidades e potencialidades não só locais, como 

também considerar a questão da regionalização, onde Beni (1999, p. 13), descreve 
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que “se forem bem planejados e geridos, o turismo, o desenvolvimento regional e a 

proteção do ambiente podem evoluir paralelamente”. 

 Segundo Lindberg (1995) o turismo é hoje uma das maiores atividades 

econômicas do mundo, uma forma de pagar pela conservação da natureza e de 

valorizar as áreas que ainda permanecem naturais. 

 Porém, como destaca Rodrigues (1997, p. 100) “o desenvolvimento da 

atividade turística se torna insustentável, quando a natureza vira uma mercadoria, a 

paisagem é capturada pela atividade turística que propicia a sua rápida mudança”. 

 Queiroz (2000, p. 20) coloca ainda que o turismo é uma atividade 

ambivalente que tanto pode gerar riquezas, valorizar espaços, promover novas 

relações entre os povos e culturas como, simultaneamente, tornar-se predador 

cultural, degradador ecológico e explorador econômico. O turismo, portanto, é uma 

atividade de faces antagônicas, apresentando vantagens e desvantagens sócio-

ambientais. 

 No turismo, segundo BARROS (2000, p. 88)  

  em síntese a natureza é vendida e o que se constrói como produto 

artificial com essa valiosa matéria-prima. É óbvio, se pretendemos 

que o nosso setor continue crescendo, não devemos acabar com 

esta matéria-prima ou não vamos ter essa perspectiva de geração 

de riqueza e de emprego – que é o turismo teoricamente 

representado por nós. 

 O turismo pode então, servir como um instrumento de análise e 

sustentação para os aspectos naturais e sociais, bem como às demais bases que o 

fazem existir. As questões ligadas ao turismo, desenvolvimento econômico, 

inclusão social, proteção ambiental, como outros aspectos correlatos que são 

descritos posteriormente neste trabalho. 
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2.2 - Políticas públicas e o desenvolvimento. 

 

2.2.1 - Economia, meio ambiente e turismo: políticas públicas municipais. 

 

 A maioria dos modelos de crescimento econômico fundamentou-se, 

durante um longo período, na disponibilidade essencialmente quantitativa de fatores 

de produção (recursos naturais, mão-de-obra, capital, tecnologia), ou nos efeitos da 

aglomeração da produção e da sua proximidade do mercado.  

 Como descreve Cavaco (2001, p. 94),  

  à margem ficavam questões como a qualidade da mão-de-obra, a 

capacidade dos empresários, as estruturas organizativas, as 

condições institucionais, políticas, sociais, culturais, psicológicas e 

ambientais. E também os efeitos negativos do próprio 

crescimento: externalização e socialização de custos (ambientais, 

de formação e, mais ainda, os grandes investimentos para criação 

de infra-estruturas, equipamentos e serviços adequados), uso 

intensivo de recursos naturais com risco de insustentabilidade do 

próprio crescimento, além de poluição e degradação da qualidade 

de vida; subutilização do trabalho e taxas elevadas de 

desemprego, crescimento dessas taxas, bolsas de pobreza, 

exclusão social, problemas de circulação e de insegurança, 

marginalidade e violência.  

 Atualmente surgiram alguns novos modelos de crescimento e 

desenvolvimento econômicos, com intuito de dar-se maior importância às questões 

sociais e ambientais, imprescindíveis ao sucesso da economia no contexto geral e 

não apenas aos aspectos de crescimento em termos quantitativos. Por outro lado, 

observa-se, hoje, múltiplas situações de crise econômica, mas também de novas 

oportunidades, geradas por sistemas de apoio oficiais e privados.  

 Segundo Cavaco (2001, p. 96), nestas condições ganham força como 

objetivos da ação a criação de novas unidades de produção e de novas atividades, 

explorando oportunidades reais e promovendo o crescimento econômico e o 

emprego, bem como a modernização ou regeneração das atividades, infra-

estruturas e equipamentos, e ainda a proteção do ambiente natural e humanizado.  

 O turismo aparece, geralmente, como uma nova oportunidade de 

desenvolvimento de uma área, envolvendo fatores como: economia, meio ambiente 

e turismo. 
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 Porém, nesta busca muitos municípios acabam por implantar esta 

atividade econômica de forma acelerada e muitas vezes desordenada, deixando de 

lado, etapas preliminares e essenciais de um planejamento e gestão ambiental e 

urbano para a organização do espaço. 

 E, nem sempre no desenvolvimento de uma determinada atividade 

econômica são consideradas, conjuntamente, questões como o meio ambiente e a 

inclusão social, sendo estas essenciais para o direcionamento sustentável e 

aplicável das políticas públicas e diretrizes de uma área, visando o progresso e 

continuidade da atividade. 

 O reconhecimento e consideração dos aspectos sociais, físicos e 

ambientais de uma determinada área passam a ser um instrumento indispensável 

para o uso e ocupação do solo de qualquer tipo de atividade econômica. Na 

atividade econômica voltada para o turismo os aspectos sócio-econômicos, físico-

ambientais devem estar interligados ao reconhecimento das necessidades das 

comunidades locais e visitantes, subsidiando assim um planejamento e gestão 

adequados a manutenção e proteção de todos os elementos e agentes envolvidos 

com a questão turística no município. 

 Cabe ao poder público se responsabilizar por determinada área dentro 

do município, tendo o meio ambiente como bem de uso e conservação como 

recurso esgotável, porém indispensável na manutenção e sobrevivência da 

instância e das pessoas que utilizam seu espaço, seja como morador ou como 

visitante do local. 

 Portanto, o planejamento e gestão do espaço municipal passam a ser 

não só uma forma de auxílio para administração e manejo da área, bem como de 

organização do espaço adequado às necessidades das populações local e 

visitante, mas especialmente às características gerais da localidade. 

 Deste modo,  

  as diretrizes políticas voltadas ao setor turístico do município 

devem propiciar não somente um desenvolvimento sustentável da 

comunidade em questão, mas também definir responsabilidades 

civil e jurídica respectivas à proteção ambiental, num efetivo 

exercício de cidadania concernente à tutela do seu patrimônio 

natural e cultural (MORAES & GUIMARÃES, 2001, p. 37). 

 O município como unidade pública de terceira instância, e que tem a 

maioria das ações e responsabilidades ligadas, direta ou indiretamente, às ordens 
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públicas superiores como o estado e a federação, passou a ter nestes últimos 

tempos, grande parte dessas ações e responsabilidades sobre sua total 

administração. A união em alguns aspectos tem a função apenas de repassar as 

verbas financeiras e as funções que a política pública municipal tende a cumprir. 

 O poder público deve, porém, apesar dos impasses e restrições 

burocráticas encontradas na implantação e desenvolvimento da atividade, 

considerar o turismo como uma oportunidade benéfica tanto no seu aspecto 

econômico e social, mas principalmente, se bem administrado, como uma atividade 

aliada na proteção da natureza local. 

 Todavia, como o município deve respeitar as leis federais e estaduais, 

acabam segundo Philippi Junior (1999, p. 13) tendo, limitadas as condições de 

poder refletir sobre os problemas ambientais de sua responsabilidade e, quando 

instados a enfrentá-los, se vêem em situação de fragilidade, com pouca capacidade 

de articulação política que possibilite o encaminhamento de reivindicações e de 

ações comuns junto às diversas instâncias de Poder Público.  

 Esta limitação sobre a possibilidade do município legislar plenamente 

sobre sua área que é afirmada o artigo 30, é contestada no artigo 23 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988, p. 23), deixando definido que a 

responsabilidade maior é da União e do Estado e não somente do município. 

 Entretanto, o município acaba assumindo algumas responsabilidades da 

União e do Estado, bem como deixando de lado outras questões relacionadas ao 

meio ambiente que deveriam ser de sua competência. Dessa forma, acontece uma 

série de equívocos nos papéis que cada ordem do poder público deve assumir 

frente à gestão e administração do meio ambiente no município. 

 Porém, é importante dizer que o município pode pela nova ordem 

constitucional, “legislar sobre o meio ambiente e instituir secretarias, órgãos do 

município, no sentido de incorporar a variável ambiental nos planos e programas de 

governo, particularmente na política de desenvolvimento urbano” (MILARÉ, 1999, p. 

39). 

 Enfim, é fundamental destacar que independente da atribuição legal de  

responsabilidades, o município deve buscar a conscientização voltada para práticas 

educativas e conservacionistas,  levando “não só a um maior conhecimento e 

desenvolvimento, mas principalmente, respeito do meio ambiente” (MORAES, 

2002, p. 21). 
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 Como afirma Yázigi (1998, p. 64), “o município tende a ser um dos 

principais protagonistas na construção da paisagem, onde cada município pode ter 

sua lei de uso e ocupação do solo”. Assim, há uma contribuição para a utilização e 

conservação adequadas de cada recurso existente em sua área e no caso da 

atividade turística, o município pode e deve contribuir não só para a divulgação, 

mas principalmente pela proteção dos recursos paisagísticos e atrativos turísticos. 

 Torna-se importante adequar o meio construído ao meio ambiente 

natural, sendo este um princípio prévio a implantação, planejamento e gestão de 

uma atividade, ou mesmo nas tomadas de decisões que envolvam a transformação 

e utilização da natureza no espaço de um município ou empreendimento. 

 Entretanto, como afirma Mazollenis (1998, p. 34) “a ação local não deve 

ser exclusivamente pontual, devendo considerar não somente a área do município, 

mas os municípios vizinhos e toda a região”, principalmente no contexto turístico, 

que muitas vezes ultrapassa os limites territoriais em suas mais diversas áreas de 

visitação. 

 Todavia, grande parte dos municípios não possui políticas públicas 

adequadas ao meio ambiente natural que respeitem as características físico-

ambientais da localidade, bem como a capacidade de utilização desses meios. 

 Spirn (1995, p. 26) afirma que o custo pela desatenção à natureza se 

estende também à qualidade de vida, isto é, a potencialidade que tem o ambiente 

natural de contribuir para uma forma urbana mais diferenciada, memorável e 

simbólica é desconsiderada e desperdiçada. E ainda coloca que, a 

desconsideração dos processos naturais na cidade é, sempre foi e sempre será tão 

custosa quanto perigosa, e que muitas cidades sofrem com o erro de não levar em 

conta a natureza.  

 A intensa urbanização e o descaso com o meio ambiente  em muitas 

cidades levam à degradação de seus recursos ambientais, colocando em risco não 

só a qualidade de vida das populações locais e a qualidade ambiental, como 

principalmente as potencialidades da área e condições de infra-estrutura básicas 

que todo município deve conter. 

 Como afirma Philippi Junior et al (1999, p. 123), alguns problemas 

ambientais que podem ser encontrados no município decorrentes principalmente de 

administrações mal direcionadas, são concernentes à aspectos como: consciência 

ecológica e ambiental, estrutura administrativa e recursos humanos, aspectos 

legais e conflitos institucionais, participação comunitária, processo de gestão, 
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saneamento básico e ambiental, equipamentos urbanos, entorno e recursos 

naturais e no planejamento urbano e ambiental.  

 Então, cabe ao município, não só aproveitar a oportunidade da 

implantação da atividade turística na área, como fator de progresso, mas também 

se preocupar com a continuidade e sucesso dessa atividade na área que deverá 

ser atingida através de um planejamento adequado com ênfase às características 

sócio-econômicas, histórico-culturais e físico-ambientais existentes na área 

(MORAES, 2002, p. 19).  

 Segundo Ab’ Saber (1977, p. 36), 

  o ponto de equilíbrio na transição da economia será encontrado na 

planificação racional que compatibilize os objetivos de crescimento 

da economia com a proteção e desenvolvimento dos recursos 

paisagísticos em proveito de metas a um só tempo econômicas e 

ecológicas.  

 Entretanto, além de considerar-se a importância das questões da 

comunidade, da economia e do meio ambiente, há necessidade de que sejam 

definidas políticas que serão (se bem articuladas e bem aplicadas) os principais 

agentes responsáveis pelas tomadas de decisões públicas municipais.  

 Segundo Beni (1999, p. 10), política é um curso de ação calculado para 

alcançar objetivos específicos. Objetivos são direções gerais para o planejamento e 

gestão, e baseiam-se em necessidades identificadas dentro de restrições de 

mercado e de recursos. Ainda segundo o autor (1999, p. 12), a "política global de 

sustentabilidade, em que a conservação do meio ambiente está intimamente 

relacionada com a eficiência econômica e a justiça social, ganhou ampla 

aceitação".  

 O desenvolvimento sustentável busca compatibilizar o crescimento 

sócio-econômico com a garantia da boa qualidade do seu patrimônio ambiental 

que, em toda e qualquer hipótese, é patrimônio da coletividade. Usufruir sem 

degradar é tão significativo como proporcionar o desenvolvimento do município sem 

sacrificar suas características essenciais, de modo que tanto os seus cidadãos, 

como os de outras localidades vizinhas, possam encontrar bens e serviços 

ambientalmente saudáveis (MILARÉ, 1999, p. 34).  

 Todavia, os processos de planejamento e gestão somente se 

completarão se houver a participação da comunidade em diversos momentos de 

seu processo.  
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  Mapas sobre temas, indicadores ou zoneamentos são somente 

aparatos técnicos, que auxiliam muito na compreensão dos 

fenômenos no ambiente, permitindo nortear alternativas e sugerir 

ordenamentos, mas não podem ser consideradas, em si, 

ferramentas na tomada de decisão. Desconsiderar as forças 

opostas às propostas do planejamento técnico, os conflitos de 

interesses ou os valores e representações da sociedade, é um 

erro sem retorno (SANTOS, 2004, p. 158).  

 Lombardo (1995, p. 42) afirma que, quaisquer que sejam as 

metodologias utilizadas na gestão do ambiente urbano, “deve-se compreender as 

desigualdades da paisagem e suas relações com os referenciais econômicos, 

políticos e culturais”.  

 Torna-se necessário planejar e re-planejar constantemente as ações 

que beneficiem o homem e o meio ambiente no contexto municipal. Os 

planejamentos urbano e ambiental devem estar sempre acompanhando as 

mutações ambientais e sociais. 

 Para Santos (2004, p. 158), participar, significa tomar parte, integrar-se 

pela razão ou pelo sentimento, fazer saber, fazer comunicar, reconhecer diferentes 

interesses, expectativas e valores, identificar analogias, debater, negociar, 

evidenciar pontos comuns, definir interesses, promover alianças, promover ajustes 

e tomar decisões de consenso sobre aquilo que é do uso ou do direito de todos.  

 Segundo Milaré (1999, p. 35)  

  O planejamento e o gerenciamento do meio ambiente são, assim, 

condivididos entre Poder Público e Sociedade, partilhados entre os 

vários setores da mesma comunidade já que o meio ambiente, 

como fonte de recursos para o desenvolvimento da humanidade, é 

por suposto uma das expressões máximas do ‘bem comum’. 

 A implantação e manutenção de uma atividade econômica voltada para 

o desenvolvimento sustentável, só poderá ser “resultado da ação conjunta de todos 

os agentes interessados no desenvolvimento municipal: o setor público, o setor 

privado e toda comunidade local” (VARGAS, 1998, p. 18). 

 O poder público seja em âmbito federal, estadual ou municipal, através 

de normas, diretrizes e legislações deve assumir responsabilidades perante aos 

aspectos de ordem social, econômica, cultural, ambiental, ou seja, a qual lhe 

couber respectiva competência política. 
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 Entretanto, com a transferência de responsabilidades e com a 

sobrecarga, em alguns casos, de funções sob controle municipal, muitos 

administradores públicos se vêem obrigados a gerenciar e resolver primeiramente 

os aspectos que no patamar político-social assumem maior importância ou 

necessidade, ao menos à princípio, tendo muitas vezes que deixar de lado os 

demais aspectos que conjuntamente constróem o município. 

 O município pode sim contribuir para o  desenvolvimento local, mas não 

pode ser o único responsável por este processo. Felicíssimo apud Mazollenis 

(1998, p. 23) propõe, resistir à idealização da instância municipal como resolução 

de todos os problemas. Se isto ocorrer, insiste o autor, pode-se reforçar a tendência 

à transferência de encargos de outros níveis de poder público ao município. 

 MILARÉ (1999, p. 35) afirma que “nenhum nível das esferas do poder 

público é exclusivo e auto-suficiente”, onde os níveis federal, estadual e municipal 

devem ser complementares e trabalharem num único sistema integrados na gestão 

participativa. 

 O município e empreendimento devem procurar integrar as atividades 

econômicas existentes, a fim de propor uma articulação e um maior aproveitamento 

das potencialidades que determinada área oferece. Portanto, deve ser um processo 

que envolva toda a sociedade, órgãos e instituições para adquirir maior apoio e 

conscientização para a localidade. 

 Segundo Machado (2000), a Constituição Federal previu dois tipos de 

competência para legislar, com referência a cada um dos membros da Federação: 

a União tem competência privativa e concorrente; os Estados e o Distrito Federal 

têm competência concorrente e suplementar; e os Municípios têm competência 

para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação 

federal e estadual. 

  A Constituição Federal juntamente com a Lei Orgânica de um 

município devem conter todos os princípios básicos referentes aos assuntos de 

interesse geral para a política municipal. Cabe ao município a criação de conselhos 

e de políticas, a fim de facilitar e ordenar a administração frente às questões 

ambientais, sociais, econômicas, dentre outras de interesse local e regional. 

 Além das leis específicas para cada projeto, alguns exemplos dos 

planos que podem e devem ser utilizados como auxílio das políticas públicas são: a 

Agenda 21, o Plano Diretor do Município e o Plano de Desenvolvimento Turístico, 

dentre outros. 
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 O município deve zelar pelo planejamento e pelas políticas relacionadas 

ao turismo, ao meio ambiente, a sociedade e aos aspetos correlatos, a fim de 

assegurar uma qualidade de serviços para a população local e visitante, ou seja, 

uma qualidade ambiental e qualidade de vida.  

 Nas questões que se referem ao desenvolvimento, implantação e 

gestão de uma atividade econômica, neste caso o turismo, atrelado à questão do 

meio ambiente e inclusão social à discussão de políticas torna-se um fator 

essencial para o planejamento e gestão, como também a conservação e 

monitoramento dos recursos, e para a própria manutenção e sucesso de uma 

determinada atividade econômica. 

 Entretanto, em qualquer fase de gestão/ administração deve-se 

considerar e analisar as políticas e legislações existentes, notadamente aquelas 

que são pertinentes à cada tipo de projeto e à cada especificidade regional. 
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2.3 - O papel do cidadão: responsabilidade/ inclusão social e qualidade 

ambiental. 

 

 Atualmente as questões da responsabilidade/ inclusão social e 

qualidade ambiental, estão sendo trabalhadas mais constantemente nas empresas, 

instituições e na comunidade em geral. Todavia, no turismo essa questão é ainda 

muito pouco aplicada efetivamente. 

 De acordo com Herrera (2000),  

  a possibilidade de construir uma sociedade compatível com seu 

meio ambiente físico – condição necessária para a sobrevivência a 

longo prazo – não é simplesmente um problema científico e 

tecnológico, mas, sobretudo, um problema de mudança 

econômica e social.  

 Complementando, Pinheiro (2005, p. 51) afirma que para que a 

inclusão social e qualidade ambiental sejam plenamente alcançadas, o essencial  é 

que idéias inovadoras sejam incorporadas e ações integradas e integradoras 

permeiem todo o processo, até que o conhecimento e a consciência possam guiar 

verdadeiros cidadãos .  

 Para que haja a interação entre sociedade e o meio ambiente é 

importante buscar não só uma inclusão do cidadão em geral em todos os processos 

e contextos necessários para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, 

como também buscar a conservação do meio ambiente direcionada à qualidade 

ambiental e consequentemente a qualidade de vida. 

 No caso da inclusão social, devem-se priorizar ações de inclusão 

socioeconômica, ou seja, ações que a curtíssimo prazo, são prioritárias medidas 

que permitam atacar o problema da exclusão econômica e gerar renda e trabalho 

para empresas e pessoas. No médio/ longo prazos, há unanimidade da parte de 

vários estudos no sentido de priorizar a educação em todos os níveis e 

modalidades (TAKAHASHI, 2005, p. 56).   

 Segundo Bassinello (2005, p. 290), o termo responsabilidade social 

surgiu no século XX, tendo como marco inicial de estudo e discussão o livro 

Responsabilities of the businessman, de Howard Bower (1953). A década de 1960, 

marcada por intensos e transformadores movimentos sociais, apresentou terreno 

fértil para a disseminação dos ideais de responsabilidade social, até a década de 

1970, seguindo assim até os anos de 1980, quando passou a ser associada com a 

ética empresarial e a qualidade de vida no trabalho.   
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 Segundo Ursini et al (2005, p. 03),  

  uma das definições de responsabilidade social (seja ela 

corporativa, organizacional, com ou sem outros adjetivos) é que 

ela constitui uma relação ética e transparente da organização com 

sua cadeia de relações, que por sua vez também se compõe de 

grupos de pessoas com seus valores, identidades e as inter-

relações entre esses princípios e os seres e organizações que os 

respeitam, em direção ao desenvolvimento sustentável. 

 No Brasil foi criada a Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão 

Social, de acordo com art. 4º do Decreto nº 5365, de 3 de fevereiro de 2005, com a 

função de trabalhar as questões ligadas à responsabilidade e inclusão social no 

âmbito nacional (BRASIL - MCT, 2005). 

 A abordagem do tema inclusão social é feita freqüentemente a partir da 

grande quantidade de problemas associados ao seu pólo oposto: a exclusão social. 

Analfabetismo, desemprego, pobreza, e marginalização, segregação étnica de 

minorias, de portadores de necessidades especiais, de grupos etários e de gênero, 

distribuição desigual de riquezas entre cidadãos e regiões, etc. Por meio do 

contraste, críticos e analistas costumam organizar idéias antagônicas para 

materializar a realidade social, tornando a desigualdade - produto da exclusão e 

motivação para inclusão - um conceito quase tangível (MOTA, 2005, p. 47). 

 A aplicação efetiva e progressiva de projetos e ações de inclusão e 

responsabilidade social, é muitas vezes dificultada por diversos fatores, como por 

exemplo, burocráticos, financeiros, dentre outros. Todavia, as dificuldades têm 

origem também no próprio conceito de sustentabilidade.  

 Segundo Gonçalves (2005, 08), 

  diferentemente dos indicadores econômicos e financeiros, 

medidos em moeda, os indicadores socioambientais da produção 

atuam simultaneamente sobre vários aspectos do meio físico e 

social, envolvendo uma variedade de impactos e mensurações. 

Alguns valores são intangíveis como identidade cultural e 

patrimônio histórico, cujas múltiplas interações com a sociedade e 

o ambiente não são fáceis de analisar e muito menos de prever e 

planejar. 

 Desta forma, mensurar a questão da responsabilidade/ inclusão social e 

da qualidade ambiental relacionada aos conceitos de sustentabilidade torna-se algo 

um tanto complexo e discutível. Porém, basear-se em princípios que busquem e 

direcionem planos e ações à conservação do meio ambiente atrelada diretamente a 
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inclusão e justiça social é algo que deverá permear a inter-relação e aplicação dos 

aspectos essenciais a implementação de processos sustentáveis. 

 E a partir de todos esses fatores é que se pressupõe a busca efetiva 

pela sustentabilidade, na qual esta "pressupõe justiça social para as gerações 

atuais e futuras, distendendo ao longo do tempo o compromisso de 

responsabilidade social" (GONÇALVES, 2005, p. 07). 

 A questão da qualidade no meio ambiente  e da inclusão social  devem 

caminhar juntos, pois sua integração efetiva, ou seja, a busca e aplicação constante 

da proteção e qualidade ambiental são aspectos essenciais para a qualidade de 

vida. 

 A qualidade ambiental consiste na utilização e na interação consciente e 

coerente dos elementos de natureza física, química, biológica, social, econômica e 

tecnológica que busquem assegurar a sustentabilidade de um ecossistema, em que 

assegure conjuntamente a qualidade de vida (VALLE, 2002, p. 38). 

 A divulgação da prática da gestão ambiental contribui para a maior 

conscientização e maturidade da sociedade com relação ao tema ambiental, 

gerando efeitos positivos no comportamento das organizações e estimulando 

atitudes em favor da qualidade ambiental e da própria qualidade de vida. 

 Tanto no contexto da questão da responsabilidade social como na 

questão da qualidade ambiental, foram criados processos de normalização e 

certificação para direcionar a aplicação efetiva e manutenção de ações ligadas a 

esses temas. 

 A ISO - International Organization for Standardization, foi estabelecida 

em 1946 como  uma confederação internacional de órgãos de normalização de todo 

o mundo, e está presente em 148 países. Seus padrões internacionais são 

estabelecidos por meio de acordos entre os representantes de todas as partes 

envolvidas em determinado setor.  

 As ISOs surgem como instrumentos a serem utilizados ao menos como 

base para auxiliar a gestão ambiental ligada ao aspecto econômico e social em um 

município, em empresas, organizações, instituições e até em empreendimentos 

menores. E mesmo que não ocorra a busca da certificação, essas questões servem 

no mínimo para alertar a necessidade de se considerar as questões de 

responsabilidade/ inclusão social e da qualidade ambiental, como essenciais não só 

ao desenvolvimento como para o sucesso de determinada atividade econômica a 

médio e longo prazo. 
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 Neste contexto apresenta-se neste item as questões que envolvem os 

termos de responsabilidade social e de qualidade ambiental. 

 Com o intuito de uniformizar as ações que deveriam ser tomadas nessa 

nova óptica para proteger o meio ambiente, a Organização Internacional para a 

Normalização (ISO), criou em 1993, um sistema de normas que convencionou 

designar pelo código ISO 14000. Essa série de normas trata basicamente da 

gestão ambiental e não deve ser confundida com um conjunto de normas técnicas. 

 A série ISO 14000 constitui, provavelmente, o conjunto de normas mais 

amplo que já se criou de forma simultânea. Contém, em seu corpo, normas que 

regulam sua própria utilização e que definem as qualificações daqueles que 

deverão auditar sua aplicação. Esta norma se aplica tanto às atividades industriais 

como às atividades extrativas, agroindustriais e de serviços. 

 Segundo Valle (2002, p. 140), as normas ISO 14000 tem como objetivo 

central um sistema de gestão ambiental que auxilia a organização a cumprir seus 

compromissos assumidos em prol do meio ambiente. Como objetivos decorrentes, 

as normas criam sistemas de certificação, tanto das organizações como de seus 

produtos e serviços, que possibilitam distinguir quais são as que atendem à 

legislação ambiental e cumprem os princípios do desenvolvimento sustentável. 

 A criação da ISO voltada para a responsabilidade social  surgiu a partir 

das relevantes contribuições do relatório técnico e das recomendações elaboradas 

pelo SAG (Strategic Advisory Group - Grupo Consultivo Estratégico, criado pelo 

Conselho Mundial da ISO - Organização Internacional de Normalização, em maio 

2002), do qual decidiu-se realizar a Conferência Internacional da ISO sobre 

Responsabilidade Social, em Estocolmo, na Suécia, em junho de 2004. Essa 

conferência objetivou não apenas discutir os principais pontos apresentados pelo 

SAG, mas compartilhar e aprofundar todo debate com a comunidade internacional e 

seus 148 países-membros, visando obter um consenso entre as partes 

interessadas em relação à RS - Responsabilidade Social e sua normalização. 

 Em dezembro de 2004, a ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) que é a representante da ISO no Brasil,  lançou a Norma Brasileira de 

Responsabilidade Social, a ABNT NBR 16001 - Responsabilidade Social - Sistema 

de Gestão. 

 O GTRS - Grupo Tarefa sobre Responsabilidade Social da ABNT, foi o 

responsável pela elaboração da Norma Brasileira, e contou com mais de 140 

participantes cadastrados em suas discussões e elaborações, das mais diversas 
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partes interessadas, representando empresas privadas, públicas, governo, ONGs 

(Organizações não-governamentais), universidades e normalizadores, entre outros 

setores. Dentre os pontos mais relevantes da norma, pode-se destacar segundo 

(URSINI, 2005, p. 12), os seguintes: 

� Aplicabilidade a organizações de todos os tipos e portes.  

Embora o público usual de normas de sistemas de gestão sejam as 

grandes corporações, esta norma foi redigida de forma a aplicar-se 

também as pequenas e médias empresas, de qualquer setor, bem como 

às demais organizações públicas ou do terceiro setor que tiverem 

interesse em aplicá-la - por isso a utilização da denominação 

responsabilidade social e organizacional. 

� Entendimento amplo do tema "responsabilidade social". 

Esta norma incorporou o conceito de vanguarda da RS, ao aproximá-lo 

do desenvolvimento sustentável e incluir em seu cerne o engajamento e 

a visão das partes interessadas, definindo-o da seguinte forma:  

"Responsabilidade social é a relação ética e transparente da 

organização com todas as suas partes interessadas, visando o 

desenvolvimento sustentável". 

Na norma, entende-se como parte interessada "qualquer pessoa ou 

grupo que tenha interesse em uma organização ou possa ser afetado 

por suas ações", como por exemplo "público interno, fornecedores, 

consumidores, clientes, instituições públicas, comunidade, proprietários, 

sindicatos, órgãos governamentais, entre outros". 

� Necessidade de comprometimento dos funcionários e dirigentes de todos os 

níveis e funções, especialmente os da alta direção. 

Em diversos pontos da norma, ressalta-se a necessidade de 

comprometimento dos dirigentes e funcionários de todos os níveis e 

funções, em especial os da alta direção, uma vez que se trata de um 

tema transversal. 

� Requisitos do sistema de gestão da responsabilidade social. Política da 

responsabilidade social. Objetivos, metas e programas. 

A norma prescreve que a alta administração deve definir a política de 

RS, "consultando as partes interessadas" e assegurando, dentre outros 

tópicos, que a mesma "inclua o comprometimento com a promoção da 

ética e do desenvolvimento sustentável". Na etapa de planejamento, a 
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organização deverá estabelecer, implementar e manter objetivos e 

metas da RS, com o envolvimento de funções e níveis relevantes dentro 

da organização e demais partes interessadas. Os objetivos e metas 

deverão contemplar 11 temas da responsabilidade social, quais sejam:  

a) boas práticas de governanças; 

b) combate à pirataria, sonegação, fraude e corrupção; 

c) práticas leais de concorrência; 

d) direito da criança e do adolescente, incluindo o combate ao trabalho 

infantil; 

e) direitos do trabalhador, incluindo o de livre associação, de 

negociação, a remuneração justa e benefícios básicos, bem como o 

combate ao trabalho forçado; 

f) promoção da diversidade e combate à discriminação (por exemplo: 

cultural, de gênero,  de raça/ etnia, pessoa com deficiência); 

g) compromisso com o desenvolvimento profissional; 

h) promoção da saúde e segurança; 

i) promoção de padrões sustentáveis de desenvolvimento, produção, 

distribuição e consumo, contemplando fornecedores, prestadores de 

serviço, entre outros; 

j) proteção ao meio ambiente e aos direitos das gerações futuras; 

k) ações sociais de interesse público. 

 Os temas são complexos, amplos e exigem um esforço adicional de 

aprofundamento e consulta às organizações especializadas no tema, que poderão 

auxiliar aos usuários da norma, nas abordagens e práticas. 

 A responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável implicam 

relações também sustentáveis (ambiental, econômica e social). Como descreve 

URSINI (2005, p. 18) "a implementação de quaisquer dos modelos de gestão, 

também devem se apoiar em um bom relacionamento da organização/ comunidade 

com as partes interessadas". 

 No turismo, as questões de responsabilidade/ inclusão social e de 

qualidade ambiental, devem estar interrelacionadas, sendo estas imprescindíveis 

para o direcionamento de um planejamento e gestão que busquem a interação dos 

elementos envolvidos de forma sustentável, como principalmente a ligação direta 

entre a qualidade ambiental e a qualidade de vida.  
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 Como descreve Bassinello (2005, p. 290), turismo com responsabilidade 

social significa atuar de forma planejada e organizada, seja a partir de ações 

públicas ou de iniciativas privadas. Respeito ao uso dos recursos do meio 

ambiente, à cultura, ao patrimônio arquitetônico e às sociedades, na implantação de 

empreendimentos, nos serviços prestados, na inclusão social e na garantia da 

qualidade de vida, são questões que não podem ser negligenciadas. 

 Atualmente, a preocupação com o desenvolvimento turístico atrelado à 

questões como a responsabilidade social e qualidade ambiental tem aumentado no 

Brasil, acentuando desta forma a preocupação com os aspectos sociais e 

ambientais, abrangendo consequentemente os interesses e necessidades de vários 

agentes envolvidos com esta atividade, como empresários, visitantes, comunidade, 

administração, e favorecendo o direcionamento de planos e ações relacionados à 

proteção ambiental. 

 Segundo Bahl (2004, p. 09) para que ocorra essa interação é 

necessário ao mesmo tempo, atender às demandas de todos, por meio de ações de 

conduta ética e responsável. Nesse ponto, delinear o papel da iniciativa pública e 

privada perante a sociedade civil, o exercício de gestões responsáveis e a análise 

dos custos e benefícios sociais é primordial para alicerçar essas interações. 

 Segundo Santos (2005, p. 24) "somente com um novo pacto social 

conseguiremos construir uma sociedade mais inclusiva e democrática", onde deve 

ocorrer a integração do desenvolvimento econômico, da qualidade ambiental e da 

responsabilidade social. Portanto, as questões da responsabilidade social e de 

qualidade ambiental podem (e devem) caminhar juntas, para benefício da 

sociedade, da economia, do meio ambiente, e nesta busca pela concretização e 

manutenção deste processo o cidadão é sem dúvida o principal agente, 

essencialmente no que se refere ao seu papel de cidadão consciente e atuante 

para a melhoria da própria qualidade de vida.   
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2.4 - A questão da proteção ambiental. 

 

2.4.1 - A questão ambiental: proteção e conservação do patrimônio 

 

 Inicia-se este item com a revisão da questão do meio ambiente, visto no 

âmbito do direito do indivíduo. De acordo com o artigo 225 (BRASIL, 1988, p. 133),  

  todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 Segue-se enfocando alguns itens como a proteção e conservação do 

meio ambiente, visto este como um recurso de exploração ou como um patrimônio, 

e a busca da sustentabilidade. Inicia-se essa discussão com uma breve 

apresentação da evolução das questões ambientais, e como esta é vista ou tratada 

pela sociedade.  

 As preocupações com a questão ambiental não são tão recentes mas, 

pode-se dizer que começou a ser intensamente discutida a partir do século XX, 

onde essa temática recebe maior atenção. É claro que, existem relatos e pesquisas 

anteriores que retratam a preocupação com a questão ambiental no Brasil e no 

Mundo, mas que não aparecem no contexto deste trabalho, onde este ressalta de 

forma generalizada os últimos relatos.  

 Como descreve Barbieri (1996, p. 09), a atual situação da questão 

ecológica no mundo em que vivemos complica-se quase que diariamente, em razão 

das necessidades cada vez maiores de produção de alimentos e de consumo 

excessivo de uma minoria e pela má distribuição da produção mundial. De uma 

maneira ou de outra, todos nós já estamos sentindo, os efeitos do aumento do 

desequilíbrio ecológico. 

 O autor complementa que as preocupações ambientais "são um perigo 

real que aumenta a cada dia. Qualquer dano ambiental que ocorre num ponto 

acaba por afetar todo o Planeta" (BARBIERI, 1996, p. 14).  

 A partir do avanço tecnológico, no século XX, o homem ampliou sua 

capacidade de produzir alterações na natureza. E por volta da década de 70, os 

efeitos do aumento da exploração dos recursos naturais já começaram a serem 

evidentes, e a preocupação com a utilização adequada do meio ambiente começa 

também a se intensificar. 
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 Segundo Franco (2001, p. 114), em termos mundiais a obra "Primavera 

Silenciosa", da jornalista Rachel Carson (1962), desperta o interesse para o perigo 

da degradação ambiental em geral e a suas implicações na qualidade de vida. 

Podem-se citar também os irmãos Howard e Eugene Odum, que foram destaques 

iniciais em trabalhos que discute e ecologia como uma disciplina integrada e 

integradora, que une as ciências naturais e sociais.  

 Neste mesmo período ocorre o Clube de Roma (1971), que foi uma 

reunião de especialistas de várias áreas para discutir a crise atual e futura da 

humanidade, afim de propor soluções para os complexos problemas decorrentes 

das crescentes pressões demográficas que já se exerciam sobre o equilíbrio do 

ecossistema do planeta. 

 Em seguida, no ano de 1972 ocorre a Conferência de Estocolmo 

(Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano), que discutiu os 

problemas da pobreza e o crescimento populacional, elaborando metas ambientais 

e sociais. Como resultado desta Conferência surgiu o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente - Pnuma, com objetivo de catalisar as atividades de proteção 

ambiental dentro do sistema das Nações Unidas, sendo criado também o Fundo 

Voluntário para a Meio Ambiente, que conta com a colaboração de vários 

organismos de âmbito regional e internacional, além de entidades governamentais 

e é gerido pelo Pnuma. A partir da Conferência passou a celebrar-se o dia 5 de 

junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente (FRANCO, 2001, p. 159). 

 Após este fato, em 1983 foi criada pelo Pnuma, a Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), com o objetivo de reexaminar 

os problemas críticos do meio ambiente e desenvolvimento do planeta e formular 

propostas realistas para solucioná-los. A CMMAD fez pesquisas e trabalhou junto 

ao público durante três anos, executou estudos técnicos específicos, consultou 

líderes em política, negócios, educação, ciência e desenvolvimento (FRANCO, 

2001, p. 159). 

 A Comissão termina essa pesquisa em 1987, onde foi elaborado um 

relatório de todas as atividades, intitulado Nosso Futuro Comum, que registrava 

sucessos e falhas do desenvolvimento mundial. 

 Como descreve Franco (2001, p. 160) a CMMAD contribuiu com as 

bases filosóficas e científicas para as discussões que se seguiriam objetivando o 

Desenvolvimento Sustentado e que culminaram na Conferência do Rio em 1992. 

Essas bases anteviam uma nova era de crescimento econômico sustentável que 
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combateria a pobreza e melhoraria as condições de vida em todo o mundo", ao 

menos é isso que se propunha. 

 Em 1992, ocorre no encontro da Rio 92, também conhecida como 

"Cúpula da Terra". Desse encontro resultou-se a Agenda 21 (Declaração do Rio), 

firmada por mais de 170 países, em que este documento prescreve 27 princípios 

inter-relacionados em que se estabelecem, pela primeira vez as bases para 

alcançar o Desenvolvimento Sustentado em escala global, fixando direitos e 

obrigações individuais e coletivos, no âmbito do Meio Ambiente e do 

Desenvolvimento. 

 Como cita Franco (2001, p. 162), neste século XXI, muitas das 

prospecções da Agenda 21 mostram-se irreais diante da crise econômica global, 

principalmente nas questões da pobreza, do emprego, da saúde e da habitação, 

para não citar outras. No entanto, mesmo diante da imprecisão dos seus 

prognósticos, o documento continua se constituindo num importante marco 

referencial para as ações mundiais, na direção da configuração do novo paradigma 

ecológico. 

  Ainda sobre a Agenda 21, Philippi Junior (1999, p. 140) afirma que 

fundamentado neste documento está a convicção de que a humanidade chegou a 

um momento de definição em sua história. Podemos continuar com nossas políticas 

atuais, que servem para aprofundar as divisões econômicas que existem dentro dos 

países; que aumentam a pobreza, a fome, a doença e o analfabetismo em todo 

mundo; e que estão causando a contínua deterioração dos ecossistemas de que 

dependemos para a vida na Terra. Ou podemos mudar de rumo. Podemos 

melhorar os padrões de vida daqueles que sofrem necessidades. Podemos 

administrar e proteger melhor os ecossistemas e tornar realidade um futuro mais 

próspero para todos nós.  

 Outro fator importante a ser citado é a elaboração do Protocolo de 

Quioto (BRASIL, 2005c) . A conferência realizada em 1997 no Japão contou com 

milhares de delegados, observadores e jornalistas, o qual discutiu-se o tratado em 

que países industrializados reduziriam suas emissões combinadas de gases de 

efeito estufa em pelo menos 5% em relação de 1990 até o período entre 2008 e 

2012 (BRASIL, 2005). 

 Continuando ainda a discussão de como e em que intensidade a 

preocupação com a questão ambiental vem sendo apresentada, Gryzinski (2005, p. 

84), descreve o alerta de alguns cientistas que "clamam insistentemente pela 
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atenção da humanidade para o perigo real e cada vez mais imediato para 

paroxismo de autodestruição, levando conosco as formas mais complexas de vida". 

 Parece esta ser uma visão um tanto pessimista e assustadora, mas 

pode-se dizer que este é sim mais um alerta ao real problema da degradação que o 

meio ambiente vem sofrendo, e principalmente da necessidade da inter-relação 

direta entre as necessidades e expectativas de desenvolvimento econômico, social, 

enfim, e do respeito aos limites da natureza para que haja a proteção dos recursos 

naturais, e mais ainda a preservação do próprio homem. 

 A partir deste breve histórico referente a evolução da questão 

ambiental, dá-se ênfase a seguir mais especificamente ao que vem a ser esses 

recursos ambientais, ou seja, elementos naturais ou construídos encontrados no 

meio ambiente, e de que forma vêem sendo tratados.  

 O recurso ambiental pode aparecer como um bem de exploração, seja 

esta conservacionista ou não, e também como um bem de proteção. 

 Todavia, para que se possa discutir a questão da necessidade da 

proteção dos recursos ambientais, sejam estes recursos paisagísticos ou atrativos 

turísticos, deve-se antes de mais nada entendê-los conceitualmente, abrangendo 

os diversos fatores que se interrelacionam. 

 O contexto do que vem a ser um recurso paisagístico Burle Marx (1977, 

p. 40) cita que “são aquelas paisagens que, devido as características específicas, 

de ordem estética, científica ou histórica, constituem bens culturais de uma 

comunidade”. 

 Como afirma Barreto (1998, p. 52) com relação ao turismo, “os recursos 

paisagísticos são aquela matéria prima com a qual podemos planejar atividades 

turísticas, e que tornam-se atrativos turísticos. Estes podem ser divididos em 

naturais e culturais”. 

 Os naturais podem ser divididos em:  

 - Geomorfológicos: litoral, lagoas, relevo; 

 - Biogeográficos: animais, vegetais; 

 - Mistos: geomorfológicos e biogeográficos. 

 E conforme a autora as suas características básicas são: 

 - permanentes, mas requerem conservação e preservação sob pena de 

esgotagem; 
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 - muitas vezes estão em lugar de difícil acesso, o que torna sua 

exploração difícil e dispendiosa, correndo-se o risco de descaracterizar a região 

através da infra-estrutura necessária ao estabelecimento do núcleo; 

 - sua identificação requer conhecimentos de geologia, botânica, biologia 

e física, entre outros, e muita visão para prever o sucesso de um tal 

empreendimento. 

 Os recursos paisagísticos turísticos culturais podem ser divididos em: 

 - Históricos: jazidas arqueológicas, patrimônio tombado, artefatos; 

 - Contemporâneos não comerciais: obras de artes, museus, instalação 

de ensino, de cultura; 

 - Contemporâneos comerciais: parque de diversões, balneários, clínica 

de montanha, autódromos. 

 Suas características básicas são: 

 - criados pelo homem com outra finalidade que não a turística; 

 - necessitam de conservação e preservação; 

 - se modificados perdem seu valor; 

 - é difícil a sua identificação visto que, quem determina o que é histórico 

ou não, tem critérios que nem sempre obedecem à mesma lógica; 

- uma vez identificados, o poder público preocupa-se com a sua 

preservação. 

 Segundo a Constituição Federal de 1988, artigo 216 (BRASIL, 1988, p. 

129) constituem patrimônio cultural brasileiro os bens da natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

 I – as formas de expressão; 

 II – os modos de criar, fazer e viver; 

 III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

 IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico/ culturais; 

 V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 Partindo da discussão do que vem a ser o recurso paisagístico, atrativo 

turístico e patrimônio, posteriormente, demonstra-se a questão da valorização 
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interligada a importância da percepção, considerando esses fatores essenciais na 

proteção e conservação do meio ambiente e da própria sociedade. 

 Os recursos paisagísticos, ou seja, que fazem parte de uma paisagem 

(localidade) estão presentes no meio ambiente, independente de sua valorização 

ambiental ou cultural, mas são perceptíveis das mais variadas formas, dependendo 

do ponto de vista, da cultura e da experiência do observador. 

  “A percepção dos atributos ambientais que reforçam o sentido de 

lugar para as pessoas, ainda necessita ser mais trabalhada em 

análises específicas, pois é parte integrante da experiência 

relacionada ao conhecimento do meio ambiente, das formas de 

explorá-lo através de diferentes modos: sensações, evocações, 

informações, uso. Assim, ampliam-se os níveis, os vínculos de 

conhecimento e de afetividade que desenvolvemos em relações à 

paisagem vivida – o sentido de lugar” (TUAN, 1983).  

 Portanto, a experiência, a percepção e a interpretação individual e/ ou 

coletiva é quem vai definir o grau de reconhecimento e importância de um 

determinado recurso paisagístico em uma localidade, ou seja, se este recurso 

natural ou construído terá significativo valor ambiental ou cultural, econômico ou 

social e mesmo turístico. 

 Como afirma Simmons (1982, p. 69) “a resposta do observador é de 

vital importância, de modo que a personalidade própria de cada um determina as 

experiências com a natureza”. 

 A percepção da paisagem envolve aspectos referentes também a 

questão da qualidade do meio ambiente que podem estar ligadas, direta ou 

indiretamente, a valores estéticos, históricos, culturais, econômicos, dentre outros. 

 Segundo Naveh e Liberman (1984, p. 03) as paisagens não se 

caracterizam apenas pela sua composição e traçado, mas também ao 

desenvolvimento de uma consciência englobando qualidade ambiental e qualidade 

de vida com fatores vitais à sobrevivência das comunidades. 

 Decorrente disso, a valorização de um determinado recurso 

paisagístico, ou seja, o reconhecimento deste como um bem, um patrimônio vai 

depender das experiências individuais e/ ou coletivas, que definem a importância de 

cada recurso, e da importância dada pela sociedade - população local e população 

visitante.  

 No turismo a valorização pode ser dada semelhantemente como no 

turismo e na ecologia da paisagem. Porém, devemos acrescentar a valorização 
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dada pelo mercado e pelo próprio turista. A população local passa a valorizar, e 

consequentemente, a proteger determinado recurso quando vê neste uma 

oportunidade para a atratividade turística, mas também ocorre em alguns casos a 

questão da valorização pelo processo de identificação do patrimônio com a história, 

a cultura, seja do proprietário, da população local ou até mesmo do poder público. 

 Com o aparecimento dos movimentos ambientalistas e com a aplicação 

de legislações mais rígidas de defesa do meio ambiente, bem como uma maior 

conscientização da população em geral, ocorre a intensificação com a preocupação 

pelos problemas ambientais com grandes repercussões no turismo. 

 Independente da forma de como é dada essa valorização esta é de 

extrema importância para a conscientização conservacionista e da proteção do 

recurso. 

 Torna-se necessário ressaltar não só a importância do reconhecimento 

e valorização dos recursos paisagísticos naturais ou culturais, mas também a 

conscientização direcionada às ações conservacionistas para cada recurso. A 

proteção dos patrimônios paisagísticos deve envolver conjuntamente “o patrimônio 

natural, composto pelo meio físico e biológico e do patrimônio cultural, representado 

pelos monumentos, festas religiosas, tradições, folclore, dentre outros” (DONAIRE, 

2000, p. 81). 

 Partindo do que vem a ser um patrimônio paisagístico, seja este 

turístico ou não, segue-se a discussão demonstrando a importância da sua 

proteção. “A preservação de determinada paisagem, espécie, habitat raro ou 

simbólico, vai depender dos fatores culturais de determinada região” (SIMMONS, 

1982, p. 76). 

 Com relação a legislação e a proteção dos recursos naturais ou 

construídos, o artigo 24 da Constituição Federal (BRASIL, 1988, p. 25) cita que, 

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre:  

 VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 

solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

 VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico; 

 VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico. 
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 Neste caso, dar-se ênfase aos recursos paisagísticos turísticos, ou seja, 

os patrimônios que são utilizados pela atividade turística. 

 O turismo no fator de conservação da natureza aparece como 

instrumento importante, onde nesta atividade os recursos paisagísticos, isto é, “os 

atrativos turísticos aparecem como recurso de exploração e atratividade; como um 

produto de consumo, mas que também pode ser utilizado como um instrumento de 

conhecimento, educação e conservação da sociedade frente ao meio ambiente” 

(MORAES, 2002, p. 27). 

 É essencial entender, como cita Yázigi (1998, p. 58), que “destruir o 

patrimônio é liquidar com a principal fonte de turismo”. 

 Segundo Lima (1998, p. 60) “a conservação dos recursos deve buscar 

orientações da ciência e da tecnologia em programas de gestão e manejo 

sustentável voltados para a qualidade ambiental e para a qualidade de vida da 

sociedade”. 

 Parte-se então, do princípio de que o conhecimento sobre a natureza é 

primordial e que antecede o processo que certamente levará a conservação dos 

recursos. Ainda, como descreve Lima (1998, p. 59), a proteção de paisagens 

deve considerar os interesses e valores em conjunto a um programa de uso 

sustentável, com ações de preservação, considerando as dimensões, contextos e 

riscos desta paisagem e também dos recursos ao entorno. 

 No turismo a valorização e proteção do recurso vêm atrelados aos 

fatores de sustentabilidade que são fundamentais na manutenção da qualidade dos 

pólos receptores de visitantes. 

 A proteção e conservação dos recursos paisagísticos e dos atrativos 

turísticos devem considerar os diversos aspectos que envolvem a atividade, 

como o histórico-cultural, físico-ambiental, social, econômico e político, bem 

como as potencialidades e necessidades das populações local e visitante e a 

própria dinâmica da natureza. 

 Então, devemos relacionar a idéia da importância da proteção e/ ou 

conservação do recurso, seja este natural ou construído, utilizado ou não para o 

turismo, e a manutenção e desenvolvimento da atratividade, visto que somente 

assim é que haverá um direcionamento para  o sucesso dessa atividade e a 

melhoria da qualidade de vida de uma determinada sociedade. 
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2.4.2 - Turismo e meio ambiente: a questão da sustentabilidade. 

 Para complementar a discussão referente a questão ambiental, 

demonstra-se a seguir a apresentação do termo e contexto geral da 

sustentabilidade, e posteriormente, de que forma age no âmbito do turismo e 

meio ambiente. 

 O conceito de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade vem 

sendo discutido há algum tempo,  intensificando-se principalmente no final do 

século XX.  A necessidade de se rever os modelos de desenvolvimento adotados 

até os nossos dias, levantando possibilidades de manutenção das gerações 

presentes e futuras fez com que a sustentabilidade fosse buscada em todos os 

aspectos e elementos necessários para a sobrevivência e qualidade de vida do 

Homem e da Natureza. 

 Com o uso intensivo dos recursos naturais e/ ou construídos, 

começaram a se esgotar não somente os aspectos físico-naturais, como também 

surgiu a ameaça e a extinção de diversos tipos de economia e cultura, levando a 

alteração de Sociedades, da História e da Geografia de muitos lugares. 

 Segundo Sachs (2002, p. 85), o planejamento do desenvolvimento 

voltado para a sustentabilidade deve considerar alguns principais aspectos 

como: social, cultural, ecológico, ambiental e territorial, descritas a seguir: 

- Sustentabilidade social: aquela em que se alcança um patamar 

razoável de homogeneidade social; distribuição de renda justa; 

emprego pleno e/ ou autônomo com qualidade de vida decente; 

igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais; 

- Sustentabilidade cultural: a que se refere às mudanças no interior da 

comunidade (equilíbrio entre respeito à tradição e inovação); 

capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional 

integrado e endógeno e alta confiança combinada com abertura para 

o mundo. Implica  ainda na necessidade de se buscar solução de 

âmbito local, utilizando-se das potencialidades das culturas e do 

modo de vida da cidade, assim como da participação da população 

residente nos processos decisórios e nas formulações de programas 

e do desenvolvimento turístico; 

- Sustentabilidade Ecológica: a que decorre da preservação do 

potencial do capital natureza na sua produção de recursos 
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renováveis, da limitação do uso de recursos não renováveis, da 

limitação em como do respeito da capacidade de carga máxima de 

suporte dos ecossistemas; 

- Sustentabilidade Ambiental: aquela que respeita e realça a 

capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais; 

- Sustentabilidade Territorial: a que se refere às configurações 

urbanas e rurais balanceadas (eliminação das inclinações urbanas 

nas alocações do investimento público). 

 Ainda no contexto da sustentabilidade Barbieri (1996, p. 29) descreve 

que “o objetivo da sustentabilidade é aumentar as opções das pessoas, 

respeitando não só as gerações atuais como também as gerações futuras”. 

 Queiroz (2000, p. 26) descreve que o desenvolvimento sustentável é 

aquele que prevê: 

- a utilização dos recursos e serviços ambientais de acordo com sua capacidade 

de renovação; 

- a distribuição das atividades territoriais de acordo com seu potencial e; 

- a prática de atividades pouco poluentes. 

 Várias são as formas de se definir o termo desenvolvimento sustentável, 

onde este também é encontrado como sustentabilidade, sociedade mais justa, ou 

ainda como ecodesenvolvimento, mas que todas certamente, permanecem no 

mesmo sentido de utilizar e conservar conscientemente o meio ambiente e todos os 

aspectos direta e indiretamente envolvidos para que se mantenham em qualidade 

não só para o presente como para o futuro. 

 Todavia, para discutir a sustentabilidade na análise dos aspectos 

sociais e ambientais, deve-se também discutir e problematizar a integração da base 

biofísica e do desenvolvimento social e econômico (QUEIROZ, 2000, p. 02). 

 Segundo Endres (1998), a sustentabilidade ecológica e espacial deve 

basear-se na escolha por melhores técnicas na utilização dos recursos, em uma 

organização e distribuição espacial urbana e rural mais adequadas e na 

implantação de atividades econômicas mais equilibradas. 

 Moraes (2002, p. 29), descreve que 

  “a sustentabilidade deve ser vista não apenas como um 

instrumento na mitigação de danos, mas sim, e principalmente, da 

prevenção de impactos e prejuízos negativos ao meio ambiente, 

sendo ainda, um processo que considere as expectativas e 
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necessidades do Homem interligadas a capacidade de 

sustentação do meio físico e biológico”. 

 Todavia, a sustentabilidade é algo que deve ser trabalhado em todos os 

níveis, ou seja, considerando-se todos os aspectos de uma área e o seu entorno. 

 Neste tema, Ruschmann (2000b, p. 72) afirma que  “o conceito de 

desenvolvimento sustentável e do turismo sustentável estão intimamente ligadas à 

sustentabilidade do meio ambiente”. 

 No turismo, a questão da sustentabilidade vem sendo discutida com 

fator principal na manutenção da qualidade das destinações, na tentativa de se 

garantir uma continuidade e a qualidade satisfatória dos principais elementos que 

envolvem a atividade, ou seja, a sociedade e a natureza, proporcionando uma 

qualidade para o meio ambiente e para a própria vida das presentes e futuras 

gerações. 

        Como afirma Moraes (2004, p. 12), a garantia ao direcionamento em 

busca da sustentabilidade no turismo deve ser uma responsabilidade, em especial, 

da sociedade, ou do turismo, juntamente com o poder público local. 

 Segundo Swarbrooke (2000), o turismo sustentável significa turismo que 

é economicamente viável, mas não destrói os recursos dos quais o turismo no 

futuro dependerá, principalmente o meio físico e o tecido social do comunidade 

local. 

 O turismo voltado para a sustentabilidade pode ser um objeto 

importante na proteção do meio ambiente, e conseqüentemente, da atratividade 

dos recursos turísticos. 

 Geralmente, a implantação do turismo sustentável é vista como um 

desenvolvimento de baixa lucratividade, pois os resultados de lucratividade são 

vistos somente à médio e longo prazo. Porém, se considerar a questão de que esse 

tipo de turismo pode ter a princípio um lucro menor, mas que se torna uma 

atividade contínua, pode-se afirmar que também serão contínuos e duradouros os 

recursos naturais e a atratividade do turismo. 

 Queiroz (2000, p. 03) discorre que o objetivo do turismo sustentável é, a 

princípio, “a gestão do ambiente, recursos e comunidades dos núcleos receptores, 

atendendo às suas necessidades, mantendo sua integridade cultural e preservando 

o meio ambiente”. 

 A conscientização conservacionista da comunidade local e visitante é o 

ponto inicial para os diversos benefícios oferecidos pelo turismo sustentável. 
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 Baseado na Organização Mundial do Turismo (1994a: 31), dentre os 

vários benefícios que o turismo sustentável pode proporcionar, pode-se descrever 

que este: 

- incentiva à consciência em relação aos impactos sobre o meio ambiente 

natural, cultural e histórico; 

- estimula melhorias na infra-estrutura local; 

- supervisiona, avalia e administra o impacto que tem sobre o ambiente e 

desenvolve métodos confiáveis para definir responsabilidade e combater os efeitos 

negativos; 

- proporciona a criação de empregos, no setor turístico e nos diversos 

setores de apoio e de gestão dos recursos; 

- estimula a criação de empresas domésticas lucrativas; 

 Segundo Endres (1998), o desenvolvimento sustentável associado a 

uma eficiência econômica, eqüidade social e prudência ecológica são bases 

essenciais para o desenvolvimento e progresso do turismo. 

 De acordo com Moraes e Mauad (2001, p. 145), a gestão ambiental 

baseada em uma consciência conservacionista certamente direcionará a atividade 

turística a inserção de planos e projetos voltados a sustentabilidade, a uma maior 

responsabilidade ambiental e a uma aplicação de leis, políticas e diretrizes, levando 

ao desenvolvimento do turismo em uma localidade, respeitando as características 

econômicas, sociais, históricas, culturais e ambientais, bem como a perspectiva e 

as necessidade da população local e visitante, viabilizando a futura continuação dos 

diversos fatores correlacionados a esta atividade. 

 A sustentabilidade na atividade turística deve garantir então, uma 

continuidade e uma qualidade satisfatória aos principais elementos que envolvem o 

turismo, ou seja, a sociedade e a natureza, proporcionando uma qualidade para o 

meio ambiente e para a própria vida das presentes e futuras gerações. 

 Qualquer tipo de atividade econômica somente atingirá a 

sustentabilidade se as ações e planos estiverem voltados aos princípios de 

conservação, prevenção, mitigação e correção dos efeitos negativos que podem vir 

a surgir. 

 O desenvolvimento sustentável visa, então, aproveitar os recursos 

existentes na natureza sem deteriorá-los, promovendo a inclusão social,  

melhorando  a qualidade de vida da comunidade receptora e proporcionando  uma 

experiência interessante ao visitante. No entanto, o desenvolvimento sustentável 
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para o turismo exige medidas políticas vigorosas a nível social, econômico e 

ambiental (BARROCO, 2004, p. 12). 

 É claro que, a sustentabilidade só ocorrerá efetivamente a partir de um 

planejamento e gestão adequados, atrelados à uma conscientização ambiental, em 

conjunto com a utilização coerente e o respeito a todos os elementos que compõem 

o meio ambiente, inclusive o próprio homem. 
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2.5 - Instrumentos de planejamento e gestão ambiental. 

 

2.5.1 - As questões do planejamento, educação e gestão ambiental  

 Para que se possa apresentar a importância da inter-relação e atuação 

desses três processos, em especial, na questão turística, torna-se necessária uma 

breve discussão sobre o papel do planejamento e da educação ambiental no 

contexto geral da gestão. 

 A gestão, planejamento e educação ambiental estão totalmente 

interligadas, onde um complementa o outro, e têm a finalidade conjunta de 

conscientizar e educar sobre o conhecimento, desenvolvimento e proteção da 

natureza. 

 Tanto o planejamento como a educação são imprescindíveis para a 

gestão sustentável do meio ambiente e das atividades nele desenvolvidas, neste 

caso exemplificada através da atividade turística. Apresenta-se a seguir uma breve 

descrição do que vem a ser e o que envolve estes instrumentos de gestão. 

 Iniciando pelo o que vem a ser o planejamento, Petrocchi (1998, p. 19) 

descreve planejar como: 

 - pré-determinar um curso de ação para o futuro; 

 - conjunto de decisões interdependentes; 

 - processo contínuo que visa produzir um estado futuro desejado, que 

somente acontecerá se determinadas ações forem executadas. 

 - uma atitude anterior à tomada de decisão.  

 Segundo Hall e Jenkins (1995) o planejamento é uma parte do processo 

mais abrangente do planejamento que envolve decisão, ação. Além disso, pode ser 

difícil isolar atividades nesse processo, que envolve elementos como: acordos e 

negociação, compromisso, interesses, valores, escolhas e política. O planejamento 

antecede então o processo de decisão e ação, mas é importante ressaltar que o 

mesmo deve ser contínuo, quando, muitas vezes, podendo ocorrer o 

replanejamento em algumas fases do processo. 

 Segundo Franco (2001, p. 35) “a palavra planejamento carrega em seu 

valor semântico o sentido de empreendimento, projeto, sonho e intenção. Como 

empreendimento já revela o ato de intervir ou transformar uma dada situação, numa 

determinada direção, a fim de que se concretizem algumas intenções”. Portanto, o 

sentido geral do planejamento é tomar todas as medidas necessárias para se 
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atingir determinado estado ou objetivo. Neste caso, a intenção deve ser 

fundamentada num estado futuro em busca da sustentabilidade. 

 De acordo com Petak (1980), o planejamento pode ser tecnológico, ou 

seja, ter uma abordagem voltada à solução de problemas e ao cumprimento de 

tarefas, com uma visão segmentária, tática e determinística, com variáveis 

quantitativas e conhecidas. Para este autor, o planejamento também pode ser 

ecológico,  com uma abordagem preditiva, de orientação sistêmica, priorizando os 

fins, com variáveis qualitativas e subjetivas. 

 Para Slocombe (1993), o planejamento pode ser tradicional, ou seja, 

urbano ou regional, que enfoque as comunidades e sua população, o uso da terra, 

a economia e infra-estrutura, através de um processo baseado em metas, planos e 

regulamentos. O planejamento pode ser também ambiental, o qual enfoca o 

ambiente biofísico onde vivem as pessoas e comunidades, e analisa os efeitos de 

atividades de desenvolvimento e de outros planejamentos 

 Por outro lado, Franco (2001, p. 35) descreve o planejamento ambiental 

como aquele que "parte do princípio da valoração e conservação das bases 

naturais de um dado território como base de auto-sustentação da vida e das 

interações que a mantém, ou seja, das relações ecossistêmicas”. Ainda segundo 

Franco (2001, p. 36), o planejamento ambiental pressupõe três princípios de ação 

humana sobre os ecossistemas, como: os princípios de preservação, da 

recuperação e da conservação do meio ambiente. 

 De acordo com Santos (2004, p. 28), o planejamento consiste na 

adequação de ações à potencialidade, vocação local e à sua capacidade de 

suporte, buscando o desenvolvimento harmônico da região e a manutenção da 

qualidade do ambiente físico, biológico e social. 

 O processo de planejamento deve abranger tanto a escala local como 

também a escala regional, ou seja, considerando todos os níveis territoriais para 

que ocorra o equilíbrio de todo o sistema abrangido neste planejamento.  

 Os planejamentos ambientais são organizados dentro de uma estrutura 

que envolve pesquisa, análise e síntese. A pesquisa tem o objetivo de reunir e 

organizar dados para facilitar sua interpretação. Os dados organizados são 

avaliados, para atingir a compreensão do meio estudado, com seus acertos e 

conflitos, constituindo a fase de análise. A síntese refere-se à aplicação dos 

conhecimentos alcançados para a tomada de decisões. Para cumprir estas três 

grandes etapas, de forma geral o planejamento apresenta-se como um processo, 
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ou seja, é elaborado em fases que evoluem sucessivamente o resultado de uma é a 

base ou os princípios para o desenvolvimento da fase seguinte (SANTOS, 2004, p. 

32). 

 Complementando o que já foi exposto, é importante lembrar que todo 

planejamento deve visar uma abordagem sistêmica que possua “elementos ou 

unidades, relações, atributos, entrada (input) e saída (output), atuando dentro de 

um ambiente e fazendo parte de um conjunto maior” como afirmou o pesquisador 

Christofoletti (1979, p. 02). 

 No caso do planejamento turístico, Ruschmann (2000a, p. 09) diz que 

este consiste em 

  ordenar as ações do homem sobre o território e ocupa-se em 

direcionar a construção de equipamentos e facilidades de forma 

adequada evitando, dessa forma, os efeitos negativos nos 

recursos, que os destroem ou reduzem sua atratividade. 

 Todavia, para atingir a eficácia no processo de planejamento desde sua 

construção até a implantação efetiva de determinado projeto faz-se necessário 

incluir a questão da educação ambiental, visto que esta será uma base 

indispensável na efetivação de um projeto direcionado a sustentabilidade. 

 A preocupação com as questões ambientais tem um aumento 

significativo a partir do século XX, devido ao surgimento de novas  tecnologias e, 

consequentemente, a intensificação na exploração dos recursos naturais. Assim, 

a escassez de matérias-primas naturais fica mais evidente, pois o esgotamento 

dos recursos modifica e interfere no desenvolvimento e na qualidade de vida. 

Neste contexto é que a educação e conscientização ambientais surgem como 

instrumentos imprescindíveis para a proteção da qualidade do meio ambiente. 

 A educação ambiental, tem tido maior abrangência como um 

instrumento essencial e diretamente ligado a conservação da natureza, a partir de 

eventos internacionais, como as Conferências de Estocolmo (1972) e de Tbilisi 

(1977), a literatura tem enfatizado a importância da redefinição da educação 

ambiental, conduzindo os diversos profissionais, de diferentes áreas, a interagirem, 

centralizando as discussões da mesma dentro de uma perspectiva interdisciplinar 

(SATO, 2002, p. 23). 

 Várias são as definições que podemos encontrar para o que vem a ser 

a educação ambiental. Segundo Dias (1994, p. 26) na Conferência de Tbilisi a 

educação ambiental foi definida como uma dimensão dada ao conteúdo e à prática 
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da educação, orientada para a resolução dos problemas concretos do meio 

ambiente através de enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e 

responsável de cada indivíduo e da coletividade. 

 A Política Nacional de Educação Ambiental, lei nº 9.795 de 27 de abril 

de 1999, define no capítulo I, que 

  entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constróem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 

para a conservação do meio ambiente, bem do uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 

(FERRETTI, 2002, p. 161). 

 O CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, citado por Dias 

(1994, p. 27), define a educação ambiental como “um processo de formação e 

informação, orientado para o desenvolvimento da consciência crítica sobre as 

questões ambientais, e de atividades que levem à participação das comunidades na 

preservação do equilíbrio ambiental”. 

 A educação ambiental tem sido considerada ainda como um “processo 

político, no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça 

social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e 

com a natureza” (REIGOTA, 1994). 

 Enfim, a educação ambiental é estudada e definida por diferentes 

estudiosos que destacam em suas explicações os seus pontos de vista 

individuais e/ou profissionais, mas todas essas abordagens enfatizam o seu 

caráter interdisciplinar, envolvendo diversas áreas técnico-científicas ligadas à 

questões sociais, culturais e do meio ambiente. 

 Ressalta-se também que a educação e conscientização ambiental 

podem ser desenvolvidas através de atividades voltadas à programas formais e 

não-formais, sendo os primeiros  destes relacionados aos estudantes, educadores 

e até mesmo órgãos e instituições, e os segundos voltados mais diretamente a 

educação da sociedade local e da população visitante. 

 Ruschmann (2000a, p. 76) descreve que, “a educação para o turismo 

de proteção ambiental não se relaciona única e necessariamente aos programas 

e equipamentos ecológicos, mas sim a todos os tipos de turismo e aos diversos 

empreendimentos e órgãos públicos envolvidos”. 
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 Com relação a gestão ambiental, Moraes e Mauad (2001, p. 145) 

mencionam que,  

  a gestão ambiental baseada em uma consciência voltada para a 

sustentabilidade certamente direcionará a atividade turística a 

inserção de um plano turístico sustentável, a uma maior 

responsabilidade ambiental e a aplicação de leis, políticas e 

sistemas, levando ao desenvolvimento do meio ambiente, ligados 

aos aspectos econômicos, sociais, históricos e culturais de uma 

área, viabilizando a conservação, e a interação de uma futura 

continuação dos diversos aspectos correlacionados ao turismo. 

 A gestão ambiental algumas vezes é entendida como planejamento, 

outras como gerenciamento, e outras como a soma de ambos. "A proposta é que 

gestão ambiental seja interpretada como a integração entre o planejamento, o 

gerenciamento e a política ambiental" (SANTOS, 2004, p. 27). 

 Segundo Phillipi Junior (1999, p. 49), no que se refere à estrutura 

executiva o sistema de gestão ambiental, o que pode auxiliar o sistema de 

administração no geral do município deverá estar apto a satisfazer quatro conjuntos 

de demandas: 1) planejamento ambiental; 2) desenvolvimento de áreas verdes 

(promoção, proteção, conservação e recuperação de áreas verdes); 3) Controle de 

qualidade; 4) Educação ambiental. 

 Segundo Franco (1999, p. 22) o planejamento e gestão deverá levar em 

consideração o meio ambiente, com as áreas de riscos, vulnerabilidade, seja para o 

assentamento da população, na localização de empreendimentos ou mesmo para a 

realização das atividades propícias para determinada área. 

 A preocupação que vise o planejamento, gestão e, essencialmente, a 

organização do espaço, de seus recursos, é necessário para a prevenção e 

mitigação de danos, para a conservação da natureza, mas principalmente para o 

progresso de uma área e a busca de uma melhor qualidade de vida. 

 A atividade turística envolve diversos aspectos que necessitam de uma 

elaboração e um planejamento e gestão adequados para que possam auxiliar a 

economia, a sociedade e a própria natureza, trazendo benefícios para a população 

local, os administradores e para o visitante. 

 Portanto, o espaço turístico deve ser administrado adequadamente para 

que não perca sua demanda de visitantes e, consequentemente, entre em 

decadência sócio-econômica e ambiental.  
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 É importante, como descreve Ruschmann (2000a, p. 24) “estimular o 

desenvolvimento harmonioso e coordenado do turismo, pois se não houver 

equilíbrio com o meio ambiente, a atividade turística comprometerá sua própria 

sobrevivência”. O planejamento e gestão ambiental do turismo em um município 

e/ ou empreendimento devem se direcionar de forma sustentável, a fim de 

minimizar danos já existentes e auxiliar as etapas de implantação e gestão do 

turismo com uma consciência conservacionista, onde este representa uma 

contribuição para os usos exigidos e um aproveitamento das oportunidades do 

local. 

 O planejamento, educação e gestão do turismo devem, portanto, ser 

baseados nos princípios de sustentabilidade ambiental, política, social, cultural e 

econômica e, considerando todos os aspectos envolvidos, através de uma visão 

sistêmica, com a atividade, bem como as transformações ambientais positivas e/ 

ou negativas relacionadas aos aspectos antrópicos, biológicos e físicos e com a 

ecodinâmica do meio ambiente, que satisfaça as necessidades das presentes e 

futuras gerações, proporcionando uma melhor qualidade de vida. 

 Cabe ressaltar que o espaço turístico (como o não turístico) apresenta 

diversas especificidades com diversos elementos, devendo este ser analisado a 

partir de uma visão sistêmica.  

 Ao considerar-se a teoria sistêmica como um instrumento que auxilia na 

compreensão de um universo multivariado, pode-se considerá-la como uma 

eficiente possibilidade metodológica para o desenvolvimento de uma discussão que 

se propõe a relacionar a atividade turística no meio natural, visto que tal debate 

envolve diversas relações e conjuntos bastante dinâmicos de objetos. 

 É necessário buscar uma sistematização para a questão do turismo 

através da abordagem sistêmica, visando uma melhor compreensão do espaço 

turístico, suas interações e modificações. 

 O homem faz parte de um meio, de um sistema, este é um elemento da 

natureza. O meio ambiente é onde ocorrem as relações do indivíduo e dos demais 

elementos no espaço. Partindo deste pressuposto, “o meio ambiente é portanto, a 

um só tempo, um meio e um sistema de relações” (GEORGE, 1973, p. 07). 

 Neste contexto o Tricart (1977, p. 19), afirma que  

  conceito de sistema é o melhor instrumento lógico de que 

dispomos para estudar os problemas do meio ambiente. Ele 

permite adotar uma atitude dialética entre a necessidade da 
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análise – que resulta do próprio progresso da ciência e das 

técnicas de investigação – e a necessidade, contrária, de uma 

visão de conjunto, capaz de ensejar uma atuação eficaz sobre o 

meio ambiente. O conceito de sistema é de caráter dinâmico e por 

isso adequado a fornecer os conhecimentos básicos para uma 

atuação. 

 A sociedade humana e a natureza constituem um só ecossistema, e 

"todas as atividades humanas devem ser avaliadas e dirigidas à luz de seus efeitos 

sobre os outros componentes do ecossistema” (DARLING & DASMANN, 1971). 

 O espaço tem o homem e a natureza como elementos essenciais de 

construção e transformação. Segundo Santos (1996, p. 90) devemos entender o 

“espaço com um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de 

ações, onde, tanto objetos como ações não tem vida própria se forem tomados em 

conjunto”. 

 Cabe lembrar que “o sistema não atua de modo isolado, mas funciona 

dentro de um ambiente e faz parte de um conjunto maior” (CHRISTOFOLETTI, 

1979, p. 03). Para que o espaço seja entendido é necessário um estudo do 

conjunto de todos os seus aspectos. 

 A aplicação da teoria sistêmica aos estudos do espaço possibilita a 

visão integrada e ampliada dos elementos e suas relações humanas e naturais, 

onde deve-se ressaltar que “todos os sistemas naturais são dinâmicos e capazes 

de modificar os seus estados através de transformações contínuas, caracterizadas 

pelas transferências de massa e energia” (CHRISTOFOLETTI, 1979, p. 12). 

 Ao relacionarmos o espaço turístico e o crescimento contínuo da 

atividade, percebe-se a necessidade de estudá-la em todos os seus mais variados 

mecanismos e estruturas. O turismo envolve diversos setores, e por isso deve ser 

avaliado e planejado, levando em consideração todas as suas relações.        

 Com relação a abordagem sistêmica no turismo, Beni (2001) acrescenta 

que os sistemas devem conter, além dos elementos, relações, atributos, entrada e 

saída, outros itens, como: 

- Meio ambiente: conjunto de todos os objetos que não fazem parte do 

sistema em questão, mas que influenciam sua operacionalização; 

- Realimentação (feedback): processo de controle para manter o 

sistema em equilíbrio; 

- Modelo: é a representação do sistema, abstração para auxiliar em 

sua análise. 
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 Deve-se então, considerar que ao se analisar um sistema turístico, 

necessariamente, parte-se do princípio da abordagem sistêmica num contexto onde  

interagem o homem e todos os demais elementos da natureza. 

 Portanto, toda análise sobre a participação do turismo na produção do 

espaço, ou seja, sobre a criação de territórios turísticos, deve considerar “o 

conjunto de relações em que se desenvolve a atividade, bem como suas dimensões 

global e local” (CRUZ, 2001, p. 12).  

 A interação dos elementos do sistema turístico permite na visão 

sistêmica, uma análise dinâmica e coerente com a própria realidade homem-

natureza, que é o princípio da constante transformação, mas baseada nos 

princípios de conservação. 

  

 

2.5.2 - Planejamento e gestão ambiental: uma proposta metodológica para o 

turismo. 

 Neste item são descritos os referenciais teórico-científicos que dão 

subsídios a elaboração de cada etapa na metodologia proposta, sendo esta 

descrita detalhadamente nesta tese,  no item 3.2. 

 A elaboração da metodologia PLAMTUR – Planejamento Ambiental 

Municipal do Turismo, justifica-se pela importância/ necessidade do planejamento e 

gestão coerentes e eficazes em um município e/ ou empreendimento, no processo 

de implantação, planejamento (ou replanejamento) e gestão de uma atividade 

econômica, neste caso a atividade turística. 

 A metodologia tem como base primordial o objetivo da necessidade de 

inter-relacionar o desenvolvimento econômico à proteção ambiental e à inclusão/ 

responsabilidade social, direcionadas à busca da sustentabilidade. 

 Cabe ressaltar que, as primeiras etapas, ou seja, o inventário, avaliação 

prévia de impacto ambiental e o diagnóstico e análise do PLAMTUR, foram 

baseadas em MORAES (2002), mas que neste trabalho são atualizadas e 

complementadas com o desenvolvimento da etapa de zoneamento ambiental 

turístico, direcionando assim a integralização na aplicação e qualidade da 

metodologia proposta. 
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a) Inventário 

 O inventário é a fase primordial que antecede o planejamento de 

qualquer tipo de empreendimento ou atividade futura. Esse instrumento é, portanto, 

a fase de informação de qualquer plano, ou seja, é o ponto em que se procura obter 

dados e relatos e fazer um levantamento minucioso das características presentes 

em determinada localidade. 

 Algumas definições e considerações referente ao inventário são 

descritas a seguir, com o objetivo de um breve entendimento deste termo, onde 

cada qual justifica e complementa as demais. 

  Como afirma Chacel (1977, p. 49), “o inventário é o ponto de partida do 

planejamento paisagístico, seja ele de significado conservacionista, de valorização 

ou de caráter exploratório em relação ao meio natural”.  

 No inventário pode obter-se a caracterização de diversos aspectos de 

uma área, seja em um município ou empreendimento, identificando as reais 

condições em que se encontra a oferta turística, podendo assim, direcionar 

corretamente o planejamento e gestão do turismo sustentável. 

 Cabe lembrar que, os dados levantados num inventário poderão auxiliar 

posteriormente não somente as questões turísticas de uma localidade, mas 

também diversos outros aspectos que se inter-relacionam, direta ou indiretamente, 

ao turismo. 

   Para inventariar os componentes de uma unidade paisagística, em 

micro ou macro escala territorial, temos que desenvolver vários 

tópicos de estudos, abarcando desde a descrição das variáveis 

físicas, sócio-econômicas, culturais, até a análise e avaliação da 

qualidade ambiental da paisagem, em suas dimensões objetivas e 

subjetivas (LIMA, 1998). 

 Todavia, o inventário abrange não só os aspectos do meio ambiente 

natural, mas todos os demais elementos que envolvem a atividade turística como, 

por exemplo, a economia, a sociedade, dentre outros. 

 Como afirma Chacel (1977, p. 50), “o inventário é de grande utilidade e 

perfeitamente adaptado às necessidades do planejamento, tendo como objetivo a 

valorização ou conservação da área”. 

 O inventário paisagístico de uma determinada área, torna-se 

indispensável na contribuição para as estratégias de conservação e manejo de 
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seus recursos, sendo este um instrumento necessário para a análise e avaliação 

dos impactos ambientais (MORAES & GUIMARÃES, 2001). 

 Como descreve Lima (1998) o inventário apresenta-se como um 

instrumento do planejamento e gestão ambiental, onde a variedade visual aparece 

como um dos fatores mais significativos na avaliação da qualidade paisagística. 

 Entretanto, a variedade visual só passa a ser um ponto essencial 

quando esta é conjunta à qualidade que essa paisagem proporciona. 

 Ruschmann (2000a, p. 145) descreve que o valor real do potencial 

turístico de uma localidade não se mede somente pelo número de seus atrativos, 

mas também pela sua qualidade. Cada uma das fases se constituirá de estudos 

detalhados dos diversos e complexos componentes da oferta, que, após análise e 

avaliação sistemática, subsidiarão as demais etapas do plano de desenvolvimento 

turístico. 

 Diante deste fato, torna-se necessária a caracterização do meio 

ambiente, para que os recursos paisagísticos naturais e construídos existentes em 

uma área sejam direcionados ao planejamento e gestão ambiental no contexto 

turístico, a fim de auxiliar no zoneamento e planejamento, na análise de impacto 

ambiental, na estratégia para implementação de medidas mitigadoras e no 

monitoramento dos aspectos pertinentes à constituição de um projeto de turismo 

municipal que satisfaça as necessidades das presentes e futuras gerações, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida (MORAES et al., 2001, p. 125). 

 O inventário torna-se um instrumento essencial para o manejo e gestão 

de uma área, demonstrando a situação atual e real, auxiliando assim as etapas 

necessárias para a proteção da natureza em geral. 

 O desenvolvimento de práticas relacionadas à gestão e ao manejo 

integrado dos recursos paisagísticos visando à sustentabilidade dos ecossistemas, 

encontra nos inventários um subsídio fundamental no que tange ao conhecimento 

dos processos interativos atuantes e às formas de conservá-los diante dos 

impactos ambientais decorrentes (LIMA, 1998). 

 Esse instrumento de planejamento fornece informações sobre os 

aspectos sócio-econômicos, histórico-culturais, político-administrativos e físico-

ambientais, bem como do levantamento da infra-estrutura básica e turística da área, 

e da caracterização da demanda. 

 Por fim, o inventário pode, ainda, transparecer informações essenciais 

para o diagnóstico e análise, para a avaliação prévia dos impactos ambientais, para 
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o zoneamento, direcionando o planejamento e gestão adequados às necessidades 

e às características reais de cada localidade. 

 

b) Avaliação prévia de impacto ambiental. 

 Nesta etapa são demonstrados, brevemente,  os conceitos referentes a 

estudos de impactos ambientais de uma forma sintetizada em todas as suas 

diversas fases e denominações como o EIA-RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto do Meio Ambiente, a AIA – Avaliação de Impacto Ambiental e 

AAE – Avaliação Ambiental Estratégica e RAP - Relatório Ambiental Preliminar. 

 Esta sintetização de conceitos e da importância desses estudos 

subsidiará a definição do termo APIA – Avaliação Prévia de Impacto Ambiental, ou 

melhor, estes conceitos dão a base para construção do conceito da APIA pra esta 

metodologia. 

 De acordo com a resolução 001 do CONAMA (23/ 1/ 86), pode-se 

definir impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente causadas por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas, que afetam: 1) a saúde, a segurança 

e o bem-estar da população; 2) as atividades sociais e econômicas; 3) a biota; 4) as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 5) a qualidade dos recursos 

ambientais (FRANCO, 2001, p. 28). Segundo Santos (2004, p. 110) impacto 

ambiental é compreendido como toda alteração perceptível no meio, que 

comprometa o equilíbrio dos sistemas naturais ou antropizados, podendo decorrer 

das ações humanas como dos fenômenos naturais. 

 No caso da APIA, considera-se o impacto ambiental uma alteração 

positiva ou negativa no meio, seja decorrente da atividade humana ou da própria 

ecodinâmica da natureza, em que os danos positivos e negativos são reconhecidos 

pelo método de observação direta do pesquisador. 

 Segundo Milaré et al (1993, p. 16), o EIA-RIMA é “um estudo das 

prováveis modificações nas diversas características sócio-econômicas e biofísicas 

do meio ambiente que podem resultar de um projeto proposto”, sendo criado para 

prever, e prevenir o dano, antes de sua manifestação; onde este deve ser 

elaborado no momento certo: antes do início da execução, ou mesmo de atos 

preparatórios do projeto. 

 Segundo Fernandes e Andreoli (1996) apud Mum, a AIA é ao mesmo 

tempo um instrumento e um processo de caráter técnico-científico com o objetivo 
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de identificar, prever e interpretar as conseqüências sobre o meio ambiente de uma 

dada ação humana.  

 Segundo Brito (1996), a AIA de projetos detém-se sobre aspectos 

específicos relacionados às ações do projeto como, por exemplo, os teores de 

emissões. A avaliação ambiental estratégica está voltada para os aspectos e 

problemas ambientais típicos do setor, de uma política ou de uma região, como um 

todo. 

 Com relação a AAE – Avaliação Ambiental Estratégica, deve conter a 

descrição minuciosa das políticas que orientam o setor, isto é, dos objetivos, 

estratégias e instrumentos de implementação dos planos e programas setoriais 

(BRITO, 1996, p. 75). 

 Ainda, segundo Brito (1996) o objetivo principal de uma AAE é proceder 

a uma análise abrangente de opções de estratégias e alternativas de ações, em 

termos de custos e benefícios ambientais, através de indicadores e de critérios de 

avaliação e comparação apropriados, de forma a subsidiar a tomada de decisão 

quanto às prioridades de investimentos no setor. 

 Outro termo utilizado na questão do impacto ambiental é o RAP – 

Relatório Ambiental Prévio, que deve anteceder a aplicação de um projeto 

verificando as possíveis alterações que podem ocorrer. 

 Várias seriam as definições encontradas para as metodologias citadas, 

porém como dito anteriormente será apenas dada atenção para a definição do que 

vem a ser uma APIA - Avaliação Prévia de Impacto Ambiental. 

 A APIA é uma terminologia criada para a presente pesquisa que propõe 

uma metodologia que deve abranger não só a fase de planejamento, mas sugere 

sua aplicação na fase de gestão e/ ou quando se fizer necessária em uma área, isto 

é, ocorrendo como uma prévia análise para a aplicação, mas principalmente para a 

manutenção dessas áreas. É um método de observação direta com o estudo dos 

impactos positivos e negativos ocorridos no meio ambiente, e em todos os aspectos 

deste meio, como os sócio-econômicos, histórico-culturais e físico-ambientais. É um 

relato mais generalizado das condições em que se encontra determinada área e 

dos principais riscos e benefícios que podem surgir com a implantação de uma 

determinada atividade ou empreendimento, mas especificamente do turismo a fim 

de auxiliar na prevenção dos impactos e na mitigação de danos já existentes no 

local. 
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 A APIA tem a função de subsidiar futuros estudos mais detalhados de 

cada aspecto com ações mais pontuais. Nesta etapa é realizado um 

reconhecimento superficial pelo método de observação das alterações positivas e 

negativas existentes em determinada área, decorrentes ou não da atividade 

turística, mas que no geral são pontos que devem receber maior atenção para que 

ocorra uma maximização e/ ou manutenção dos aspectos positivos e minimização 

e/ ou prevenção dos aspectos negativos. Na relação Homem-Natureza decorrente 

de diversas atividades antrópicas e da própria dinâmica do meio ambiente, pode-se 

notar que muitas das alterações causam efeitos negativos ao meio ambiente.  

 Porém, deve-se considerar também que podem ocorrer alterações, ou 

seja, impactos positivos decorrentes dessa relação, principalmente no que se refere 

a atividade turística. Ruschmann (2000a, p. 34) menciona que os “impactos do 

turismo referem-se à gama de modificações ou à seqüência de eventos provocados 

pelo processo de desenvolvimento turístico nas localidades receptoras”. 

 Entretanto, deve-se destacar que os impactos do turismo podem ocorrer 

tanto pelas ações antrópicas, como também pelas ações naturais. Por isso, fica 

difícil então medir os impactos positivos e/ ou negativos de forma precisa e 

sistemática, sendo que muitas das alterações, principalmente as naturais, nem 

sempre são exatamente previsíveis e calculadas a ponto de evitá-las. Assim, 

também são os impactos ocasionados pelas ações antrópicas que dependerão de 

como o meio será utilizado, ou seja, irá depender exclusivamente do 

comportamento e das características individuais de cada grupo ou cada visitante. 

 Segundo Ruschmann (2000a), no Brasil, alguns estudos (não 

sistemáticos) sobre a avaliação dos impactos do turismo são feitos com utilização 

de diferentes métodos de outras áreas do saber, mas sem a definição de uma 

metodologia específica sobre o assunto.  

 Os exemplos mais freqüentes relacionam-se aos métodos de medir a 

capacidade de suporte de um ecossistema, os quais podem auxiliar, pontualmente 

e conjuntamente, neste caso, após a identificação dos pontos levantados, positivos 

e/ ou negativos.  

 Baseado na Organização Mundial do Turismo – OMT (1994b) pode-se 

descrever alguns dos impactos positivos e negativos que ocorrem e/ ou podem vir a 

ocorrer em uma determinada área, principalmente nos aspectos econômico, social, 

cultural e ambiental.   
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TABELA 02 - Impactos positivos e negativos do turismo. 

 

IMPACTOS DO TURISMO 

 

Tipos de impactos 

 

Positivo 

 

Negativo 

 

 

 

Impactos Econômicos 

� criação de empregos 
� diversificação da 

economia,  
� ganhos em moeda 

estrangeira,  
� aumento da renda 

tributária  
� desenvolvimento da 

infra-estrutura. 

� transformação nas 
ocupações profissionais 

� impacto sobre a estrutura 
e distribuição da 
população 

� desvio dos benefícios 
econômicos  

� distorções econômicas 
causadas pela inflação 
ou desvio de 
investimentos.  

 

 

 

Impactos Sociais e 
Culturais 

 

� conservação do 
patrimônio 

� renovação da identidade 
cultural  

� intercâmbio cultural. 
 

� a comercialização 
excessiva e perda de 
autenticidade das 
manifestações culturais 

� perda da identidade 
cultural através da 
influência no estilo de 
vida tradicional 

� modificação dos padrões 
de consumo através do 
efeito demonstração 

� relacionamento precário 
entre hotel-hóspede 
devido a mal-entendidos 
relacionado a idioma, 
costumes, valores e 
padrões de 
comportamento 
diferentes 

� super população e perda 
das comodidades dos 
habitantes  

� aumento dos problemas 
sociais como drogas, 
crime, prostituição. 

 

 

 

Impactos Ambientais 

� conservação de áreas 
naturais 

� conservação de lugares 
históricos e 
arqueológicos e do 
patrimônio arquitetônico 
local 

� melhora da qualidade 
ambiental  

� aumento da consciência 
sobre o meio ambiente. 

� poluição da água, ar, 
sonora, visual e solo 

� problemas de 
saneamento básico 

� degradação ecológica 
� riscos ecológicos 
� danos aos lugares 

históricos e 
arquitetônicos  

� problemas sobre o uso 
do solo. 

 

Fonte: Baseado em OMT, 1994. Adaptado/ Elaborado por MORAES, Clauciana S. B., 2006. 
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 Os impactos positivos ou negativos do turismo não se limitam a esses 

citados, porém os mesmos dão uma idéia das interferências benéficas ou maléficas 

que a atividade turística pode provocar em determinada localidade, o que pode ou 

não estar relacionado as alterações ocasionadas por outras atividades.  

 Por fim, é necessário destacar que a APIA é capaz de identificar as 

alterações positivas e/ ou negativas, ou seja, os danos já existentes e as áreas 

suscetíveis a estes, com a descrição das possíveis causas de efeitos dessas 

interferências sobre o meio sócio-econômico, histórico-cultural e físico-ambiental, 

sendo uma etapa específica da metodologia geral desta pesquisa que deve ser 

utilizada como técnica que antecede e acompanha as alterações ocorridas em uma 

área, seja antes, durante ou decorrente na aplicação de um projeto, visto a 

necessidade de não somente prever mas sim, de monitorar as alterações 

conjuntamente com a ecodinâmica do meio ambiente e as atividades antrópicas. 

 

c) Diagnóstico e análise preliminar. 

 Posteriormente a realização do inventário e da APIA de uma área  

pressupondo-se que estes tenham sido feitos abordando  toda a sua complexidade 

com intenções da implantação e gestão de determinada atividade econômica, em 

um município ou empreendimento, neste caso a atividade turística, parte-se então 

para as próximas etapas da metodologia. 

 O diagnóstico e a análise dos dados obtidos no inventário e na 

avaliação prévia de impacto ambiental são também instrumentos fundamentais do 

planejamento e gestão, principalmente no que se refere a questão da natureza e da 

sociedade. 

 Nesta etapa são detectados e analisados todos os prós e contras de 

uma atividade, subsidiando assim, um detalhamento de confiabilidade de todos os 

aspectos envolvidos na questão como também as demais etapas. 

 Todavia, para que esses dois instrumentos, diagnóstico e análise, sejam 

feitos de acordo com a realidade e as perspectivas locais, os estudos devem ser, 

segundo Lima (1998), multi e interdisciplinares, decorrentes da natureza das 

variáveis envolvidas. 

 Muitas vezes, nesta etapa torna-se difícil captar todos os fatores 

necessários, isto devido as constantes transformações causadas pelas atividades 

antrópicas e naturais. 
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 O diagnóstico e a análise devem ser direcionados aos objetivos de um 

plano de mitigação, prevenção e conservação da natureza e dos aspectos 

interligados. 

 Segundo a Organização Mundial do Turismo (1994b, p. 47), os objetivos 

do diagnóstico voltado para a atividade turística são: desenvolver uma 

compreensão generalizada do processo de análise da situação comunitária; 

desenvolver habilidades e conhecimentos básicos sobre a qualificação de recursos, 

da infra-estrutura básica, da política de planejamento e da receptividade. 

 O processo de análise, ainda segundo a OMT (1994b, p. 48) consiste 

na análise dos dados dentro do método de coleta de informações, onde são 

examinados todos os fatores e as medidas que serão aplicadas para analisar as 

condições presentes e futuras, sintetizando todas as informações, a fim de 

demonstrar a situação da comunidade, seus pontos fortes e fracos, oportunidades e 

riscos. 

 Lombardo (1995, p. 215) destaca que, conhecer os atributos físicos de 

uma área e analisá-los num contexto mais amplo, é fundamental em um plano. 

Deve-se diagnosticar e analisar os atributos sociais, econômicos, históricos, 

culturais que norteiam todo o meio ambiente de uma localidade.   

 O conhecimento mais detalhado da realidade de todos os elementos do 

meio ambiente para atividades de intensa visitação e utilização como o turismo, 

muitas vezes apresentam faces divergentes na fase de informação e decisão do 

plano. Como ressalta Lima (1998), nessas fases pode haver um comprometimento 

das unidades paisagísticas dado pela dinâmica e pela manutenção de seus 

processos e mecanismos de adaptação às alterações antrópicas e naturais, que 

segundo a autora ocorrem de maneira intensa e acelerada. 

 Então, o diagnóstico e a análise devem ser atualizados, quando 

necessário, sendo baseados em um inventário minucioso, na avaliação de impactos 

positivos e/ ou negativos da área, para que os dados sejam satisfatórios à aplicação 

de um plano, com o propósito de auxiliar as demais etapas de planejamento e 

gestão, direcionando à conservação e manutenção da biodiversidade e na 

qualidade de vida da sociedade.  
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d) Zoneamento ambiental turístico. 

 Neste item discute-se a questão da importância do zoneamento para 

um planejamento e gestão econômica coerente de uma determinada área.

 Zoneamento ambiental turístico abrange toda área e sub-áreas de um 

município, seja esta urbana ou rural, como também todos os aspectos que 

compõem o meio ambiente como um todo, podendo ser aplicado e adaptado 

pontualmente a um empreendimento. 

 Entende-se que cada área dentro de um município ou empreendimento 

tem suas características particulares e suas potencialidades e necessidades 

individuais, o que pode ou não algumas vezes ir de encontro com as 

características, potencialidades e/ ou necessidades de outra localidade ou 

mesmo do contexto geral do município. 

 Torna-se necessário então, após o reconhecimento minucioso feito nas 

etapas anteriores desta pesquisa, inventário, avaliação prévia de impacto 

ambiental e diagnóstico e análise preliminar, realizar o zoneamento ambiental 

turístico, objetivando  auxiliar no planejamento e gestão adequados da área 

como um todo, facilitando assim posteriormente os estudos mais pontuais de 

cada empreendimento e sub-áreas dentro do município ou seu entorno. 

 Para fins de entendimento sobre o termo zoneamento apresenta-se  

algumas definições como em que o “zoneamento é tido como uma técnica de 

planejamento utilizada para resolver problemas de conflitos de usos de um 

determinado espaço” (SÃO PAULO, 1992, p. 24). 

 Segundo Cassol (1996, p. 12) apud IBGE 

  zonear é um conceito geográfico que significa desagregar um 

espaço em zonas ou áreas específicas. E ainda, afirma que, o 

modelo de zoneamento depende dos objetivos e da natureza dos 

indicadores e interações utilizadas durante a análise. 

 De acordo com Santos (2004, p. 132) "zoneamento é a 

compartimentação de uma região em porções territoriais, obtida pela avaliação 

dos atributos mais relevantes e de suas dinâmicas". Cada compartimento é 

apresentado como uma "área homogênea", ou seja, uma zona (ou unidade de 

zoneamento) delimitada no espaço, com estrutura e funcionamento uniforme. 

Cada unidade tem, assim, alto grau de associação dentro de si, com variáveis 
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solidamente ligadas, mas significativa diferença entre ele e os outros 

compartimentos. Isso pressupõe que o zoneamento faz uma análise por 

agrupamentos passíveis de ser desenhados no eixo horizontal do território e 

numa escala definida. 

 No caso do planejamento considerando o meio ambiente, as áreas do 

zoneamento costumam representar as vocações, fragilidades, suscetibilidades e 

potencialidades. 

 No zoneamento, a princípio, devem ser determinados todos os fatores a 

serem inclusos no projeto de planejamento e gestão que deve ser considerado 

um processo contínuo com constantes revisões de acordo com as características 

e necessidades do local. 

 Segundo Ranieri (2000, p. 15),  

  uma vez determinados os fatores que serão utilizados no processo 

de zoneamento, os mesmos devem ser ponderados de acordo 

com critérios técnicos e, quando couber, com aqueles adotados 

durante o processo de negociação entre o poder público e a 

sociedade civil. 

 Cabe lembrar que o processo de zoneamento de uma área deve seguir 

numa perspectiva de sustentabilidade desde o planejamento, re-planejamento e 

gestão, sendo adequado ao objetivo proposto. 

 A Constituição Federal (BRASIL, 1998, p. 28) demonstra no artigo 30, 

VIII, que “compete aos municípios: promover, no que couber, adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 

 O artigo 182 (BRASIL, 1988, p. 115) referente a política urbana, inciso 

1, cita que o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

 Entretanto, cabe ressaltar que o poder público é quem deverá direcionar 

a elaboração do zoneamento municipal a fim de auxiliar no planejamento e 

gestão de toda área e das necessidades e perspectivas de todos os elementos 

existentes. 

 Machado (2000, p. 165) afirma que  
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  se não ficar obrigatório para os municípios a elaboração dos 

planos de zoneamento e a sua revisão, os interesses ambientais 

continuarão ao sabor das improvisações e das atitudes 

precipitadas de muitos administradores, causando inclusive 

maiores ônus financeiros aos municípios com posteriores 

indenizações e até desapropriações. 

 No zoneamento, “inventariar e diagnosticar qual a vocação ecológica 

das diferentes áreas ou espaços de uma cidade, quais os seus usos e quais as 

limitações ao uso desses espaços será o mínimo que um plano diretor deverá 

conter” (MACHADO, 2000, p. 165). 

 Ainda, segundo Machado (2000, p. 157) os planos de desenvolvimento 

devem conter a previsão da conservação e recuperação dos recursos naturais. 

O Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico salientou a necessidade de 

uma política ambiental em três áreas principais: meio ambiente na área urbana, 

o levantamento e a defesa do patrimônio de recursos da natureza e defesa e 

promoção da saúde humana. 

 Vista a importância da elaboração do zoneamento para um município e 

também para um empreendimento como instrumento fundamental para o 

planejamento e gestão de uma área, ressalta-se que consequentemente haverá 

a necessidade da criação de um banco de dados que devem ser manipulados 

com flexibilidade e agilidade para que possa suprir a necessidade de 

atualizações.  

 Neste processo destaca-se o uso do SIG - Sistema de Informação 

Geográfica, como um instrumento com importante significado em relação ao 

armazenamento de dados que poderão ser analisados, trabalhados, 

proporcionando uma maior precisão frente às ações naturais e antrópicas no 

espaço-temporal da área, sendo importante para o planejamento de uma 

localidade. 

 O sistema de informação geográfica utilizado na elaboração do 

zoneamento torna-se um poderoso aliado para atualizar informações nos cadastros 

gerenciais, simular situações e gerar outros dados e, portanto, cumprir importante 

papel na tomada de decisão nas questões ambientais (TABACZENSKI, 1995). 

 Segundo Cassol (1996, p. 12)  
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  o SIG é capaz de expressar o dinamismo dos processos atuantes 

da natureza, decorrentes das ações naturais e antrópicas e, 

permite o armazenamento, processamento e atualização periódica 

dos dados essenciais ao gerenciamento ambiental. 

 A grande vantagem de um SIG é a sua flexibilidade, versatilidade na 

manipulação de dados e em uma análise de várias situações-problemas com 

rapidez e eficiência. 

 No campo da gestão ambiental, é essencial a existência de materiais 

cartográficos que possibilitem compreender a configuração espacial dos fatores 

ambientais, econômicos e sociais bem como o inter-relacionamento entre eles a fim 

de auxiliar o processo de tomada de decisões (ALVARENGA, 1997). 

 “Situações complexas como as de um município podem ser 

representadas e tratadas através de um SIG, propiciando resultados mais rápidos e 

confiáveis no tocante à tomada de decisões, planejamento e gestão” (TEIXEIRA et 

al, 1992, p. 07).  

 Portanto, a criação de um banco de dados para o planejamento e 

gestão da área, auxiliará o município, e também um empreendimento, na solução 

de problemas e na elaboração de planos e projetos, bem como na constante 

atualização dos dados. O uso do SIG como instrumento de representação gráfica 

do espaço pode proporcionar um planejamento e gestão adequado para uma área 

e um determinado uso coerente com as expectativas e realidade do local. 

 O zoneamento ambiental turístico trabalhado nesta pesquisa, tem o 

objetivo principal de auxiliar na identificação e no reconhecimento geral das áreas 

que merecem maior atenção, ou seja, direcionando estudos mais específicos e 

completos, subsidiando assim as ações a serem tomadas nas políticas públicas, 

planos e projetos pontuais, de um município, ou mesmo de um empreendimento. 

 

d.1) Proposição de diretrizes como subsídios para o planejamento e gestão 

ambiental. 

 Conjuntamente à etapa de zoneamento parte-se então, para a sub-

etapa da Proposição de Diretrizes, ou seja, uma série de indicações para o que 

pode e/ ou deve ser feito no planejamento e gestão sustentáveis de uma área, de 

forma que essas inter-relacionem num objetivo comum, as perspectivas e 

necessidades de uma localidade, com o desenvolvimento econômico, 

responsabilidade e inclusão social e proteção ambiental. 
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 Essas diretrizes é que direcionarão a tomada de decisão, ou seja, as 

medidas que serão tomadas para se atingir o objetivo proposto. 

 Segundo Santos (2004, p. 152),  

  a tomada de decisão refere-se à escolha que se faz frente ao 

conjunto de alternativas, dentro de uma conduta dirigida pelas 

metas, meios usados e fins esperados. Implica escolher as 

melhores alternativas de ação dentre as disponíveis, ordená-las 

pela prioridade, tempo de implantação e duração de ação. 

 A decisão deve considerar as limitações e vantagens de cada diretriz 

proposta, e ainda, considerar principalmente os diversos interesses e as opiniões. 

 De acordo com Santos (2004, p. 152) para tomar uma decisão é 

necessário estar atento aos problemas centrais, às causas reais dos problemas e à 

importância de atingir cada objetivo proposto. É necessário garantir medidas 

alternativas concretas e comparáveis entre si e com os objetivos propostos. É 

preciso, ainda, assegurar que a decisão tomada seja executada e que haja meios 

de controlar os possíveis efeitos adversos dessa escolha. 

 Enfim, qualquer que seja a decisão, a medida a ser tomada, deve-se 

considerar os objetivos propostos, as características gerais da área e de seus 

elementos, suas limitações e potencialidades, e principalmente, as expectativas e 

necessidades presentes no plano, visando a sustentabilidade em comum de todos 

os aspectos envolvidos, no presente e previamente no planejamento e gestão. 
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 -  Materiais 

 Neste trabalho foram utilizados materiais referentes a temática 

trabalhada e ao estudo de caso envolvendo o município de Charqueada: 

♦Bibliografias referente ao turismo e meio ambiente, instrumentos de planejamento 

e gestão ambiental e turístico, políticas públicas, responsabilidade/ inclusão social e 

proteção ambiental; 

♦Levantamento de dados atualizados da área em estudo; 

♦Recursos fotográficos; 

♦Trabalho de Campo; 

♦Questionários (população local e visitante); 

♦Softwares de representação gráfica espacial (SIG); 

� Spring  4.2:  Software de Geoprocessamento desenvolvido pelo INPE - Instituto 

Nacional Pesquisas Espaciais, DPI - Divisão de Processamento de Imagens. O 

Spring foi utilizado no georreferenciamento e classificação das imagens de 

satélite para geração do mapa de uso e ocupação do solo. 

� ArcGis 8.2 e extensão 3D Analyst: Softwares de Geoprocessamento 

desenvolvidos pela empresa Esri. Estes programas foram utilizados na 

confecção e diagramação final de todos os mapas. 

♦Mapas, Cartas Topográficas e Imagens de Satélite; 

� Mapa de Vegetação Natural e Reflorestamento do Estado de São Paulo 

 Escala: 1: 50.000 
 Fonte: Instituto Florestal de São Paulo (Secretaria do Meio Ambiente) 
 Ano: 2005 (digital) 
 Nomenclatura: 
                   Itirapina     SF 23 Y A I 3    MI 2706/3 
 Rio Claro   SF 23 Y A I 4    MI 2706/4 
 São Pedro SF 23 Y A IV I   MI 2736/1 
 Piracicaba  SF 23 Y A IV 2  MI 2736/2 
� Cartas Topográficas 

 Escala: 1: 50.000 
 Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
 Ano: 1974 (base) 
 Nomenclatura: 
 Itirapina           SF 23 M I 3           Rio Claro         SF 23 M I 4 
 São Pedro      SF 23 M III 1          Piracicaba       SF 23 M III 2 
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� Mapa de Pedologia 
 Escala: 1: 100.000 
 Nomenclatura/ Ano: Folha Piracicaba/ Folha São Carlos - 1989 
 Fonte: IAC (Instituto Agronômico de Campinas) 
� Imagem de Satélite 

 Landsat 7 ETM + Cena 220/76 de 23/03/01  
 Ano: 2001 
        Nomenclatura: Bandas 3,4,5 e PAN. 
 Fonte: INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)                   
� Mapas Temáticos 

Mapas: Mapas de localização, vegetação, hidrografia, pedologia, vias 
de acesso e mapa dos recursos paisagísticos e atrativos turísticos. 
Ano/ Fonte : MORAES, Clauciana S. B. (2002). Planejamento ambiental 
do turismo. São Carlos. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia 
de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
 

 

 

3.2 - Metodologia 

 

 A metodologia PLAMTUR - Planejamento Ambiental Municipal do 

Turismo, partiu do pressuposto da necessidade de elaboração de técnicas para 

subsidiar o planejamento e gestão ambiental em áreas que buscam a necessidade 

atual de se alcançar um desenvolvimento econômico, que ao mesmo tempo, 

promova a proteção ambiental e a responsabilidade e inclusão social. Esta 

metodologia tem o enfoque principal para as áreas turísticas ou que estão voltando 

suas atividades para o turismo, porém, a mesma pode ser utilizada posteriormente 

para fins correlatos as funções de planejamento e gestão ambiental, necessitando 

porém de complementações/ adaptações que se façam necessários as 

características, vocações, oportunidades de cada área para se atingir 

especificamente com objetivo proposto (FIGURA 02). 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 02 - Inter-relação entre sociedade, economia e meio ambiente e a 
sustentabilidade.  
 
Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana S. B. (2006). 

Desenvolvimento 
Econômico 

Proteção 
Ambiental 

Responsabilidade e 
Inclusão social 

SUSTENTABILIDADE 



 64 

 Portanto, a metodologia PLAMTUR – Planejamento Ambiental Municipal 

do Turismo (FIGURA 03), foi elaborada com a intenção de subsidiar 

essencialmente o direcionamento do desenvolvimento econômico atrelado à 

proteção ambiental e a inclusão social, em um município e/ ou empreendimento, 

tendo como espaço de estudo às áreas onde ocorrem ou podem vir a ocorrer a 

atividade turística. O planejamento com enfoque a gestão sustentável tem a 

intenção de auxiliar planos, propostas e ações efetivamente positivas, ligados à 

esta atividade como também  à outros aspectos. 

 O turista contemporâneo se preocupa muito com a qualidade dos 

atrativos turísticos, e tal fato tem incentivado o estudo de técnicas e métodos para 

se criar uma forma de conservação da natureza e do turismo em comum. 

 Esta metodologia é dividida em duas fases que se completam entre si e 

que inter-relacionadas subsidiam a proposição de diretrizes ambientais e turísticas 

e o delineamento para o planejamento e gestão geral de um empreendimento e/ ou 

município nas questões que se referem ao turismo, ao meio ambiente, sociedade e 

aos demais aspectos relacionados.  

 Na metodologia PLAMTUR (FIGURA 04) pode-se notar a ordem do 

planejamento de cada fase e das etapas que as compõem, porém cada uma 

dessas é especificada a seguir: 

 Primeira fase: esta fase é baseada em  MORAES (2002), porém 

atualizada sendo composta de três etapas: 1) inventário, 02) avaliação prévia de 

impacto ambiental - APIA, e 3) diagnóstico e análise preliminar. 

Etapa 01 – Inventário: pode-se encontrar a divisão de duas grandes 

etapas, a) inventário municipal e b) inventário dos recursos paisagísticos e atrativos 

turísticos. Esta etapa foi baseada, porém readaptada de estudos já existentes como 

da Organização Mundial do Turismo - OMT (MORAES, 2002) dentre outros 

trabalhos existentes na área de inventário. 

 No caso do inventário a nível municipal ocorre a subdivisão em seis 

etapas: a) caracterização histórico-cultural, b) caracterização físico-ambiental, c) 

caracterização sócio-econômica, d) caracterização político-administrativa, e) 

caracterização da infra-estrutura básica e turística e f) caracterização da demanda. 

No inventário dos recursos paisagísticos e atrativos turísticos em um 

empreendimento turístico, ocorre também a subdivisão em seis etapas, a fim de 
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identificar individualmente cada atrativo e suas características individuais, sendo 

essas as mesmas do inventário municipal, porém aplicadas à nível local. 

Etapa 02 - Avaliação Prévia de Impacto Ambiental – APIA: ocorre a 

divisão em somente mais uma etapa: a) identificação dos impactos: onde ocorre 

a identificação dos impactos positivos e negativos no município em geral e em 

cada recurso paisagístico e atrativo turístico nos aspectos sócio-econômicos, 

histórico-culturais e físico-ambientais. Esta identificação é realizada  por 

observação direta do pesquisador, indicando de modo geral os pontos que 

necessitam de uma maior atenção para a realização de estudos específicos de 

impacto ambiental. 

 Etapa 03 - Diagnóstico e análise preliminar: onde ocorre a divisão de 

outras duas sub-etapas: a) diagnóstico: há uma síntese dos dados do inventário e 

da avaliação prévia de impacto ambiental, onde ocorre o diagnóstico das 

características do município e de cada recurso paisagístico e atrativo, com a 

identificação dos pontos fracos e dos pontos fortes; b) análise preliminar da 

situação atual: análise geral dos dados do inventário, da APIA e do diagnóstico.  

 Segunda fase: é a fase é composta por uma única etapa a qual reúne, 

analisa todos os dados da primeira fase e finaliza a elaboração da metodologia, 

sendo esta: 

 Etapa 04 - Zoneamento ambiental turístico: nesta ocorre a divisão de 

duas sub-etapas: a) zoneamento ambiental-turístico: tendo aplicação de políticas, 

com a identificação das áreas nos aspectos físico-ambientais, sócio-econômicos, 

histórico-culturais e turísticos; b) proposição de diretrizes: onde ocorre 

posteriormente à elaboração do zoneamento a proposição de diretrizes como 

subsídios para o planejamento e gestão turística/ ambiental (município e 

empreendimentos). Esta etapa é apresentada em destaque, pois é composta pelos 

resultados e discussões gerais deste trabalho (item 4.4.1). 

 Com a proposição de diretrizes ocorre a finalização da elaboração/ 

aplicação da metodologia PLAMTUR. Todavia, cabe lembrar que esta pode e deve 

ser sempre atualizada para que possa ocorrer um re-planejamento constante, 

sendo este necessário ao direcionamento eficaz dos diversos aspectos envolvidos 

à uma gestão sustentável. 

 A aplicação desta metodologia em uma localidade terá como meta o 

planejamento e gestão ambiental do turismo, onde este deverá ser baseado em 

uma consciência conservacionista que possibilite direcionar à inserção de planos e 
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projetos sustentáveis, com uma maior responsabilidade ambiental e através de leis, 

políticas e diretrizes locais e regionais. 

 Portanto, o planejamento ou mesmo o re-planejamento deve ser 

fundamentalmente direcionado a uma gestão sustentável que respeite os aspectos 

econômicos, sociais, históricos, culturais e ambientais, bem como a perspectiva e 

as necessidades da população local e visitante, viabilizando a futura continuação 

dos diversos fatores correlacionados a esta atividade. 

 

 
FIGURA 03 - Esquema geral da metodologia PLAMTUR.  
 
Fonte: Baseado em MORAES, C. S. B. (2002) Planejamento Ambiental do Turismo. São 
Carlos. Dissertação Mestrado. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo. Elaborado por MORAES, Clauciana S. B. (2006). 
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FIGURA 04 - Esquema detalhado das etapas da metodologia PLAMTUR. 
 
Fonte: Baseado em MORAES, C. S. B. (2002). Planejamento Ambiental do Turismo. São 
Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. Dissertação 
(Mestrado). Elaborado por Moraes, Clauciana S. B. (2006). 
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Todavia, para complementar a metodologia cabe ressaltar, que se a 

mesma busca os princípios da sustentabilidade deve atrelar a 

conscientização de que é de suma importância a ligação direta entre o 

planejamento, educação e gestão ambiental (FIGURA 05), em conjunto com 

a utilização coerente e o respeito à todos os elementos que compõem o 

meio ambiente, inclusive o próprio homem.  

 

FIGURA 05 - Inter-relação entre o planejamento, educação e gestão ambiental. 
Fonte: Elaborado por MORAES, C. S. B. ; QUEIROZ, O. T. M. M. ;  MAUAD, F. F., 2005. 

 

 A questão da inter-relação entre os instrumentos do planejamento é 

essencial e imprescindível para o sucesso e eficácia do mesmo, e neste ponto, 

ressalta-se também a questão da gestão que deve apresentar uma integração 

direta com o planejamento, gerenciamento e políticas (FIGURA 06). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 06 - Integração entre o planejamento, gerenciamento e políticas. 
Fonte: Baseado em SANTOS, R. F. (2004). Planejamento ambiental: teoria e prática. São 
Paulo: Oficina de textos. Elaborado por MORAES, Clauciana S. B. (2005). 
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4 - ESTUDO DE CASO - Aplicação da Metodologia PLAMTUR. 

 
 A princípio é necessário relembrar que este trabalho também foi 

baseado em MORAES (2002), onde foi realizada a primeira fase da metodologia 

PLAMTUR, com o desenvolvimento das três primeiras etapas, ou seja, o inventário, 

avaliação prévia de impacto ambiental e diagnóstico e análise, o que resultou em 

uma série de diretrizes preliminares, abrangendo o âmbito municipal e de cada 

atrativo/ empreendimento turístico. 

 Como afirma MORAES (2002, p. 234) “essas etapas indicam 

principalmente não serem por si só suficientes, mas sim, etapas preliminares ao 

planejamento ambiental municipal do turismo, onde posteriormente subsidiarão as 

próximas etapas que darão seguimento ao trabalho, a fim de direcionar 

adequadamente a atividade turística em um município ou empreendimento”. 

 Todavia, para dar seguimento a elaboração da 2ª fase desta 

metodologia, com o desenvolvimento da etapa de zoneamento ambiental turístico, 

torna-se necessária a atualização da primeira fase da metodologia PLAMTUR. 

 Esta atualização realizada a seguir ressalta, em especial, os dados mais 

importantes, sendo estes necessários para o desenvolvimento desta 2ª fase e da 

metodologia geral, como também para o entendimento e reconhecimento geral do 

trabalho. São apresentados também a ocorrência ou não de alterações e/ ou 

inclusões de quaisquer outros dados existentes.  

 Cabe ressaltar que, nesta atualização os itens que forem mencionados 

como não alterados poderão para fim de acompanhamento e análise serem 

pesquisados no trabalho de MORAES (2002), o qual tem a relação detalhada dos 

referidos dados e de todo o desenvolvimento da 1ª fase deste trabalho.  
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4.1 - Inventário 

 

 A primeira das etapas da 1ª Fase do planejamento ambiental municipal 

do turismo - PLAMTUR é a etapa do inventário, ou seja, da caracterização da área 

de estudo, no caso o município de Charqueada, em todos os seus aspectos, em 

especial, os de interesse para o planejamento e gestão ambiental voltadas para a 

sustentabilidade. 

 Nesta etapa foram aplicados questionários junto aos responsáveis na 

administração do município e em cada recurso paisagístico e atrativo turístico. 

 Com o inventário, obteve-se a identificação de todos os aspectos do 
município de Charqueada e de cada atrativo existente na área. Os aspectos que 
foram levantados se dividem em: 

a) Caracterização Histórico-Cultural: histórico do município, origem do 

nome, eventos, festas populares, monumentos históricos e culturais, 

artesanato, gastronomia típica. 

b) Caracterização Físico-Ambiental: descrição dos aspectos regionais, 

hidrografia, vegetação, clima, pedologia, geomorfologia, fauna, 

paisagem. 

c) Caracterização Sócio-Econômica: principais atividades econômicas, 

população, qualidade de vida (escolaridade, empregos, moradia). 

d) Caracterização Político-Administrativa: organização político-

administrativa municipal, região administrativa e de governo, planos 

municipais. 

e) Caracterização da Infra-Estrutura: básica, abrangendo as vias de 

acesso, abastecimento de água, saneamento, sanitários públicos, 

limpeza pública, energia elétrica, transporte municipal, saúde, 

comunicação, assistência mecânica e segurança e turística, abrangendo 

os entretenimentos, hospedagem, alimentação, placas educativas e 

indicativas, dentre outras. 

f) Caracterização da demanda: a caracterização da demanda de visitantes, 

no município de Charqueada é realizada de forma geral, no município e 

em cada recurso/ atrativo (ANEXO 1 e 2 - caracterização geral), sendo 

levantados dados de número de visitantes/ ano e a época de maior 

visitação. Todavia, cabe ressaltar que em um município que possua a 

atividade turística em pleno funcionamento a caracterização da demanda 

deverá ser feita detalhadamente. 



 71 

 Primeiramente, há a identificação desses aspectos no município e 

posteriormente, em cada recurso paisagístico e atrativo turístico. 

 

 

Inventário Municipal 
 

a) Caracterização Histórico-Cultural 

 

Histórico 

  Em 1859, as terras, onde provavelmente está localizado o município de 

Charqueada (FIGURAS 07 e 08), estado de São Paulo pertenciam ao Sr. Luís 

Antonio de Souza Barros, que também era proprietário de uma colônia denominada 

São Lourenço. São dessa mesma época as fazendas Covitinga e Buri, que mais 

tarde passou a chamar-se Bery, e a Fazenda Santo Antonio. As duas primeiras 

tiveram como um dos seus mais antigos proprietários, O Dr. José Elias Pacheco 

Jordão; a última era de propriedade do Sr. Elias Silveira Leite. 

  A Fazenda Paraíso, que pertenceu ao Barão de Serra Negra, assim 

como os proprietários das outras fazendas e das citadas acima recebiam colonos 

europeus, principalmente alemães e suíços, cujos descendentes galgaram posições 

no comércio, na indústria, na agricultura e nas profissões liberais, como as 

tradicionais famílias Dichl, Priester, Krahembühl, Stein, Koch, Morbach e Francisco 

Schmidt que se tornou conhecido como um dos maiores cafeicultores de Ribeirão 

Preto. Por volta do ano de 1886, as pontas dos trilhos da Ituana, conhecida mais 

tarde como Estação Ferroviária Sorocabana, atingiam Charqueada, fazendo aí 

ponto terminal, até 1894, quando chegava ao município vizinho de São Pedro. 

  Quando a Ituana estava em construção em Charqueada, o Sr. Luís 

Antonio de Souza Barros construiu uma casa para armazém de secos e molhados e 

hospedaria, nas imediações da estação. Existia também, no local, um rancho de 

pousada para tropeiros, transformado, depois, em acantonamento dos operários 

que trabalhavam na construção da estrada de ferro. Alguns anos depois, o 

armazém era vendido a Paulino Teixeira Escobar, que, por sua vez, vendeu-o a 

Antonio Furlan, homem benemérito e considerado o legítimo fundador de 

Charqueada. A partir de 1894, Antonio Furlan montou uma olaria e deu início a 

construção de casas para hotel, para pedreiro, ferreiro e farmácia. Montou, 

também, uma máquina de beneficiar café e arroz e uma serraria; adquiriu arados 
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que foram utilizados pela primeira vez na região. Dentre as famílias que povoaram 

o local e que eram constituídas de lavradores, ferreiros, pedreiros, oleiros, etc.; 

destacam-se os Dalprat, Lorandi, Di Bene, Del Tio, Callovi, Diniz, Itoco, Baldessari, 

Naverrete, Sciaramello, Carraro e muitas outras. 

  Em 1901, foi construída e instalada a primeira Escola Primária 

Municipal, pelo Sr. Antonio Furlan, que também pagava os vencimentos da primeira 

professora, Senhora Carolina de Oliveira Cintra, até 1907, quando a Prefeitura de 

Piracicaba assumiu o encargo. Entre 1902 e 1903, Antonio Furlan fez construir a 

primeira capela. Em 1905, 27 de setembro, era criado o Distrito Policial e, em 1907, 

a primeira paróquia. Os terrenos necessários para a construção da igreja matriz e 

do cemitério foram doados por José Ferreira de Carvalho. O distrito de paz de 

Charqueada foi criado no município e comarca de Piracicaba, pela Lei nº 1251, de 

18 de agosto de 1911, sendo 1º juiz de paz, o Sr. Antonio Furlan e 1º escrivão 

Antonio Cintra. Foi elevado a Município, na mesma comarca, com sede na vila de 

igual nome e com o território do respectivo distrito, pela Lei nº 2456, de 30 de 

dezembro de 1953, posta em execução em 1º de janeiro de 1954. O município 

constituído de um único distrito, o de Charqueada. 

  Em 1970 a atividade de sericicultura no município se intensifica, 

apresentando nesta fase seu auge da sericicultura em Charqueada, elevando esta 

a categoria de “Capital da Seda”. 

  Com a decadência desta economia no final da década de 70 e no início 

da década de 80, e com a crise do Petróleo no país, os agricultores locais foram 

levados a voltarem suas atividades a agricultura de cana-de-açúcar, tendo esta na 

época maiores vantagens devido a criação do Plano Nacional do Álcool. 

  Com a nova reorganização do espaço no município de Charqueada, 

passa a predominar as plantações canavieiras, onde, porém, estas deixavam a 

desejar a oferta de emprego tão prometida, no período da “entre-safra”, que 

compreendia entre os meses de novembro a março. Este quadro fez surgir no 

município outra forma de se organizar o espaço e surgem então outros tipos de 

atividades como: indústrias de pequeno e médio porte, como também um aumento 

significativo dos estabelecimentos comerciais. 

  Concentrando a história do município de Charqueada, desde seu 

surgimento até os dias atuais, podemos considerar uma evolução desde a 

povoação da área pelos fazendeiros e estradas de ferro, como em grande parte dos 

municípios do Estado de São Paulo, intensificado pelo povoamento de funcionários 
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da estação ferroviária, onde surgem as primeiras características e economias 

básicas de um município, como escolas, farmácias, estabelecimentos comerciais; e 

passando, portanto, por diversos tipos de atividades como a sericicultura, pecuária, 

agricultura canavieira, e instalação de pequenas e médias industrias, destacando 

essas duas últimas atividades como sendo mantidas até os dias atuais, mas que no 

transcorrer das atividades econômicas que vêem se intensificando, o turismo surge 

como uma oportunidade de progresso e de desenvolvimento a princípio viável e 

lucrativo às condições sociais, econômicas, históricas e ambientais existentes na 

área. Por isso, muitos municípios e empreendimentos estão em processo de 

implantação e/ ou reestruturação desta atividade como oportunidade, como também 

é o caso do município de Charqueada.  

 

Origem do Nome 

  Uma escritura do Cartório do primeiro ofício de Piracicaba menciona o 

nome Uacuri, para as terras que talvez constituíram a zona de Charqueada. Uacuri, 

segundo Plínio Airosa, em “Noções de Tupi”, significa: Ua = haste, talo, caule e Curi 

= pinhão, pinheiro. Porém, sendo a zona um sertão bruto e de caça abundante, 

atraía numerosos caçadores que certa vez tiveram que charquear a carne para não 

perde-la, daí surgindo Charqueada, lugar onde foi feita a charqueada. 

 

Eventos/ Festas Culturais e Esportivos 

TABELA 03 – Eventos e Festas Culturais e Esportivas em Charqueada/SP. 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Charqueada, 2006. 
Elaborado por MORAES, Clauciana S. B., 2006. 
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Monumentos histórico-culturais 

 

Centros culturais, arquivos históricos. 
 

 Com relação a centros culturais e arquivo históricos, encontram-se no 

município de Charqueada, apenas o Centro Cultural Municipal (FIGURA 09), 

localizado próximo ao Lago dos Biris e a Corporação Musical União 

Charqueadense (FIGURA 10), com a Banda Municipal.  

 

Museus e Patrimônios Históricos 
 

 Com relação aos patrimônios históricos ou museus que são 

encontrados em Charqueada, ressalta-se que apenas o museu existente é um 

patrimônio devidamente preservado, onde os demais patrimônios passam por 

processo de reconhecimento histórico e cultural. 

- Antiga Estação Ferroviária Sorocabana, ao lado do Lago dos Biris 

(FIGURA 11). 

- Casarão Danuzia Furlan, na Rua Antonio Furlan (FIGURA 12). 

- Antiga Usina São Francisco, no Bairro Paraisolândia (FIGURA 13). 

- Museu Zé do Prato, no Clube Casa de Pedra Estância (FIGURA 14). 
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 Fonte: Christiano Diehl Neto, 2006. 
 
FIGURA 07 - Vista aérea do município de Charqueada/ SP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Christiano Diehl Neto, 2006. 
 
FIGURA 08 - Vista aérea do município de Charqueada/ SP, com Serra de Itaqueri. 
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 Fonte: Prefeitura Municipal de Charqueada, 2006. 
 
FIGURA 09 - Centro Cultural do Município de Charqueada/ SP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Prefeitura Municipal de Charqueada, 2006. 
 
FIGURA 10 - Corporação Musical União Charqueadense. 
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    Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 11 - Patrimônio Histórico, antiga Estação Ferroviária Sorocabana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 12 - Patrimônio Histórico, Casarão Danuzia Furlan. 
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    Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 13 - Patrimônio Histórico, antiga Usina São Francisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 14 - Patrimônio Histórico, Museu Zé do Prato no Clube Casa de Pedra 
Estância. 
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b) Caracterização Físico-Ambiental 

 

Aspectos Regionais 

 
   A área de pesquisa corresponde ao município de Charqueada que está 

localizado no interior do Estado de São Paulo, Brasil, com as coordenadas 

geográficas 47° 47’ de longitude W de Gr. e 22° 34’ de latitude S (FIGURA 15). 

 Possui a área de 176 km2, confrontando com os municípios de Ipeúna, 

São Pedro, Itirapina e Piracicaba. 

 O município está localizado a 195 km da Capital, sendo de fácil acesso 

às rodovias Anhangüera, Washington Luís e Bandeirantes, pelas rodovias SP-191 

que liga Charqueada, Rio Claro e São Pedro e a rodovia SP-308 que liga 

Charqueada e Piracicaba (FIGURA 16). 

 Com relação a regionalização o município de Charqueada está 

localizado a 15 km de Gasoduto Brasil-Bolívia, e está inserido em uma região 

turística, a qual foi "denominada" pelos municípios integrantes de “Circuito Serras e 

Águas”, do Estado de São Paulo, o qual é formado portanto, por Águas de São 

Pedro, Charqueada, Ipeúna, Santa Maria da Serra e São Pedro (FIGURA 17). 

Todavia, cabe lembrar que este é um projeto em elaboração/ andamento. 

 Cabe ressaltar, entretanto que com relação a regionalização turística, 

desde 2003 o Ministério do turismo deixou de trabalhar com o PNMT - Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo, o qual certificava os município em MT - 

Município Turístico e MPT - Município com Potencial Turístico, e atualmente 

trabalha com o Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil. 

 Esta é uma nova proposta de gestão do turismo, que propõe 

transformar a ação centrada na unidade municipal em uma política pública 

mobilizadora, capaz de provocar mudanças, sistematizar o planejamento e 

coordenar os processos de desenvolvimento local, regional, estadual e nacional, de 

forma articulada e compartilhada (BRASIL, 2005b). Trabalhando-se de forma 

regionalizada, é possível que municípios localizados em torno de locais turísticos 

também desfrutem dos benefícios trazidos pelo desenvolvimento da atividade 

turística.  

  As regiões foram definidas por oficinas, na quais permitiram a aplicação 

de uma matriz de diagnóstico turístico em cada Unidade da Federação (UF). Como 

resultado, obteve-se o mapeamento de 219 Regiões Turísticas no país, definidas 

pelos Estados, contemplando um total de 3.203 municípios.  
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Hidrografia 
 

 A área do município de Charqueada fica localizada na Bacia do Rio 

Piracicaba (FIGURA 18). A região da Bacia do Rio Piracicaba faz parte do Comitê 

das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí CBH-PCJ que foi 

criado pela Lei nº 7663, de 30 de dezembro de 1991, sendo órgão colegiado, 

consultivo e deliberativo, de nível regional e estratégico do Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH, com atuação nas Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

 Algumas das principais características da área do Comitê das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí são: a) é o terceiro pólo 

industrial do país; b) possui a agricultura avançada e irrigação das culturas; c) tem o 

uso intenso da água na indústria e na agricultura; d) a demanda supera a 

disponibilidade de água, havendo conflitos de usos da água e reúsos “indiretos” da 

água; e) ocorre grandes transferências de água para outras bacias reduzindo os 

recursos para a própria região; f) possui elevadas cargas poluidoras industriais 

sucroalcooleiras; g) o tratamento de esgotos é insignificante menos de 04%, mas a 

remoção de cargas industriais é grande 90%. Todavia, cabe lembrar que o 

gerenciamento dos recursos hídricos de cada sub-bacia é feito por cada grande 

região, e neste caso o município de Charqueada determina a gestão de seus 

recursos hídricos a cargo da Bacia do Rio Piracicaba. 

 Com relação a hidrografia do município, segundo SANCHEZ (1971), 

apresenta uma rede bastante densa, onde a hierarquia é dominada pelo Rio 

Piracicaba para qual flui a maioria dos rios do município, com afluentes do Rio 

Piracicaba. Há na área os rios Corumbataí, que aparece apenas num pequeno 

trecho no sudeste do município, e o Araquá, que aparece na porção leste    

(FIGURA 19).  

 Segundo SANCHEZ (1971), há uma ocorrência de paralelismo entre os 

diferentes cursos fluviais que drenam o município, estando intimamente relacionada 

com as linhas de maior fraqueza das rochas que aparecem nos seus leitos e às 

influências dos acontecimentos tectônicos que afetaram a área, sendo estes fatores 

que contribuíram para o encaixamento maior dos rios os quais passaram a cavar 

seus talvegues. É encontrada a presença tanto na área da Serra de Itaqueri, como 

em outras partes do município, de cachoeiras e da nascente de água potável e 

bicarbonatada “Almeida Salles”.  
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Vegetação 

 

  Segundo o Instituto Florestal de São Paulo é encontrado no município 

de Charqueada as seguintes formas vegetativas: (FIGURA 20) 

- Capoeira; 

- Mata; 

- Eucalipto; 

- Pinus; 

- Formações arbóreas com áreas menores que a unidade mínima de 

classificação temática. 

  Todavia, segundo SANCHEZ (1971) encontra na região espécies 

vegetais que variam de acordo com as características de tropicalidade climática e 

do tipo de solo:   

  •Mata Latifoliada Tropical: Encontrada em toda faixa do terreno que 

constitui a frente da escarpa da Serra de Itaqueri, sendo que esta mata foi 

largamente devastada.  

 •Mata Galeria: acompanha os vales fluviais com uma largura bastante 

variável, apresentando os indivíduos dos mais diferentes portes. As árvores 

apresentam uma altura máxima em torno de 10 metros sendo representadas por 

ingazeiros, figueiras, guaiembê, guaipe, taboa, samambaias e cipós. 

  •Vegetação Higrófila: em áreas onde o solo se apresenta 

constantemente encharcado. Nas áreas embrejadas, próximas às cabeceiras 

fluviais, ou junto ao leito maior dos rios sujeitos a inundações sazonais, vamos 

encontrar as características tabôas, as sangras, e em um nível de terreno não tão 

úmido, o rabo-de-burro. 

  •Formações Campestres: encontradas na área onde dominam os solos 

arenosos menos férteis. Na Depressão Periférica, representam a área de contato 

entre os cerrados que dominam a maior parte norte e os campos limpos que 

predominam no sul da mesma.  

 Também são encontradas áreas de pastagem, cultura de cana-de-

açúcar, silvicultura, mata, fruticultura, cerrado. Próximo as cuestas observa-se o 

reflorestamento de espécies vegetais exóticas como o eucalipto, pinus, além de 

fragmentos remanescentes de mata original. 
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Clima 
  

  O fator climático é extremamente importante para a análise na 

implantação e gestão do turismo em um município. As condições climáticas do 

município de Charqueada são apresentadas a seguir. 

  Trata-se de um clima tropical com duas estações definidas, ou seja, 

primavera/ verão (quente/  chuvoso) e outono/ inverno (frio/ seco), onde se verifica 

o campo de conflito das massas de ar vindas do leste, a Tropical Atlântica, do 

noroeste, a Equatorial e Tropical Continental, e as do sul, Polares (SANCHEZ, 

1971). A altitude varia de 625 metros a 800 metros, com as mínimas de 08°C e 

máximas de 36°C de temperatura.  

    O município apresenta um período chuvoso nos primeiros e últimos 

meses do ano, e um período sensivelmente mais seco nos demais meses. A 

posição e altitude da Serra de Itaqueri constituem importantes fatores que 

modificam as características do clima do município, além da diminuição da 

temperatura provocada pelo aumento da altitude. No município de Charqueada a 

altitude é de 600 metros e no alto da Serra de Itaqueri a altitude fica em torno de 

900 metros. Deve-se considerar o efeito orográfico em relação aos deslocamentos 

das massas de ar, com conseqüentes das chuvas mais abundantes nos rebordos 

escarpados e no seu reverso imediato. 

 Foram levantados dados de pluviosidade, temperatura e umidade 

relativa do ar como subsídios para a análise climática de uma média (MORAES, 

2002). Todavia, cabe ressaltar que os dados de clima podem ser atualizados 

constantemente, de acordo com o projeto específico para o qual será utilizado.   
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Pedologia 

 

 Segundo o Instituto Agronômico de Campinas – IAC (1989) a pedologia do 

município de Charqueada (FIGURA 21) é caracterizada pelos seguintes tipos de 

solo: 

 • Solos Gleizados; 

 • Solos Litólicos; 

 • Areia Quartzosa; 

 • Terra Roxa Estruturada; 

 • Latossolos Vermelho-Escuros; 

 • Podzólicos Vermelho-Amarelos; 

 • Podzólicos Vermelho-Escuros; 

 •Latossolos Vermelho-Amarelos; 

 Segundo SANCHEZ (1971) no município foram encontrados os seguintes 

tipos de solo:  

 • Podzólico Vermelho-Amarelo Série Lavras: a ocorrência está ligada ao 

aparecimento do arenito Botucatu. A excessiva drenagem a que foi exposto é o 

maior fator responsável por sua podzolização. O horizonte superior, ou “A” é 

marcadamente arenoso, aluvial, com coloração clara, evidenciando forte lixiviação. 

Isto lhe acarreta pobreza em nutrientes e o fato de ser arenoso faz com que sua 

capacidade de reter água seja pequena. 

 • Latossolo Roxo: São as terras roxas que ocorrem diretamente 

relacionadas com derrames, os “sills” e os diques de rochas magmáticas. Sendo 

assim, encontra-se este tipo de solo por toda a frente escarpada e imediatamente 

depois delas para o Norte, ou para o Sul. Trata-se de um solo profundo com mais 

de 3 metros, drenagem e permeabilidade boas, apresentando cor arroxeada o que 

atesta sua boa areação. São terras bem servidas em nutrientes minerais e, por 

apresentarem predominância de microporos, retêm satisfatoriamente a água. 

 • Latossolo Vermelho-Amarelo Fase Arenosa: Ocorre geralmente em áreas 

próximas aos latossolos roxos e tem como materiais de origem o arenito Botucatu e 

a Formação Rio Claro. Receberam pequena parcela da decomposição das rochas 

magmáticas que, de modo geral, lhe dá a cor avermelhada, com textura arenosa e 

arenosa argilosa. 
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 • Latossolo Vermelho Escuro: Está ligado ao surgimento de argilitos e 

folhelhos. Apresenta textura fina argilosa, drenada, matéria orgânica de 1,6 a 5,3% 

e bastante ácido. Este tipo de solo é  encontrado na parte oriental do município. 

 • Podzólico Vermelho-Amarelo: Restrito às áreas onde as rochas 

predominantes são argilitos e folhelhos. Suas características são textura areia 

argilosa, bem drenada, matéria orgânica entre 1 a 3% com boa retenção da água, 

com acidez classificada entre forte e ligeiramente ácida. 

 • Hidromórfico: aparece junto às baixadas e nas áreas de difícil escoamento. 

Não há relação alguma com as rochas sobre a qual se localiza. É de origem aluvial, 

variando sua composição conforme a fonte de material. Geralmente apresenta 

textura grosseira e grande quantidade de matéria orgânica, daí sua elevada acidez. 
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Geomorfologia 

 

 O município se encontra na unidade morfológica da Depressão 

Periférica Paulista, apresentando formas colinosas, cujos topos tabulares oscilam 

entre 500 metros a 600 metros de altitude, tendo a presença de “almofadões” 

resultantes do trabalho erosivo dos rios e das águas pluviais, predominantemente 

nos terrenos arenosos, com todo o trecho da Depressão Periférica Paulista drenado 

pelos rios tributários do Rio Piracicaba.  

 Segundo MONTEIRO et al (1999, p. 03), “a depressão periférica 

paulista tem um relevo representado por alongados e espigões, interflúvios com 

topos angulosos e achatados e vertentes ravinadas, drenagem com padrão 

dendrítico, colinas amplas tabuliformes, drenagem de média a baixa densidade 

subdendrítica e terraços escalonados e várzeas relativamente estreitas e 

descontínuas”.  

 Com relação ao relevo da área em estudo (FIGURA 22) é encontrada a 

presença de cuestas, ou seja, um conjunto de formas definindo um sistema 

complementar de relevo nas bordas das depressões periféricas.  

 “Os níveis altimétricos mais baixos estão em torno de 400 metros a 500 

metros. Na região encontra-se a presença de rochas magmáticas básicas, em 

derrames na borda dos Planaltos Ocidentais e em áreas isoladas da Depressão 

através de “sills” e diques isolados. Essas Rochas expostas pela erosão diferencial 

estão transformadas em manchas de terra roxa, aparecendo principalmente a leste 

do município. É notada ainda a presença de manchas das formações Irati e 

Corumbataí” (SANCHEZ, 1971, p. 47). 
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c) Caracterização Sócio-Econômica 

 

 A caracterização da situação sócio-econômica do município de Charqueada 

é descrito no inventário abrangendo as etapas de economia, população e qualidade 

de vida. 

 Nesses três itens foram abrangidos: 

- Economia: principais atividades econômicas, setores de produção, 

população economicamente ativa, impostos, despesas e receitas; 

- População: demografia, origem da população, estrutura atual por sexo e 

idade, distribuição da população; 

- Qualidade de vida: escolaridade, emprego, moradia. 

 Os dados descritos a seguir foram obtidos pelo censo do IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística do censo de 2000 e de dados atuais do próprio 

instituto e da prefeitura municipal. 

 

Economia 

 

Principais atividades econômicas 

 

Como dito anteriormente, o município de Charqueada passou na década de 

70, pelo auge de sua economia que era direcionada à sericicultura, sendo elevada 

à categoria de “Capital da Seda”. Todavia, esta atividade decaiu na década 

posterior, sendo atualmente extinta na região (VERDI, 1991). Com a crise do 

Petróleo, e a criação do Proálcool, houve a implantação da cultura canavieira, tendo 

o domínio desta monocultura em grandes propriedades. A cana-de-açúcar levou os 

produtores a encontrar novas estratégias para uma agricultura lucrativa, em que os 

mais capitalizados aderiram somente a este cultivo recebendo incentivos políticos 

do IAA - Instituto de Açúcar e Álcool. 

 Segundo MORAES (2002), a região apresenta forte tendência para este tipo 

de cultura devido à proximidade com as áreas de influência de início da Usina São 

Francisco do Quilombo, no Bairro Paraisolândia, Charqueada, estando atualmente 

desativada e da Usina Costa Pinto S/A Rodovia SP-308 que liga Charqueada à 

Piracicaba. 

 A partir da década de 80, além da economia da cana-de-açúcar, o município 

desenvolveu entre outras formas de economia, a industrial, direcionada à produção 
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de ferramentas, vestuários, química, entre outros, sendo de pequenos e médios 

portes. Em média o município possui mais de 200 estabelecimentos comerciais, 

como restaurantes, lanchonetes, sorveterias, supermercados, bares, danceteria, 

armazéns, padarias, lojas de artesanato, vestuário, calçados, perfumarias, vídeo 

locadoras, entre outros. 

 Atualmente, o município passa por um processo de implementação do setor 

turístico, tendo uma parte dos seus recursos paisagísticos e atrativos turísticos já 

direcionados para o turismo, e outra parte em desenvolvimento (MORAES, 2002), 

onde o mesmo também está inserido em um projeto de complexo turístico na 

região, que engloba os municípios de Águas de São Pedro, Charqueada, Ipeúna, 

Santa Maria da Serra e São Pedro, formando o “Circuito Serras e Águas/SP”. 

 Portanto, com relação ao uso do solo e as principais atividades econômicas 

do município (FIGURA 23) podem-se descrever: a monocultura canavieira, a 

atividade agropecuária, indústrias de pequeno e médio porte e comércio, e 

atualmente o turismo em desenvolvimento. 

 

Setores de Produção 

 

 Os setores de produção existentes no município de Charqueada segundo o 

IBGE, são demonstrados na TABELA 04, que pode-se notar o número de unidades 

locais de acordo com cada gênero. 

 Esses setores são apresentados na FIGURA 24, com a comparação de 

unidades locais de cada gênero, que se destacam em quantidade os 

estabelecimentos agropecuários do setor 18 e o comércio, reparação de veículos 

automotores, objetos pessoais e domésticos referentes ao setor 07, ressaltando 

também que o setor 02 da pesca, o setor 16 dos serviços domésticos e o setor 17 

referente aos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. 
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TABELA 04 - Cadastro geral dos setores de produção com número de unidades 

por gênero do município de Charqueada. 

 
UNIDADES LOCAIS/ 

ANO 

 
Setores 

 
GÊNERO 

1996 2003 

 
01 

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração 
florestal 

 
29 

 
57 

 
02 

 
Pesca 

____ ____ 
 

 
03 

 
Indústrias extrativistas 

 
10 

 
11 

 
04 

 
Indústrias de transformação 

 
53 

 
49 

 
05 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e 
água 

 
03 

 
01 

 
06 

 
Construção 

 
10 

 
09 

 
07 

Comércio, reparação de veículos 
automotores, objetos pessoais e domésticos 

 
166 

 
207 

 
08 

 
Alojamento e alimentação 

 
29 

 
42 

 
09 

 
Transporte, armazenagem e comunicações 

 
11 

 
54 

 
10 

 
Intermediação financeira 

 
05 

 
05 

 
11 

Imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às 
empresas 

 
25 

 
29 

 
12 

Administração pública, defesa e seguridade 
social 

 
01 

 
03 

 
13 

 
Educação 

 
06 

 
01 

 
14 

 
Saúde e serviços sociais 

 
05 

 
10 

 
15 

 
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 

 
24 

 
22 

 
16 

 
Serviços domésticos 

____ ____ 

 
17 

Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais 

____ ____ 

 
18 

 
Estabelecimentos Agropecuários 

 
185 

 
200 

 TOTAL 562  
 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 1996 e 2003. 
Elaborado por MORAES, Clauciana S. B., 2006. 
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Fonte: IBGE, 2006. Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 
 
FIGURA 24 - Setores de produção por gênero e número de unidades locais em 
1996 e 2003. 
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População Economicamente Ativa 

 

 Com relação ao PEA – População Economicamente Ativa (FIGURA 25), de 

1999 praticamente metade da população do município se encontrava na situação 

de empregado com índice de 51,23% e a outra parte na situação inversa, ou seja, 

de desempregado com um índice de 48,77% da população total, considerando 

nesta porcentagem a população ativa na economia do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE, 2001. Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 
 
FIGURA 25 - População Economicamente Ativa em 1999 e 2001. 
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Despesas e Receitas 

 Com relação também à economia, é descrita, a seguir, a despesa e receita 

orçamentária do município de Charqueada ocorrida no exercício de 2000 

(TABELAS 05, 06 e FIGURAS 26 e 27), sendo este levantamento importante fator 

para o planejamento e desenvolvimento de planos e projetos para a implantação do 

turismo. 

 

TABELA 05 - Receita Orçamentária do município de Charqueada no ano de 2000. 

 
Receita Orçamentária 

 
Valor em Reais 

Correntes 5.855.009,26 
Tributárias 716.252,52 
Patrimoniais 53.901,05 
Recursos de Serviços 79.339,16 
Transferências 4.745.057,39 
De capital 260.459,14 
Outras receitas 786.450,51 
Total da receita 6.641.459,77 

Fonte: Prefeitura Municipal de Charqueada, 2001. 

 

TABELA 06 - Despesa Orçamentária do município de Charqueada no ano de 2000. 

 

 
Despesas Orçamentárias 

 
Valor em Reais 

Legislativa 258.837,47 
Judiciária _______ 
Planejamento 1.025.554,07 
Agricultura 45.094,32 
Educação e Cultura 1.774.839,43 
Habitação e Urbanismo 1.332.438,56 
Indústria e Comércio 39.761,33 
Saúde e Saneamento 1.087.552,20 
Assistência e Previdência 749.123,29 
Transportes 56.804,33 
Defesa Nacional de Segurança Pública 80.752,57 
 
Total das despesas 

 
6.450.757,57 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Charqueada, 2001. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 
 
FIGURA 26 - Distribuição das receitas orçamentárias no município de Charqueada 
em 2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 
 
FIGURA 27 - Distribuição das despesas orçamentárias no município de 
Charqueada em 2000. 
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População 

 

 No item que são descritas as características da população são dados 

atenção à demografia, a origem da população, estrutura atual por sexo e idade e 

distribuição da população. 

 

Demografia 

 

 Com relação à estatística da população a princípio são demonstrados o 

número total de habitantes no ano de 1996, 2000 e 2005 residentes no município 

de Charqueada (FIGURA 28). 

 No ano de 1996 a população total era referente a 12572 pessoas, no ano de 

2000 e em 2005 de 14479 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 
 
FIGURA 28 - Total da população residente em Charqueada nos anos de 1996,  
2000 e 2005. 
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Origem da População 

 

 Com relação à origem da população residente no município de Charqueada, 

pode-se notar que são migrantes de vários estados do país, sendo porém a maioria 

vindo da capital de São Paulo e de outras cidades do estado. Na TABELA 07 e na 

FIGURA 29, nota-se a contribuição da população migrante no total do município no 

ano de 2000. 

 

TABELA 07 – Número de migrantes no município de Charqueada em 2000.  

 

 
 

Local de Origem 

 
Número de 
Migrantes 

Pará 03 
Tocantins 12 
Maranhão 02 
Piauí 11 
Ceará 04 
Rio Grande do Norte 04 
Paraíba 17 
Pernambuco 55 
Alagoas 96 
Sergipe 08 
Bahia 34 
Minas Gerais 37 
São Paulo 1140 
Paraná 94 
Mato Grosso do Sul 09 
Mato Grosso 12 
Goiás 11 

Total de migrantes 1551 

 
Fonte: IBGE, 2001. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 
 
FIGURA 29 - Contribuição da população migrante para o total de população de 
Charqueada em 2000. 
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Estrutura atual por sexo e idade 

 

 Na estrutura atual da população do município de Charqueada por sexo em 

2000, segundo o IBGE encontra-se 6443 mulheres e 6558 homens, sendo 

representados em porcentagem na FIGURA 30. 

 Na FIGURA 31 é demonstrada a estrutura da população do município de 

Charqueada por idade no ano de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 

FIGURA 30 - Estrutura da População de Charqueada por sexo em 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 

 

FIGURA 31 - Estrutura da População de Charqueada por Idade em 2000. 
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Distribuição da População 

 

 Na distribuição da população por domicílio de Charqueada são encontrados 

11719 pessoas residentes na área urbana, segundo o IBGE, no ano de 2000, e 

1282 pessoas residentes na área rural, o que nota-se na FIGURA 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 

 

FIGURA 32 - Distribuição da população de Charqueada por domicílio em 2000. 
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Qualidade de Vida 

 

 Neste item é apresentado em separado a situação no município de 

Charqueada da escolaridade, emprego e moradia. 

 

Escolaridade 

 

 Na situação de escolaridade do município de Charqueada, segundo o censo 

do IBGE de 2000 nota-se os graus de escolaridade da população como é visto na 

FIGURA 33. Pode-se dizer que o alto grau de analfabetismo é decorrente do 

número de população mais velha e também da população migrante, "bóia-frias", 

que compõe o município.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 
 
FIGURA 33 - Grau de escolaridade da população de Charqueada em 2000. 
 

 

Emprego 

 

 Segundo o censo de IBGE de 2000, em Charqueada, cita-se a renda familiar 

que varia de famílias sem renda até as famílias que possuem uma renda de mais 

de 20 salários mínimos. 

 Na FIGURA 34 pode-se notar a porcentagem de famílias e, 

respectivamente, a variação da renda. 
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 Com relação a distribuição do pessoal ocupado por cada setor de produção 

existente citado anteriormente, é relatado o número de pessoas por cada um 

desses setores (TABELA 08). A contribuição de cada setor em porcentagem para o 

pessoal ocupado é visto na FIGURA 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2001. Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 

 

FIGURA 34 - Renda familiar do município de Charqueada em 2000. 

sm - salário mínimo 
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TABELA 08 - Cadastro geral dos setores de produção com número de pessoas 

ocupadas por gênero do município de Charqueada. 

 
PESSOAL OCUPADO/ 

ANO 

 
 

SETORES 

 
 

GÊNERO 
1996 2003 

 
01 

Agricultura, pecuária, silvicultura e 
exploração florestal 

 
80 

 
306 

 
02 

 
Pesca 

_____ _____ 

 
03 

 
Indústrias extrativistas 

 
12 

 
18 

 
04 

 
Indústrias de transformação 

 
419 

 
518 

 
05 

 
Produção e distribuição de eletricidade, gás 
e água 

 
17 

 
17 

 
06 

 
Construção 

 
49 

 
58 

 
07 

Comércio, reparação de veículos 
automotores, objetos pessoais e domésticos 

 
323 

 
434 

 
08 

 
Alojamento e alimentação 

 
43 

 
50 

 
09 

 
Transporte, armazenagem e comunicações 

 
32 

 
185 

 
10 

 
Intermediação financeira 

 
26 

 
23 

 
11 

 
Imobiliárias, aluguéis e serviços prestados 
às empresas 

 
66 

 
59 

 
12 

 
Administração pública, defesa e seguridade 
social 

 
178 

 
223 

 
13 

 
Educação 

 
07 

 
07 

 
14 

 
Saúde e serviços sociais 

 
37 

 
52 

 
15 

 
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 

 
57 

 
39 

 
16 

 
Serviços domésticos 

_____ _____ 

 
17 

Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais 

_____ _____ 

 
18 

 
Estabelecimentos Agropecuários 

 
654 

 
654 

 TOTAL 2000  
 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2003. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 
 
FIGURA 35 - Pessoal ocupado por setores de produção por gênero em 1996 e 
2003. 
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Moradia 
 

 Na situação de moradia, segundo o censo do IBGE de 2000 (FIGURA 36) 

são encontrados 95% da população em forma de residência fixa e 05% na situação 

de residência temporária, ou seja, que estão residentes no município por um curto 

período de tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fonte: IBGE, 2001. Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 

 

FIGURA 36 - Forma de residência da população de Charqueada em 2000. 
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d) Caracterização Político-Administrativa 

 

  O município de Charqueada fica localizado na região administrativa de 

Campinas e na região de governo de Piracicaba, tendo influência das respectivas 

regiões na sua administração pública (FIGURA 37). 

  A divisão em região administrativa e de governo oferece ao município 

os subsídios administrativos para o repasse de verbas estaduais e federais.  

  A importância de reconhecer essa organização político-administrativa 

dá-se não somente pelo fato de identificar os setores que estão ligados direta ou 

indiretamente ao turismo, mas sim, a todos os demais aspectos do poder público no 

envolvimento com esta e outras atividades (FIGURA 38). 
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e) Caracterização da Infra-Estrutura 

 

Básica 

 

a) Vias de acesso 

 

 As principais vias de acesso estaduais até o município de Charqueada 

foram demonstradas anteriormente na FIGURA 16 onde foram descritos os 

aspectos regionais do município, porém, é importante ressaltar a distância de 

Charqueada até alguns municípios de destaque na região e no estado                              

(TABELA 09). 

 

 

TABELA 09- Distância de Charqueada até alguns municípios do Estado de São 

Paulo. 

 

 
CIDADE 

Distância 
km 

 
CIDADE 

Distância 
km 

São Pedro 10 Campinas 95 

Águas de São Pedro 15 Barra Bonita 100 

Ipeúna 15 Botucatu 105 

Piracicaba 28 Araraquara 110 

Rio Claro 35 Jaú 120 

Limeira 40 Sorocaba 130 

Santa Maria da Serra 45 São Paulo 180 

Americana 48 Bauru 210 

São Manoel 80 Santos 260 

São Carlos 88 Ribeirão Preto 185 

Brotas 90 São José do Rio Preto 280 

       
     Fonte: Prefeitura Municipal de Charqueada, 2006. 
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b) Abastecimento de água 

 

 Com relação ao abastecimento de água no município, segundo o censo em 

2000, praticamente toda a área é abrangida pela SABESP – Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo, como é demonstrado na FIGURA 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 

 

FIGURA 39 - Abastecimento de água no município de Charqueada em 2000.  
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c) Saneamento 

 

 Com relação ao saneamento básico no município de Charqueada, segundo 

o censo em 2000, a maioria dos dejetos são destinados ao esgoto, ou seja, 

96,07%, e o restante é destinado a fossa - 3,02% e 0,91 é colocado a céu aberto          

(FIGURA 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 
 
FIGURA 40 - Destinação do esgoto sanitário no município de Charqueada em 
1999. 
 

 

d) Sanitários públicos 

 

 Toda a área pública possue sanitários públicos, porém a maioria desses 

estão em condições precárias. Em nenhuma dessas áreas não há existência de 

sanitários para deficientes físicos. 
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e) Limpeza pública 

 

 Com relação a limpeza pública do município de Charqueada, como foi 

observado no censo de 2000, quase o total do lixo domiciliar é coletado, 1,03% é 

jogado a céu aberto, 0,23% é queimado e 0,40% é enterrado (FIGURA 41).  

 Atualmente, grande parte da coleta passa por um processo seletivo. A 

prefeitura municipal mantém o projeto de coleta seletiva, de reciclagem e 

reaproveitamento do lixo, denominado Projeto Charqueadinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 
 
FIGURA 41 - Destinação do lixo domiciliar no município de Charqueada em 2000. 
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f) Energia elétrica 

 

 A distribuição de energia elétrica ocorre na maior parte do município, ou 

seja, em 97,89% da área é atendida pela CPFL - Companhia Paulista de Força de 

Luz (FIGURA 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2006. 
 
FIGURA 42 - Distribuição de energia elétrica no município de Charqueada em 
2000. 
 

 

 

g) Transporte municipal/ intermunicipal 

 

Estação Rodoviária 

 

Rodoviária Municipal de Charqueada 

Endereço: Rua Dr. Cesário Motta, s/n 

 

Empresas de transporte público interurbano 

 

Viação Cidade Azul 

Percurso: Rio Claro, Ipeúna, Charqueada, São Pedro, Santa Maria da Serra 

e Torrinha. 

 

 

97,89%

2,11% Pública

Outras
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Viação Monte Alegre 

Percurso: Piracicaba, Charqueada e São Pedro. 

 

Viação Trevisan 

Percurso: Piracicaba e Charqueada. 

 

Equipamentos e Serviços 

 

a) Saúde 

 

Na área de saúde o município de Charqueada dispõe de um hospital, posto de 

saúde na área central e nos bairros mais afastados, um consultório odontológico 

público e outros particulares, além de várias farmácias.  

 

Farmácias  

Possui este tipo de estabelecimento localizado no centro do município e 

também nos bairros. 

 

Hospital Municipal 

 Hospital e Maternidade Beneficiente de Charqueada 

 Endereço: Rua Oswaldo Cruz, 70. Centro. 

  

Centros de Saúde 

Centro Médico 

Endereço: Rua Governador Pedro de Toledo 

Centro de Saúde Centro 

Endereço: Rua do Rosário, 341. Centro. 

Centro de Saúde Paraisolândia 

Endereço: Rua Bom Jesus, 290. Paraisolândia. 

Centro de Saúde Recreio 

Endereço: Via A Segredo, 20. Recreio. 

Centro de Saúde Santa Luzia 

Endereço: R V Diehel, 01. Santa Luzia. 
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b) Comunicação 

 

 Com relação à comunicação existente no município nota-se que o mesmo 

possui telefonia por toda a área pública. Outra forma de comunicação existente é o 

jornal da cidade que abrange toda a região, Jornal “As Cidades” 

  

  

c) Assistência mecânica 

 

 Com relação à assistência mecânica o município de Charqueada dispõe de 

várias oficinas mecânicas e de 03 postos de abastecimento. 

 

d) Segurança 

 

Delegacias 

Delegacia de Polícia 

Rua Primeiro de Maio, 250. Centro. 

Polícia Militar de Charqueada 

Rua Governador Pedro de Toledo, 333. Centro. 

 

 

e) Agências Bancárias 

 

Banco do Brasil  

Rua Silvio Zanoni, 20. Centro. 

Bradesco 

Rua Governador Pedro de Toledo, 381. Centro. 

Nossa Caixa Nosso Banco 

Rua Governador Pedro de Toledo, 186. Centro. 
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Turística 

 
a) Entretenimento 

 

♦ Danceteria/ Bares  

  

b) Hospedagem 

 

♦ Hotel Toscana 

Endereço: Rua 10 de Maio, 71 

♦ Parque Águas de Santa Júlia (Chalés e Camping) 

Endereço: Rodovia SP 308 

♦ Casa de Pedra Estância (Chalés e Camping) 

Endereço: Rodovia SP 308, Km 184. Bairro Santa Luzia. 

 

c) Gastronomia 

 

Restaurantes e Lanchonetes (centrais) 

 Possui este tipo de estabelecimento localizado no centro e também nos 

bairros. 

 

Bares e Sorveterias 

Possui este tipo de estabelecimento localizado no centro e também nos 

bairros. 

 

 

d) Placas indicativas/ educativas 

 

A sinalização básica do município corresponde a indicação de ruas, 

estabelecimentos, áreas públicas. Em Charqueada a sinalização pode ser 

considerada de qualidade regular, necessitando de uma melhor indicação em toda 

a área do município no que se refere as placas indicativas e a elaboração / 

colocação de placas educativas. 

 



 123 

e) Centro de Informações Turísticas 

 

♦ Divisão de Turismo 

Praça Antônio D’alprat, 01. Centro. 

 

f) Mão-de-obra para o turismo 

 

♦ Guias - Não há guias formados regularmente pela EMBRATUR. 

♦ Planejadores/ administradores - Divisão de Turismo. 

♦ Mapa turístico - Possui um mapa turístico, porém necessita de atualização. 
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Inventário dos Recursos Paisagísticos e Atrativos Turísticos 
 

 No inventário dos recursos paisagísticos e atrativos turísticos existentes 

no município de Charqueada foram levantados os mesmos aspectos do inventário 

municipal. 

 Todavia, a pesquisa em campo possibilitou a descrição precisa de cada 

recurso e atrativo, como também o levantamento dos dados em órgãos/ instituições 

ligadas à questão do meio ambiente e do turismo. 

 O inventário dos pontos turísticos de Charqueada já foi realizado por 

MORAES (1999 e 2002), quando se iniciou seu processo de desenvolvimento para 

a implantação do turismo. Nestes primeiros inventários foram identificadas as 

características gerais de cada ponto. Os questionários foram baseados na 

metodologia da Organização Mundial do Turismo – OMT utilizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Turismo – EMBRATUR. 

 MORAES (2002) coloca em seus estudos que o inventário dos recursos 

paisagísticos, e, dos atrativos turísticos existentes no município de Charqueada 

deve ser constantemente atualizado, para fins de subsidiar a gestão e 

administração adequadas a cada ponto, assim como em toda a área do município. 

 Como é visto então, o inventário necessita de uma atualização e de 

uma melhor caracterização dos aspectos já citamos anteriormente. 

 Com a junção dos dados dos primeiros inventários com o inventário 

realizado nesta pesquisa, obtive-se um estudo mais detalhado sobre as reais 

condições em que se encontra o município para a implantação do turismo. 

 A importância da constante atualização dos dados surge também 

devido ao aparecimento e intensificação da atividade turística no município. 

 Pode-se notar na TABELA 10 a diferença na situação dos recursos e 

atrativos nos anos de 1999, 2002 e 2006. Alguns pontos que são considerados 

como projetos futuros, recebem atualmente visitações, mas sem qualquer 

monitoramento, sendo apenas locais explorados, e por isso são considerados como 

projetos futuros, e os que são considerados em funcionamento, mesmo os que não 

possuem um monitoramento adequado, são aqueles que possuem uma indicação/ 

localização definida e conhecida e também uma visitação mais constante. 

 Além disso, nota-se no trabalho de inventário e análise realizada por 

MORAES que o inventário foi feito utilizando recursos e métodos necessários para 

a proposta de cada momento. 



 125 

 Todavia, para esta pesquisa torna-se necessária a atualização do 

inventário dos recursos e dos atrativos de Charqueada. 

 Portanto, o inventário dos recursos paisagísticos e atrativos turísticos do 

município de Charqueada foi realizado em três fases, ou seja, no ano de 1999, 

2002 e 2006, o que possibilitou o estudo detalhado sobre as reais condições em 

que se encontra o município para a implantação do turismo, e com relação as 

demais, e quais os recursos/ atrativos que se extinguiram e quais os motivos, os 

novos pontos, os planos propostos, os que foram desenvolvidos, os planos em 

desenvolvimento e os projetos futuros. 

 O município de Charqueada é reconhecido como um município com 

potencial turístico pela Embratur (2000), e tb no novo programa de regionalização 

turística (2005), o que incentivou e continua incentivando atualmente o 

desenvolvimento e reestruturação de alguns recursos paisagísticos e atrativos 

turísticos para a melhoria desta atividade como oportunidade. 

 Ressalta-se que, mesmo os recursos/ atrativos que não estão 

localizados dentro do limite do município de Charqueada são considerados neste 

trabalho, pois o município passa a ser o ponto estratégico de localização para 

estes, onde vários outros municípios também já utilizam a mesma estratégia para o 

planejamento e gestão de alguns dos pontos de visitação. 
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TABELA 10 - Situação dos recursos paisagísticos e atrativos turísticos do 

Município de Charqueada, nos anos de 1999, 2002 e 2006. 

 

 
ANO/ SITUAÇÃO ♣♣♣♣ 

 
1999 

 
2002 

 
2006 

 
 
 

RECURSOS PAISAGÍSTICOS  
E ATRATIVOS TURÍSTICOS 

 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

1- Trilha do Cavaleiro          

2 - Trilha da Gruta de Itaqueri          

3 - Trilha da Casa de Pedra          

4 - Trilha do Cruzeiro do Facão          

5 - Cachoeira da Lapinha          

6 - Cachoeira da Palmeira          

7 - Rainha da Pamonha          

8 - Alambique Artesanal D’Abronzo          

9 - Complexo Águas de Santa Júlia          

10 - Clube Casa de Pedra Estância          

11 - Pesqueiro Rancho Fundo          

12 - Praça Antonio D’Alprat          

13 - Jardim do Bosque          

14 - Lago dos Biris          

15 - Cachoeira do Fruk          

16 - Reserva do IBAMA          

17 - Pesqueiro Jatobá          

 
Fonte: Baseado em MORAES, C. S. B., 1999 e 2002.  
Elaboração e Pesquisa Direta MORAES, Clauciana S. B., 2006. 
 
Legenda: 
♣ Situação de cada recurso paisagístico e atrativo turístico nos respectivos anos. 

A - Em funcionamento 
B - Projeto Futuro 
C - Desativado 
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 Observando a Tabela 10, é visto a identificação de dezessete pontos, 

dos quais, somente o Pesqueiro Jatobá está atualmente desativado. 

 Devido este fato este ponto não será inventariado detalhadamente. O 

motivo de desativação do pesqueiro é desconhecido, onde obteve-se apenas 

informações que relatam o fato como irregularidade do pesqueiro nas questões 

ambientais. 

 A Reserva do Ibama também não estará contida no detalhamento desta 

pesquisa, devido a ausência de dados e por ser ainda um projeto futuro. 

 Com relação aos demais recursos e atrativos e sua situação nos 

respectivos anos, encontra-se na situação A, em funcionamento, os pontos que 

recebem visitantes, embora alguns em números maiores que os demais. Na 

situação B, projeto futuro, estão os pontos que embora fossem utilizados muitas 

vezes por conta própria de alguns visitantes, se encontram em fase de 

planejamento para a implantação do turismo. E, na situação C, desativado, estão os 

recursos/ atrativos que no momento não desenvolvem qualquer tipo de atividade 

ligada ao turismo. 

 Os pontos analisados visam contribuir para o delineamento de diretrizes 

locais respectivas ao desenvolvimento do potencial turístico e sua exploração 

sustentada, como também a implantação de futuros planos nestas áreas. 

 Partindo da identificação da situação em que se encontram os recursos 

e atrativos, é apresentado a seguir uma classificação de cada um na sua classe 

geral e na sub-classe, como também se este é um recurso/ atrativo de ordem 

pública ou privada. 

 Os diversos recursos paisagísticos e atrativos turísticos existentes em 

Charqueada são classificados como ecoturismo e turismo ecológico, turismo rural e 

turismo histórico-cultural, e tem apresentadas breves conceituações/ considerações 

pela Embratur, citadas a seguir: 

♦ Ecoturismo e Turismo Ecológico: aventura, educação ambiental. 

 É o turismo desenvolvido em localidades com potencial ecológico, de 

forma conservacionista, procurando conciliar a exploração turística ao meio 

ambiente, harmonizando as ações com a natureza bem como oferecendo ao turista 

um contato íntimo com os recursos naturais e culturais da região, contribuindo para 

a formação de uma consciência ecológica. É a atividade turística praticada em 

áreas naturais conservadas, cujo interesse é o contato com os elementos da 

natureza e com a cultura local, em estado original, constituindo-se como principais 
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atrativos a fauna, a flora, os recursos hídricos, os acidentes geomorfológicos e as 

belezas cênicas, bem como as características socioculturais das comunidades 

locais. 

♦ Turismo Rural: gastronômico, passeios. 

 É a atividade turística praticada no espaço rural, constituindo um 

subproduto das atividades produtivas originais representadas pela agricultura, 

criação de animais e outras formas de produção rural, agregando a esses recursos 

remuneratórios oriundos da atividade turística. As características da produção rural, 

a forma como se dá essa produção nos espaços natural e construído, o modo de 

vida dos trabalhadores rurais, a arquitetura típica, a culinária, o artesanato e demais 

manifestações culturais tradicionais formam o universo de atrativos almejados pelo 

turista. 

♦ Turismo Histórico-Cultural: museus, monumentos históricos. 

 É aquele que se pratica para satisfazer o desejo de emoções artísticas 

e informação cultural, visando á visitação a monumentos históricos, obras de arte, 

relíquias, antiguidades, concertos, musicais, museus, pinacotecas.  Turismo cultural 

pode ser definido como um fenômeno social, produto da experiência humana, cuja 

prática aproxima e fortalece as relações sociais e o processo de interação entre 

indivíduos e seus grupos sociais, ou de culturas diferentes.  

 

 Observa-se que um recurso e/ ou atrativo pode pertencer a mais de 

uma classe do turismo, ou seja, um mesmo atrativo pode ser ao mesmo tempo um 

recurso de turismo rural e também um de turismo histórico-cultural, dependendo 

das características principais e individuais existentes em cada ponto, como é visto 

na TABELA 11. 
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TABELA 11 - Classificação dos recursos paisagísticos e atrativos turísticos do 

município de Charqueada. 

 
TIPO DE RECURSO/ ATRATIVO 

 
 

RECURSOS PAISAGÍSTICOS  
E ATRATIVOS TURÍSTICOS  

 
 

PU 

 
 
 

PR 

 
Ecoturismo/  

Turismo 
Ecológico 

 
Turismo 

Rural 

 
Turismo 
Histórico 
Cultural 

1 - Trilha do Cavaleiro      

2 - Trilha da Gruta de Itaqueri      

3 - Trilha da Casa de Pedra      

4 - Trilha do Cruzeiro do Facão      

5 - Cachoeira da Lapinha      

6 - Cachoeira da Palmeira      

7 - Rainha da Pamonha      

8 - Alambique Artesanal D’Abronzo      

9 - Complexo Águas de Santa Júlia      

10 - Clube Casa de Pedra Estância      

11 - Pesqueiro Rancho Fundo      

12 - Praça Antonio D’Alprat      

13 - Jardim do Bosque      

14 - Lago do Biris      

15 - Cachoeira do Fruk      

 
Fonte: Baseado em MORAES, C. S. B., 1999 e 2002.  
Elaboração e Pesquisa Direta MORAES, Clauciana S. B., 2006. 
 

Legenda 
 
        PU – Público 

        PR – Privado 

 
          Ecoturismo/ Turismo Ecológico 

          Turismo Rural 

          Turismo Histórico-cultural 

 
OBS: A classificação foi feita de acordo com a potencialidade/ viabilidade de 
desenvolvimento da atividade turística, correlacionada em alguns casos ao tipo de atividade 
que é ou poderia ser desenvolvida na área, e considerando a situação atual de cada área. 
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 Todavia, ressalta-se que os recursos e/ ou atrativos privados referentes 

principalmente a trilhas e cachoeiras são utilizados abertamente como áreas 

públicas, pois não há reconhecimento por parte dos proprietários da potencialidade 

e da necessidade de monitoramento na atividade turística. 

 Para o entendimento mais claro e uma identificação mais precisa relata-

se, a seguir, os recursos e atrativos individualmente, com as mesmas 

características utilizadas no inventário geral do município, embora descritos de uma 

forma geral.  

 Com relação à época de visitação, todos recebem grande parte dos 

turistas no período de férias de verão e inverno, sendo a maioria concentrada aos 

finais de semana e feriados. 

 Referente a fiscalização ambiental uma pequena parte dos pontos tem a 

permissão de órgãos como a Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo, do IBAMA - 

Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis, do DEPRN - Departamento 

Estadual de Proteção dos Recursos Naturais, do Ministério da Agricultura, dentre 

outros, e muitos dos pontos que não possuem tal regulamentação estão 

providenciando. 

 Em todos os pontos na fase de implantação do projeto turístico ocorreu 

adequação com respeito ao meio ambiente natural de forma significativa. 

 Com relação às atividades de educação ambiental são pouco 

significativas, havendo poucos atrativos que desenvolvem algum tipo de evento ou 

prática relacionada à conscientização e educação ambiental. 

 Na maioria dos recursos e atrativos as atividades econômicas são 

voltadas para a agricultura e pecuária, tendo o turismo como atividade secundária, 

com exceção dos clubes e parques que são consideravelmente desenvolvidos para 

esta atividade. 

 Em todos os pontos, os empresários do turismo não têm apoio 

suficiente com relação a infra-estrutura de auxílio por parte da administração 

municipal. A única forma de apoio que tem ocorrido é a formação do COMTUR – 

Conselho Municipal do Turismo, que mantém reuniões com a administração, 

empresários, e com a sociedade. Todavia, a maioria dos empresários turísticos não 

comparecem às reuniões, devido não obterem resultados mais concretos e rápidos. 
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 Porém, a administração municipal busca no momento estratégias para 

uma conscientização e sensibilização dessas pessoas, a fim de organizar e 

desenvolver melhor o turismo. 

 Poucos são os pontos que elaboraram e implantaram o projeto através 

de algum especialista e/ ou empresa atuante na área do turismo. 

 Todos os recursos/ atrativos utilizam os lucros financeiros geralmente 

para a melhoria do local e para a própria subsistência, e colocam ainda que, os 

projetos futuros só ocorrem com o aumento da demanda turística. 

 Com relação à infra-estrutura básica dos pontos considera-se as vias de 

acesso de boa a regular e a sinalização até os pontos de regular à ruim, onde 

alguns possuem placas indicativas pouco claras. Em todos os recursos/ atrativos 

encontra-se o fornecimento de água potável, saneamento básico, ou fossa séptica 

no caso das zonas rurais, energia elétrica e coleta pública do lixo. Com relação aos 

serviços básicos poucos pontos possuem um equipamento de primeiros socorros, 

porém, a maioria desses ficam localizados próximos a algum posto de saúde ou 

mesmo do hospital municipal. Poucos também são aqueles que possuem telefone 

público próximo ou no próprio local. Os sanitários dos pontos geralmente são em 

número pequenos, porém em condições de boas a regulares, mas nenhum dos 

locais possui sanitários para deficientes físicos. 

 Após a caracterização geral, é feita a descrição do inventário de cada 

recurso e atrativo, identificando suas potencialidades e descrevendo seus principais 

aspectos (FIGURA 43). 
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Recursos paisagísticos e atrativos turísticos do Município de 

Charqueada/ SP 

 

• Recursos Paisagísticos 

 

Serra de Itaqueri 

 

 As trilhas e cachoeiras ficam localizadas na Serra de Itaqueri, cuesta 

basáltica, e devido este fato, considera-se essencial a caracterização da serra para 

posteriormente descrever cada um desses recursos. 

 Ressalta-se que grande parte desses pontos da serra não pertencem ao 

limite municipal de Charqueada, mas o município é o ponto estratégico de 

localização para esses atrativos, tendo, porém, a necessidade de considerá-los no 

seu planejamento, assim como já o fazem vários outros municípios turísticos neste 

caso. 

 Situada na Depressão Periférica Paulista, a Serra de Itaqueri, cuestas 

basálticas, à 1.100 m de altitude, de onde se tem uma vista panorâmica das 

cidades vizinhas (FIGURA 51) É composta de grutas e cascatas, com nascentes de 

água potável e bicarbonatada “Almeida Salles”, além de vegetação nativa 

preservada e presença de animais silvestres, atraindo para a área o turismo 

ecológico e de observação, ou seja, de contemplação da paisagem (FIGURA 52). 

 Segundo MONTEIRO et al (1999, p. 04), a Geologia da Serra é 

representada basicamente pelas formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral: 

 •Formação Pirambóia: compõe um pacote de espessos corpos de 

arenito esbranquiçado, amarelado e avermelhado, de granulometria fina e média, 

com finas intercalações de siltito e argilito, com níveis conglomeráticos, mantendo 

contato inferior com a Formação Corumbataí. 

 •Formação Botucatu: é constituída por um pacote de arenitos 

avermelhados e rosados, sendo bimodais, de granulometria fina a média, com alto 

arredondamento e esferidade, foscos e friáveis ou muito silicificados, com uma 

película ferruginosa (óxido, hidróxido de ferro), envolvendo os grãos. 

 •Formação Serra Geral: compreende a maior província vulcânica 

continental conhecida, formada principalmente por basaltos toleíticos e andesitos 
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basálticos, e por riolitos e riodacitos. Esses derrames possuem intercalações de 

camadas de arenitos denominados “intertrapianos”. 

 A Serra de Itaqueri é um recurso paisagístico que explora num primeiro 

momento a vista cênica com vegetação nativa, animais silvestres, cachoeiras, 

grutas e trilhas, apresentando ao visitante as belezas naturais do lugar, 

incentivando a apreciação, conservação e educação ambiental (FIGURA 53 e 54). 

 Na Serra são encontrados os seguintes recursos e/ ou atrativos: 

� Trilha do Cavaleiro 

� Trilha da Gruta de Itaqueri 

� Trilha da Casa de Pedra 

� Trilha do Cruzeiro do Facão 

� Cachoeira da Lapinha 

� Cachoeira da Palmeira 

� Cachoeira do Fruk (descrito nos atrativos turísticos) 
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      Fonte: Christiano Diehl Neto, 2006. 
 
Figura 44 - Vista geral da Serra de Itaqueri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 45 - Vista panorâmica do Município de Charqueada da Serra de Itaqueri. 
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Trilha do Cavaleiro 

 

 O início da trilha fica localizado a 08 km do centro de Charqueada na 

parte pertencente a área do município de Charqueada, cortando toda a cuesta por 

cerca de 800 metros de subida no sentido norte até a parte pertencente ao 

município de Ipeúna, no alto da cuesta a aproximadamente 750 metros de altitude 

(FIGURA 46). 

 Durante a caminhada encontra-se a presença de avifauna, vegetação 

nativa, o encontro de córregos, até chegar ao topo da cuesta onde se pode ter uma 

vista panorâmica do município de Charqueada (FIGURA 47). 

 O local por onde passa a Trilha do Cavaleiro, proporciona ao visitante o 

reconhecimento de alguns aspectos gerais da cuesta, devido este caminho “cortar” 

a formação geológica praticamente do início da subida até o alto da cuesta. A área 

é propícia para o desenvolvimento do turismo ecológico e do ecoturismo. 
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   Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 46 - Vista parcial da Trilha do Cavaleiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 47 - Vista geral no ponto final da Trilha do Cavaleiro. 
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Trilha da Gruta de Itaqueri 

 

 A Trilha da Gruta de Itaqueri fica localizada a 15 km do centro do 

município de Charqueada. A área está inserida no município de Ipeúna. 

 No caminho da trilha encontra-se a presença de mata nativa, animais 

silvestres, que passa ao lado de um córrego até chegar a Gruta de Itaqueri 

(FIGURA 48 e 49). 

 Com cerca de 400 metros de descida e uma caminhada de cerca de 

100 metros encontra-se a entrada da gruta formada pela ação da água na rocha de 

arenito com cerca de 150 metros de comprimento de caminhos e galerias. 

Passando por um córrego, do outro lado encontra-se também a presença de outra 

gruta. 

 A beleza do local proporciona ao visitante o conhecimento de diversas 

espécies de vegetais e de formações geológicas, além da paisagem geral. A trilha é 

constantemente visitada por turistas em busca de aventura e lazer e para a 

exploração de cavernas. 

 A área é propícia para o desenvolvimento do turismo ecológico e do 

ecoturismo, e especificamente para o turismo ligado a espeleologia. 
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    Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 48 - Trecho da Trilha da Gruta de Itaqueri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 49 - Formação geológica denominada Gruta de Itaqueri. 
 
 

 



 140 

Trilha da Casa de Pedra 

 

 A trilha da casa de pedra fica localizada a 15 km do centro do município 

de Charqueada. O início da trilha fica na área pertencente a fábrica de papel Ripasa 

S/A, onde se encontra plantação de eucaliptos e pinus. 

 Passando por um córrego há a presença de vegetação nativa e animais 

silvestres. No caminho encontra-se um dos principais atrativos da trilha, a antiga 

casa de pedra (FIGURA 50). 

 A história conta que no local antes morava um homem que pelo fato de 

viver sozinho num local aparentemente misterioso ficou conhecido como feiticeiro. 

 A casa de pedra está em um estado aparentemente intocado, tendo 

sofrido apenas a transformação decorrente do intemperismo. Todavia, com a falta 

de conservação e o abandono a casa foi tomada pela vegetação. 

 No final da trilha tem-se uma vista panorâmica de alguns municípios da 

região, incluindo Charqueada (FIGURA 51). 

 Atualmente a trilha é visitada por motoqueiros (trilheiros) que seguem 

seu trajeto em busca de aventura. O local é propício para o desenvolvimento do 

turismo ecológico e do ecoturismo, podendo também inserir o turismo histórico-

cultural no contexto da trilha. 
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                   Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 50 - Casa de Pedra encontrada na trilha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 51 - Vista panorâmica ao final da Trilha da Casa de Pedra. 
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Trilha do Cruzeiro do Facão 

 

 A trilha do Cruzeiro do Facão se inicia na parte superior do chamado 

mirante, passando por um vale até a formação rochosa denominada cruzeiro do 

facão, com cerca de 100 metros de comprimento e 50 metros de largura, com uma 

vista bastante ampla de todo o Vale do Itaqueri (FIGURA 52). 

 A trilha fica localizada próxima a Trilha da Casa de Pedra, com uma 

distância de 20 km do centro do município de Charqueada. 

 No vale encontra-se a presença de animais domésticos e silvestres, 

principalmente na área próxima ao represamento de um rio que abastece a criação. 

 Ao chegar no topo do Cruzeiro do Facão podemos encontrar uma vista 

panorâmica do município de Charqueada, além da paisagem geral, da avifauna, 

vegetação e formações rochosas (FIGURA 53). A área é propícia para o 

desenvolvimento do turismo ecológico e do ecoturismo. 
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   Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 52 - Vista geral do Cruzeiro do Facão e do Vale do Itaqueri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 53 - Vista geral no final da Trilha do Cruzeiro do Facão. 
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Cachoeira da Lapinha 

 

 A Cachoeira da Lapinha fica distante 12 km do centro do município de 

Charqueada, na divisa dos municípios de Ipeúna e Itirapina. 

 A área é composta por vegetação nativa que torneia as duas quedas d’ 

água com aproximadamente 70 metros de altura (FIGURA 54 e 55). 

 Atualmente é utilizada apenas como turismo de observação, tendo, 

porém, potencialidade para o desenvolvimento do ecoturismo, turismo ecológico e 

do turismo de aventura, com a prática de rapel. 
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                      Fonte: Christiano Diehl Neto, 2006. 
 
FIGURA 54 - Cachoeira da Lapinha - prática de rapel. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 55 - Paisagem no entorno da Cachoeira da Lapinha. 
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Cachoeira da Palmeira 

 

 A Cachoeira da Palmeira fica localizada a 30 km do centro do município 

de Charqueada.  

 O local é composto por três quedas d’água com aproximadamente 120 

metros (FIGURA 56 e 57) que se encontram no vale seguindo juntos num único 

curso d’água. A paisagem geral é formada por animais silvestres, avifauna, além da 

rica hidrografia já citada. 

 Esse atrativo turístico é pouco visitado, sendo grande parte dos turistas 

atuais formado por aventureiros que procuram o local por conta própria. 

 Esta área é propicia para o desenvolvimento do ecoturismo, turismo 

ecológico e turismo de aventura, com a prática de rapel. 
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      Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 56 - Quedas d’água da Cachoeira da Palmeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 57 - Paisagem ao entorno da Cachoeira da Palmeira. 
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•••• ATRATIVOS TURÍSTICOS 
 

 

Rainha da Pamonha 

 

 A Rainha da Pamonha fica localizada rodovia SP 308, km 192, sítio 

Santo Augustinho, no Bairro Rocinha (FIGURA 58 e 59). 

 Este atrativo surgiu em 1997 e consiste em uma fábrica de produtos 

naturais comestíveis, sendo, portanto, um atrativo gastronômico. O surgimento do 

turismo começou espontaneamente através da venda dos produtos para colegas de 

trabalho do proprietário deste atrativo. 

  Seu principal atrativo é a produção de pamonha, oferecendo também 

outros produtos como curau, bolo de milho verde, conserva de milho e frutas, além 

de doces caseiros. Conhecida por sua qualidade produtiva fabrica seus produtos 

com todos os ingredientes retirados no próprio sítio sem a adição de conservantes 

ou produtos químicos, mantendo assim as características artesanais. 

 Atualmente recebe visitantes de toda a região o ano todo, sendo os 

proprietários responsáveis pelo cultivo da matéria-prima, produção e venda, onde 

os produtos podem ser adquiridos no ato da visita ou por encomenda. O local é 

propício para o desenvolvimento/ implantação efetiva do turismo rural. 
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      Fonte: Christiano Diehl Neto, 2006. 
 
FIGURA 58 - Vista aérea do Sítio Santo Augustinho/ Rainha da Pamonha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 59 - Vista parcial do Sítio Santo Augustinho/ Rainha da Pamonha. 
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Alambique Artesanal D’ Abronzo 

 

 O Alambique fica localizado na Fazenda D’ Abronzo, sítio São 

Francisco, no bairro Paraisolândia, próximo à rodovia SP 308. Iniciou a atividade 

turística em 1999, tendo como principal atrativo a produção artesanal de pinga e 

derivados. 

 O Sítio São Francisco era uma fazenda comum, onde as atividades 

desenvolvidas no local eram somente para própria subsistência. O alambique que 

já existia no local foi reativado em meados de 1990, onde a pinga era procurada 

pelos vizinhos e conhecidos, voltando-se em 1999 para a atividade turística. A Casa 

Velha com mais de 100 anos foi reformada e atualmente é o centro de visitantes 

desse atrativo (FIGURA 60). 

 O alambique artesanal produz a pinga de cana-de-açúcar, com toda 

matéria-prima retirada da própria fazenda, sendo todo restilo do produto 

aproveitado, seja no fogo do alambique, como para alimentação do gado. 

 No Alambique a cana que é transformada em garapa passa por um 

processo de separação (decantação), após ocorrendo a fermentação. A doçura é 

retirada através de um determinado tempo medido por aparelhos próprios e após 

passando para o alambique, onde ferve formando o vapor que junta com a água 

fria, ocorrendo a condensação. Ocorre o descanso do produto até que atinja o teor 

alcóolico do produto.  

 Atualmente a fazenda recebe visitantes do próprio município, de toda a 

região e de São Paulo, durante o ano todo, sendo seu fluxo concentrado nos fins-

de-semana. Além da pinga pura, é produzido no local Licor de Frutas, Pinga Pura 

embalada em rótulo de lembrança, e Pinga descansada em barril de amendoim e 

de madeira (FIGURA 61). 

 Possui sua flora preservada, havendo um ribeirão que passa na divisa, 

como também a fauna doméstica do local, que é composta de gansos, galinhas, 

pássaros, gado, sendo estes atrativos visuais para os visitantes que procuram o 

turismo rural. 
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    Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 60 - Centro de Visitantes do Alambique Artesanal D'Abronzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fonte: Christiano Diehl Neto, 2006. 
 
FIGURA 61 - Produtos do Alambique Artesanal D'Abronzo. 
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Complexo Águas de Santa Júlia 

 

 O Complexo Águas de Santa Júlia fica localizado na Rodovia SP 308, 

km 188 (Piracicaba - Charqueada), Bairro Bela Vista (FIGURA 62). 

 Inaugurado em 1997, o parque possui área de 600.000 m2, com 

capacidade de absorção atualmente para 5000 pessoas. Atualmente recebe turistas 

da região e do próprio município, nos feriados e fins-de-semana, com uma certa 

freqüência o ano todo, inclusive no inverno. 

 Recebe turistas de todas as idades e todas as classes sociais. Ocorrem 

diversas excursões de terceira idade, e escolares, com recreação educativa e 

atividades lúdicas voltadas para a educação ambiental. 

 Os proprietários foram os responsáveis pelo desenvolvimento do 

parque, sendo também responsáveis pela conservação e promoção local, além da 

mão-de-obra existente para cada área do Parque. 

 O local preserva suas espécies vegetais, tais como: capoeiras, campos, 

áreas de pinus e eucaliptos, entre outras espécies existentes no local, tendo como 

proposta de desenvolvimento a conservação ambiental além do lazer que o turismo 

local proporciona.             

 Possui dentre os principais atrativos: piscinas de água tratada e 

corrente, toboágua, pedalinhos, lago, passeio a cavalo, cachoeiras, trilhas 

ecológicas, churrasqueiras, quiosques, chalés, lanchonete, restaurante, bares, 

quadras poliesportivas, salão de festas, salão de jogos, playground, pescaria, 

quadra de vôlei e passeio de trem (FIGURA 63). 

 Os proprietários têm como projetos futuros a construção de um hotel 

fazenda, parque aquático de água tratada, parque aquático de água natural, área 

para shows e bailes, áreas de estacionamento, praça de alimentação coberta, 

maior número de sanitários e chalés e a construção de quadras poliesportivas, 

dentre outros projetos. A intenção dos proprietários é fazer do parque um centro de 

lazer ligado à natureza, atingindo todas as faixas etárias e localidades. 

 O complexo é caracterizado pelos visitantes que estão em busca de 

lazer, descontração e descanso. Este atrativo é propício para o desenvolvimento/ 

implantação efetiva do turismo ecológico, ecoturismo e do turismo rural. 
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         Fonte: Christiano Diehl Neto, 2006. 
 
FIGURA 62 - Vista aérea do Complexo Águas de Santa Júlia Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 63 - Vista parcial do Complexo Águas de Santa Júlia Ltda.  
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Clube Casa de Pedra Estância 
 

 O Clube fundado em 1995 fica localizado na Rodovia SP 308, km 184, 

Bairro Santa Luzia. Os proprietários são os responsáveis pelo projeto de 

desenvolvimento, sendo também responsáveis pelo desenvolvimento, conservação 

e promoção da área pertencente ao Clube. 

 A Casa de Pedra Estância (FIGURA 64) recebe turistas freqüentemente 

durante o ano, inclusive no inverno, particularmente os fins-de-semana, feriados e 

temporada. Os turistas são originários geralmente da região, de todo o estado de 

São Paulo, e até de outros estados. Recebe excursões de 3ª idade e escolares em 

busca do turismo ambiental, histórico-cultural e rural. 

 O Clube tem como um dos principais atrativos a histórica “Casa de 

Pedra” construída em 1856, que hoje reestruturada serve como área de 

conveniência. 

 Dentre os principais recursos que o Clube oferece atualmente cita-se: 

piscinas com toboágua, playground, quadra poliesportiva, salão de jogos, passeio a 

cavalo, gruta, trilhas ecológicas, cascata, gastronomia típica, área de alimentação, 

dentre outros (FIGURA 65). 

 Um dos atrativos existentes no Clube é o Museu Nacional “Zé do Prato” 

(José Antonio de Souza), o maior locutor de rodeio do Brasil. Este foi fundado em 

1997, com um acervo de 200 peças instalado em um seleiro, para se manter as 

características rurais. Outro atrativo é o Museu da Agricultura, fundado em 1998, 

com peças vindas da Itália. 

 O Clube oferece diversão e descanso, sendo propício para o 

desenvolvimento/ implantação efetiva do turismo ecológico, ecoturismo, turismo 

rural e do turismo histórico-cultural. 
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      Fonte: Christiano Diehl Neto, 2006. 
 
FIGURA 64 - Vista aérea do Clube Casa de Pedra Estância. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 65 - Vista parcial do Clube Casa de Pedra Estância. 
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Pesqueiro Rancho Fundo 

 

 Localizado no sítio do Limeira, próximo ao centro do município de 

Charqueada.  

 O pesqueiro iniciou suas atividades turísticas em 1999 e atualmente 

possui cinco tanques de pescaria, dois tanques em construção, bar, 

estacionamento, além da paisagem natural ao redor, com vista para a Serra de 

Itaqueri (FIGURA 66 e 67). Os tanques são abastecidos pelas nascentes do 

córrego Tijuco Preto. 

 No local pode-se encontrar várias espécies de animais domésticos e 

silvestres. Dentre as espécies de peixe do pesqueiro estão a tambacú, tambaqui, 

pacu e piauçu. Segundo o proprietário houve um aumento de animais silvestres na 

mata ao entorno, desde a construção do pesqueiro. 

 Este atrativo oferece ao visitante descanso e lazer, além do turismo de 

observação por conta da paisagem natural, como a vista da Serra de Itaqueri, tendo 

potencialidade para o de desenvolvimento/ implantação efetiva do turismo rural, 

podendo ocorrer também atividades de educação ambiental. 
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      Fonte: Christiano Diehl Neto, 2006. 
 
FIGURA 66 - Vista aérea do Pesqueiro Rancho Fundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 67 - Vista parcial do Pesqueiro com Serra de Itaqueri ao fundo. 
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Praça Antonio D’Alprat 

 

 Localizada na rua do Rosário, a Praça Antonio D'Alprat (FIGURA 68) é 

o ponto de referência central para os demais recursos paisagísticos e atrativos 

turísticos do município. A prefeitura municipal é a responsável pelo 

desenvolvimento e conservação desta área pública. 

 Na área pode-se encontrar a presença de flora, avifauna, tendo também 

uma infra-estrutura básica para esses tipos de área pública, como coreto e fonte 

luminosa, sendo o local cercado por bares, lanchonetes e sorveterias, além de 

outros estabelecimentos comerciais (FIGURA 69). 

 Ao lado da praça encontra-se a Igreja Matriz “Nossa Senhora do 

Rosário”, responsável pela promoção das festas religiosas do município. 

 Atualmente este atrativo recebe visitantes do próprio município, da 

região e demais que geralmente estão de passagem pelo local, devido ao acesso à 

rodovia SP 191 que liga o município de Charqueada a Rio Claro e São Pedro, 

dando acesso as principais rodovias estaduais no entorno do município. 

 O local oferece ao visitante descanso, lazer e entretenimento, ou seja, 

as festas e encontros que geralmente ocorrem na praça, sendo ainda, um local 

propício para o desenvolvimento/ implantação efetiva do turismo histórico-cultural e 

para a prática de atividades voltadas para conscientização e educação ambiental. 
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      Fonte: Christiano Diehl Neto, 2006. 
 
FIGURA 68 - Vista aérea da Praça Antonio D’Alprat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 69 - Vista parcial da Praça Antonio D’Alprat. 
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Jardim do Bosque 
 

 O Jardim do Bosque fica localizado próximo ao centro do município de 

Charqueada. Antigamente a área era de propriedade do conjunto habitacional 

popular, que devido ao abandono e descuido foi doada à prefeitura municipal por 

volta do ano de 1980. O fragmento florestal de mata nativa apresenta uma área de 

8.127.23 m2. 

 Há poucos anos a área do bosque passou pelo processo de melhoria e 

reestruturação, tanto na infra-estrutura como na limpeza do local. 

 O Jardim do Bosque é uma área pública utilizada por visitantes do 

próprio município, tendo, porém, potencialidade para atrair demais visitantes 

(FIGURA 70 e 71). 

 Na área pode-se encontrar vários caminhos, que formam cinco trilhas, 

passando por pontes, córregos, cercado por diversas espécies de vegetação e de 

avifauna. 

 No ano de 2000 ocorreu no jardim do bosque a identificação das 

espécies, ou seja, o levantamento florístico da mata, realizado pela prefeitura 

municipal. Neste levantamento foram identificadas as espécies e realizou-se o 

plaqueamento das mesmas com o número de identificação correspondente 

(MORAES, 2002). 

 A identificação foi dividida em duas áreas: borda e interior do bosque. 

Na borda ocorreu a identificação das espécies de flora, como também no interior, 

sendo este dividido em cinco trilhas. 

 O local oferece oportunidades de descanso, lazer e diversão, podendo 

ser utilizado como instrumento de educação ambiental, sendo propício para o 

desenvolvimento/ implantação efetiva do turismo ecológico e do ecoturismo. 
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       Fonte: Christiano Diehl Neto, 2006. 
 
FIGURA 70 - Vista aérea do Jardim do Bosque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 71 - Vista parcial do Jardim do Bosque. 
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Lago dos Biris 
 

 O Lago dos Biris (FIGURA 72) fica localizado próximo ao centro do 

município, na rua Luiz Cruzato, próximo a antiga estação ferroviária Sorocabana. 

 Nos últimos dois anos o lago passou por um projeto de reestruturação e 

atualmente possui sanitários, quiosques e iluminação por toda a área, pista de 

caminhada, playground, quadra poliesportiva, além de ter iniciado um projeto de 

reflorestamento no local (FIGURA 73). 

 Por ser um atrativo turístico de ordem pública, a prefeitura municipal é a 

responsável pelo desenvolvimento e conservação do lago. 

 Além das opções de entretenimento e lazer que a área oferece, pode-se 

ter uma vista cênica das paisagens naturais ao redor, como a Serra de Itaqueri. 

 Atualmente o lago recebe pessoas do próprio município e da região, 

tendo o propósito de ampliar o número de turistas a partir da implantação do 

turismo. 

 O lago é um atrativo turístico público que proporciona descanso, lazer, 

diversão, sendo propício para o desenvolvimento/ implantação efetiva do turismo 

ecológico e do ecoturismo, com a prática de atividades de educação ambiental no 

local. 
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      Fonte: Christiano Diehl Neto, 2006. 
 
FIGURA 72 - Vista aérea do Lago dos Biris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 73 - Vista parcial do Lago dos Biris. 
 
 

 

 



 164 

Cachoeira do Fruk 
 

 A Cachoeira do Fruk (FIGURA 74) fica localizada a aproximadamente 

30 km do centro do município de Charqueada. Este atrativo fica próximo a 

Cachoeira da Palmeira, já citado anteriormente nesta pesquisa. 

 O local (FIGURA 75) é composto por uma queda d'água  com 

aproximadamente 50 metros de altura, com uma belíssima paisagem natural ao 

entorno. Possui também uma infra-estrutura básica com área para descanso e 

alimentação. 

 Este atrativo é bastante visitado por turistas, como trilheiros, 

aventureiros, e também por pessoas em busca de descanso e lazer. Todavia, estes 

procuram a local por conta própria, pois não há um desenvolvimento efetivo para a 

divulgação/ promoção do turismo no local, como vários outros recursos/ atrativos 

existentes no município. 

 Esta área é propícia para o desenvolvimento do turismo ecológico e do 

ecoturismo, podendo também ser desenvolvimento o turismo de aventura. 
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      Fonte: Carlos João Bueno de Moraes, 2006. 
 
FIGURA 74 - Vista geral da Cachoeira do Fruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fonte: Carlos João Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 75 - Vista parcial da Cachoeira do Fruk. 
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4.2 - Avaliação Prévia de Impacto Ambiental 
 

  

 Esta etapa foi baseada na 1ª Fase da metodologia PLAMTUR 

(MORAES, 2002), e também aparece com a necessidade de atualização. Na 

Avaliação Prévia de Impacto Ambiental são descritos os impactos positivos e/ ou 

negativos existentes no município (TABELA 12), mais especificamente, nos 

recursos e atrativos, abordando os aspectos sócio-econômicos, histórico-culturais e 

físico-ambientais. 

 A metodologia APIA tem como principal função anteceder o RAP - 

Relatório Ambiental Preliminar (Lei SMA nº 54/ 2004), pois nesta etapa obtém-se 

uma visão geral dos danos e/ ou alterações que estão ocorrendo no meio ambiente 

avaliado, sendo esta baseada em especial nos princípios da observação direta 

(percepção) para a identificação dos impactos positivos e/ ou negativos.  

 Alguns indicadores de impactos foram baseados na metodologia da 

OMT – Organização Mundial do Turismo (1994), porém a presente metodologia foi 

elaborada de acordo com a situação local, ou  seja, do município que se encontra 

na fase de implantação e planejamento do turismo. 

 Analisando de maneira generalizada pode-se encontrar nas TABELAS 

13, 14 e 15, a ocorrência dos impactos positivos e negativos nos recursos e 

atrativos turísticos, que são descritos posteriormente em individual. 

 Na aplicação desta etapa 02 da metodologia, foi desenvolvida a técnica 

para a identificação dos possíveis impactos existentes, ou seja, a APIA, sendo esta 

um subsídio para levantamento de dados no município e em cada recurso e atrativo 

(ANEXO 03). Como já dito, porém importante relembrar, no caso da APIA os 

impactos ambientais são as alterações positivas ou negativas no meio, seja 

decorrente da atividade humana ou da própria dinâmica da natureza em que os 

danos positivos ou negativos são reconhecidos pelo método de observação direta. 

 Cabe portanto, ressaltar que os impactos positivos e negativos 

identificados na área do município e nos recursos e/ ou atrativos não são 

especificamente decorrentes da atividade turística, mas que, no entanto, são 

impactos que interferem, direta ou indiretamente, nestes pontos turísticos.  
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Município 

 

 No município de Charqueada a realização da APIA foi atualizada nesta 

pesquisa, onde pode-se considerar de uma forma generalizada que não há grandes 

impactos negativos, ocasionados ou não pelo turismo, e que muitos dos impactos 

positivos e/ ou negativos identificados na primeira fase, permanecem nesta 

atualização.  Porém, alguns dos impactos encontrados devem ser identificados para 

análise posterior para a implantação e gestão do turismo, e dos demais aspectos 

relacionados como a gestão e proteção ambiental, o desenvolvimento econômico e 

a responsabilidade e inclusão social no município e empreendimentos. Os 

principais impactos encontrados no município são citados a seguir. 

 

� Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Criação de empregos: poucos; 

• Diversificação da economia: aproveitamento da oportunidade para o turismo; 

• Incentivo político-administrativo: criação de secretaria e divisão do turismo e 

investimento nos setores. 

Impactos negativos 

• Falta de mão-de-obra especializada: existem somente poucos profissionais da 

área pública; 

• Relacionamento precário entre população local e visitante; 

• Recursos financeiros insuficientes: não há verbas municipais, estaduais e 

federais. 

 

� Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Conservação do patrimônio: preocupação maior com a conservação dos 

patrimônios. 

Impactos negativos 

• Abandono do patrimônio: áreas abandonadas que poderiam ser aproveitadas 

para o turismo, como por exemplo, a Usina São Francisco, Casarão Danuzia Furlan 

e Antiga Estação Sorocabana. 
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� Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

• Valorização da paisagem; 

• Conservação ambiental: desenvolvimento de projetos ligados a área de 

conservação ambiental, como reflorestamento, coleta seletiva, entre outros. 

• Melhoria na qualidade ambiental; 

Impactos negativos 

• Poluição da água; 

• Poluição do ar: a maioria da poluição que ocorre na área do município é  por 

causa da queimada da cultura da cana-de-açúcar. 

• Desmatamento/ falta de vegetação: pouca vegetação nas matas ciliares. 

• Erosão; 

• Degradação ecológica; 

• Ausência de monitoramento ambiental. 
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TABELA 12 - Ocorrência dos impactos sócio-econômicos, histórico-culturais e físico-
ambientais no município de Charqueada. 
 

 
TIPOS DE IMPACTOS 

 
OCORRÊNCIA 

IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 
POSITIVOS 

 

Criação de empregos  
Diversificação da economia  
Aumento de renda  
Incentivo político-administrativo  
NEGATIVOS  
Falta de mão-de-obra especializada  
Relacionamento precário entre população local e visitante  
Aumento excessivo da população local  
Aumento dos problemas sociais (drogas, crime, prostituição)  
Desvio dos benefícios econômicos  
Recursos financeiros insuficientes  

IMPACTOS HISTÓRICO-CULTURAIS 
POSITIVOS 

 

Conservação do patrimônio  
Renovação da identidade cultural  
Intercâmbio cultural  
NEGATIVOS  
Degradação do patrimônio  
Perda da identidade cultural  
Perda de autenticidade das manifestações culturais  
Abandono do patrimônio  

IMPACTOS FÍSICO-AMBIENTAIS 
POSITIVOS 

 

Desenvolvimento da infra-estrutura básica e turística  
Aproveitamento do espaço para o turismo  
Valorização da paisagem  
Conservação ambiental  
Melhoria na qualidade ambiental  
Conscientização ambiental  
Atividades de educação ambiental  
NEGATIVOS  
Poluição da água  
Poluição do ar  
Poluição sonora  
Poluição visual  
Poluição do solo  
Assoreamento de rios e córregos  
Compactação do solo  
Desmatamento/ falta de vegetação  
Riscos ao usuário (escorregamento, deslizamento)  
Erosão  
Degradação ecológica (ações antrópicas)  
Ausência de fiscalização ambiental  
Ausência de monitoramento ambiental  

      Fonte: Baseado em OMT, 1994a.  
       Adaptação/ Elaboração (pesquisa direta e atualização): MORAES, C. S. B., 2006. 



 

TABELA 13 - Ocorrência dos impactos sócio-econômicos dos recursos paisagísticos e atrativos turísticos do município de Charqueada. 
 

 

 
RECURSOS PAISAGÍSTICOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS 

 

 

IMPACTOS 
SÓCIO-ECONÔMICOS 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

POSITIVOS  

Criação de empregos                
Diversificação da economia                
Aumento de renda                
Incentivo político-administrativo                
NEGATIVOS  
Falta de mão-de-obra especializada                
Relacionamento precário                
Aumento excessivo da população                
Aumento dos problemas sociais                
Desvio de benefícios econômicos                
Recursos financeiros insuficientes                

 

Fonte: Baseado em OMT, 1994a.  
 Adaptação/ Elaboração (pesquisa direta e atualização): MORAES, C. S. B., 2006. 

 
 

LEGENDA 
 
01 - Trilha do Cavaleiro 
02 - Trilha da Gruta de Itaqueri 
03 - Trilha da Casa de Pedra 
04 - Trilha do Cruzeiro do Facão 
05 - Cachoeira da Lapinha 
06 - Cachoeira da Palmeira 
07 - Rainha da Pamonha 
08 - Alambique Art. D’ Abronzo 
09 - C. Águas de Santa Júlia 
10 - Cl. Casa de Pedra Estância 
11 - Pesqueiro Rancho Fundo 
12 - Praça Antonio D’Alprat 
13 - Jardim do Bosque 
14 - Lago dos Biris 
15 - Cachoeira do Fruk 



 

 

TABELA 14 - Ocorrência dos impactos histórico-culturais dos recursos paisagísticos e atrativos turísticos do município de Charqueada. 
 

 

 
RECURSOS PAISAGÍSTICOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS 

 

 

IMPACTOS 
HISTÓRICO-CULTURAIS 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

POSITIVOS  

Conservação do patrimônio                
Renovação da identidade cultural                
Intercâmbio cultural                
NEGATIVOS  
Degradação do patrimônio                
Perda da identidade cultural                
Perda de autenticidade cultural                
Abandono do patrimônio                

 

Fonte: Baseado em OMT, 1994a.  
 Adaptação/ Elaboração (pesquisa direta e atualização): MORAES, C. S. B., 2006. 

 
 

 

 

 

LEGENDA 
 
01 - Trilha do Cavaleiro 
02 - Trilha da Gruta de Itaqueri 
03 - Trilha da Casa de Pedra 
04 - Trilha do Cruzeiro do Facão 
05 - Cachoeira da Lapinha 
06 - Cachoeira da Palmeira 
07 - Rainha da Pamonha 
08 - Alambique Art. D’ Abronzo 
09 - C. Águas de Santa Júlia 
10 - Cl. Casa de Pedra Estância 
11 - Pesqueiro Rancho Fundo 
12 - Praça Antonio D’Alprat 
13 - Jardim do Bosque 
14 - Lago dos Biris 
15 - Cachoeira do Fruk 



TABELA 15 - Ocorrência dos impactos físico-ambientais dos recursos paisagísticos e atrativos turísticos do município de Charqueada. 
 

 
RECURSOS PAISAGÍSTICOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS 

 

 

IMPACTOS 
FÍSICO-AMBIENTAIS 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

POSITIVOS  

Desenvolvimento da infra-estrutura                
Aproveitamento do espaço                
Valorização da paisagem                
Conservação ambiental                
Melhoria na qualidade ambiental                
Conscientização ambiental                
Atividades de educação ambiental                
NEGATIVOS  
Poluição da água                
Poluição do ar                
Poluição sonora                
Poluição visual                
Poluição do solo                
Assoreamento de rios e córregos                
Compactação do solo                
Desmatamento/ falta de vegetação                
Riscos ambientais                
Erosão                
Degradação ecológica                
Ausência de fiscalização ambiental                
A. de monitoramento ambiental                

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994ª  

 Adaptação/ Elaboração (pesquisa direta e atualização): MORAES, C. S. B., 2006. 

LEGENDA 
 
01 - Trilha do Cavaleiro 
02 - Trilha da Gruta de Itaqueri 
03 - Trilha da Casa de Pedra 
04 - Trilha do Cruzeiro do Facão 
05 - Cachoeira da Lapinha 
06 - Cachoeira da Palmeira 
07 - Rainha da Pamonha 
08 - Alambique Art. D’ Abronzo 
09 - C. Águas de Santa Júlia 
10 - Cl. Casa de Pedra Estância 
11 - Pesqueiro Rancho Fundo 
12 - Praça Antonio D’Alprat 
13 - Jardim do Bosque 
14 - Lago dos Biris 
15 - Cachoeira do Fruk 
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Recursos paisagísticos e atrativos turísticos 
  Os impactos negativos e/ ou positivos foram também identificados 

em cada recurso paisagístico e atrativo turístico separadamente (MORAES, 2002), 

abordando as alterações ocorridas nos aspectos sócio-econômicos, histórico-

culturais e físico-ambientais, porém, sendo atualizados nesta pesquisa. 

 

•••• Recursos Paisagísticos 

 

Trilha do Cavaleiro 
 

TABELA 16 - Ocorrência dos impactos da Trilha do Cavaleiro. 

 
TRILHA DO CAVALEIRO 

Tipo de impacto/  
Intensidade da 

ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político 
 

  

Falta de mão-de-obra 
 

  

Relacionamento precário 
(população/ visitante) 

  

Aumento dos problemas 
sociais: vandalismo 

  

Recursos financeiros 
insuficientes 

  

Histórico-Culturais   

Não há ocorrência 
 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Valorização  da paisagem 
 

  

Ausência de fiscalização/ 
monitoramento ambiental 

  

Erosão: ao lado da trilha 
(FIGURA 76) 

  

Risco ao usuário: 
desmoronamento. 

  

Fonte: Baseado em  OMT, 1994a. 
             Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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         Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 76 - Erosão: localizada ao lado da Trilha do Cavaleiro. 
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Trilha da Gruta de Itaqueri 
 

 

TABELA 17 - Ocorrência dos impactos da Gruta de Itaqueri. 

 
GRUTA DE ITAQUERI 

Tipo de impacto/  
Intensidade da 

ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Falta de mão-de-obra 
especializada 

  

Relacionamento precário 
(população/ visitante) 

  

Aumento dos problemas 
sociais 

  

Recursos financeiros 
insuficientes 

  

Histórico-Culturais   

Não há ocorrência 
 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Valorização da paisagem 
 

  

Degradação ecológica: 
pichação,...(FIGURA 77) 

  

Ausência de fiscalização 
ambiental 

  

Ausência de 
monitoramento ambiental 

  

Erosão: processo 
avançado 

  

Assoreamento de rios e 
córregos 

  

Poluição visual 
 

  

Compactação do solo 
 

  

Risco ao usuário: 
escorregamento 

  

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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         Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 77 - Degradação ecológica: pichação na Gruta de Itaqueri. 
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Trilha da Casa de Pedra 
 

 

TABELA 18 - Ocorrência dos impactos da Trilha da Casa de Pedra. 

 
TRILHA DA CASA DE PEDRA 

Tipo de impacto/  
Intensidade da 

ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Falta de mão-de-obra 
especializada 

  

Relacionamento precário 
(população/ visitante) 

  

Aumento dos problemas 
sociais 

  

Recursos financeiros 
insuficientes 

  

Histórico-Culturais   

Não há ocorrência 
 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Valorização da paisagem 
 

  

Ausência de fiscalização 
ambiental 

  

Ausência de 
monitoramento ambiental 

  

Compactação do solo 
(FIGURA 78) 

  

Risco ao usuário: trecho 
da trilha fechado pela 
mata 

  

 

Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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           Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 78 - Compactação do solo: encontrada na Trilha da Casa de Pedra.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 179 

Trilha do Cruzeiro do Facão 
 

 

TABELA 19 - Ocorrência dos impactos da Trilha do Cruzeiro do Facão. 

 
TRILHA DO CRUZEIRO DO FACÃO 

Tipo de impacto/  
Intensidade da 

ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Falta de mão-de-obra 
especializada 

  

Relacionamento precário 
(população/ visitante) 

  

Aumento dos problemas 
sociais 

  

Recursos financeiros 
insuficientes 

  

Histórico-Culturais   

Não há ocorrência 
 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Valorização da paisagem 
 

  

Degradação ecológica: 
fogueiras. 

  

Ausência de fiscalização 
ambiental 

  

Ausência de 
monitoramento ambiental 

  

Erosão (FIGURA 79) 
 

  

Compactação do solo 
 

  

Poluição da água 
 

  

 

Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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         Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 79 - Erosão: ocasionada pelo represamento do córrego. 
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Cachoeira da Lapinha 
 

 

TABELA 20 - Ocorrência dos impactos da Cachoeira da Lapinha. 

 
CACHOEIRA DA LAPINHA 

Tipo de impacto/  
Intensidade da 

ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Falta de mão-de-obra 
especializada 

  

Relacionamento precário 
(população/ visitante) 

  

Aumento dos problemas 
sociais 

  

Recursos financeiros 
insuficientes 

  

Histórico-Culturais   

Não há ocorrência 
 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Valorização da paisagem 
 

  

Ausência de fiscalização 
ambiental 

  

Ausência de 
monitoramento ambiental 

  

Compactação do solo 
 

  

Risco ao usuário  
(FIGURA 80) 

  

 

Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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         Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 80 - Risco ao usuário: perigo de deslizamento no mirante da Cachoeira da 
Lapinha. 
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Cachoeira da Palmeira 
 

 

TABELA 21 - Ocorrência dos impactos da Cachoeira da Palmeira. 

 
CACHOEIRA DA PALMEIRA 

Tipo de impacto/  
Intensidade da 

ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Falta de mão-de-obra 
especializada 

  

Relacionamento precário 
(população/ visitante) 

  

Aumento dos problemas 
sociais 

  

Recursos financeiros 
insuficientes 

  

Histórico-Culturais   

Não há ocorrência 
 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Valorização da paisagem 
 

  

Degradação ecológica: 
fogueiras. 

  

Ausência de fiscalização 
ambiental 

  

Ausência de 
monitoramento ambiental 

  

Erosão (FIGURA 81) 
 

  

Desmatamento/ falta de 
vegetação 

  

Poluição da água 
 

  

Risco ao usuário: 
escorregamento 

  

 

Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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      Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 81 - Erosão: no córrego da Cachoeira da Palmeira. 
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Rainha da Pamonha 
 

 

TABELA 23 - Ocorrência dos impactos da Rainha da Pamonha. 

 
RAINHA DA PAMONHA 

Tipo de impacto/  
Intensidade da 

ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Diversificação da 
economia 

  

Aumento de renda 
 

  

Falta de mão-de-obra 
especializada 

  

Recursos financeiros 
insuficientes 

  

Histórico-Culturais   

Conservação do 
patrimônio 

  

Renovação da identidade 
cultural 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Melhoria na qualidade 
ambiental 

  

Aproveitamento do espaço 
para o turismo 

  

Conscientização ambiental 
 

  

Poluição do ar: queimada 
da cana (FIGURA 82) 

  

Ausência de 
monitoramento ambiental 

  

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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         Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 82 - Poluição do ar: queimada da cana-de-açúcar próxima a área. 
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Alambique Artesanal D'Abronzo 
 

TABELA 24 - Ocorrência dos impactos do Alambique Artesanal D'Abronzo. 

 
ALAMBIQUE ARTESANAL D'ABRONZO 

Tipo de impacto/  
Intensidade da 

ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Diversificação da 
economia 

  

Aumento de renda 
 

  

Falta de mão-de-obra 
especializada 

  

Recursos financeiros 
insuficientes 

  

Histórico-Culturais   

Conservação do 
patrimônio 

  

Renovação da identidade 
cultural 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Valorização da paisagem 
 

  

Desenvolvimento da infra-
estrutura 

  

Melhoria na qualidade 
ambiental 

  

Aproveitamento do espaço 
para o turismo 

  

Conscientização ambiental 
 

  

Compactação do solo 
(FIGURA 83) 

  

Poluição do ar: queimada 
da cana  

  

Ausência de fiscalização/ 
monitoramento ambiental 

  

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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      Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 83 - Compactação do solo: na área próxima ao Alambique. 
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Complexo Águas de Santa Júlia 
 

TABELA 25 - Ocorrência dos impactos do Complexo Águas de Santa Júlia. 

 
COMPLEXO ÁGUAS DE SANTA JÚLIA 

Tipo de impacto/  
Intensidade da 

ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Diversificação da 
economia 

  

Aumento de renda 
 

  

Criação de empregos 
 

  

Falta de mão-de-obra 
especializada 

  

Recursos financeiros 
insuficientes 

  

Histórico-Culturais   

Conservação do 
patrimônio 

  

Renovação da identidade 
cultural/ intercâmbio 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Valorização da paisagem 
 

  

Desenvolvimento da infra-
estrutura 

  

Melhoria na qualidade 
ambiental 

  

Aproveitamento do espaço 
para o turismo 

  

Conscientização ambiental 
 

  

Risco ao usuário 
(FIGURA 84) 

  

Poluição do ar: queimada 
da cana 

  

Ausência de fiscalização/ 
monitoramento ambiental 

  

Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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                       Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 84 - Risco ao usuário: trilha fechada pela mata existente na área. 
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Clube Casa de Pedra Estância  
 

TABELA 26 - Ocorrência dos impactos do Clube Casa de Pedra Estância. 

 
CLUBE CASA DE PEDRA ESTÂNCIA 

Tipo de impacto/  
Intensidade da 

ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Diversificação da 
economia 

  

Aumento de renda 
 

  

Criação de empregos 
 

  

Falta de mão-de-obra 
especializada 

  

Histórico-Culturais   

Conservação do 
patrimônio 

  

Renovação da identidade 
cultural/ intercâmbio 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Valorização da paisagem 
 

  

Desenvolvimento da infra-
estrutura 

  

Melhoria na qualidade 
ambiental 

  

Aproveitamento do espaço 
para o turismo 

  

Conscientização ambiental 
 

  

Risco ao usuário 
(FIGURA 85) 

  

Poluição do ar: queimada 
da cana 

  

Ausência de fiscalização/ 
monitoramento ambiental 

  

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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       Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 85 - Risco ao usuário: perigo de escorregamento na área do Clube. 
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Pesqueiro Rancho Fundo  
 

TABELA 27 - Ocorrência dos Impactos do Pesqueiro Rancho Fundo. 

 
PESQUEIRO RANCHO FUNDO 

Tipo de impacto/  
Intensidade da ocorrência 

Positivo Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Diversificação da economia 
 

  

Aumento de renda 
 

  

Criação de empregos 
 

  

Recursos financeiros 
insuficientes 

  

Histórico-Culturais   

Conservação do patrimônio  
 

 

Renovação da identidade 
cultural 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Desenvolvimento da infra-
estrutura 

  

Melhoria na qualidade 
ambiental 

  

Aproveitamento do espaço 
para o turismo 

  

Conscientização ambiental 
 

  

Compactação do solo 
 

  

Poluição visual 
 

  

Degradação ecológica: 
represamento inadequado 

  

Poluição do ar: queimada da 
cana/granja (FIGURA 87) 

  

Ausência de fiscalização/ 
monitoramento ambiental 

  

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a.  
             Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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      Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 86 - Poluição do ar: devido granja situada próximo a área. 
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Praça Antonio D'Alprat  
 

 

TABELA 28 - Ocorrência dos Impactos da Praça Antonio D'Alprat. 

 
PRAÇA ANTONIO D'ALPRAT 

Tipo de impacto/  
Intensidade da 

ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Histórico-Culturais   

Conservação do patrimônio 
 

  

Renovação da identidade 
cultural 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Desenvolvimento da infra-
estrutura 

  

Melhoria na qualidade 
ambiental 

  

Aproveitamento do espaço 
para o turismo 

  

Poluição visual 
 

  

Poluição do ar: queimada 
da cana/granja  

  

Ausência de fiscalização/ 
monitoramento ambiental 

  

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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Jardim do Bosque 
 

 

TABELA 22 - Ocorrência dos impactos do Jardim do Bosque. 

 
JARDIM DO BOSQUE 

Tipo de impacto/  
Intensidade da 

ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Falta de mão-de-obra 
especializada 

  

Relacionamento precário 
(população/ visitante) 

  

Aumento dos problemas 
sociais 

  

Recursos financeiros 
insuficientes 

  

Histórico-Culturais   

Conservação do 
patrimônio 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Melhoria na qualidade 
ambiental 

  

Desenvolvimento da infra-
estrutura básica e turística 

  

Ausência de fiscalização 
ambiental 

  

Ausência de 
monitoramento ambiental 

  

Erosão 
 

  

Poluição da água 
(FIGURA 87) 

  

Poluição do solo 
 

  

Assoreamento de rios e 
córregos 

  

Risco ao usuário 
 

  

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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         Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 87 - Poluição da água: no córrego do Jardim do Bosque. 
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Lago dos Biris  
 

 

TABELA 29 - Ocorrência dos Impactos do Lago dos Biris. 

 
LAGO DOS BIRIS 

Tipo de impacto/  
Intensidade da ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Falta de mão-de-obra 
especializada 

  

Relacionamento precário 
(população/ visitante) 

  

Aumento dos problemas 
sociais 

  

Recursos financeiros 
insuficientes 

  

Histórico-Culturais   

Conservação do patrimônio 
 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Desenvolvimento da infra-
estrutura 

  

Melhoria na qualidade 
ambiental 

  

Valorização da paisagem 
 

  

Assoreamento de rios e 
córregos 

  

Degradação ecológica 
 

  

Poluição visual/ ar/ solo 
 

  

Desmatamento/ falta de 
vegetação 

  

Ausência de fiscalização 
ambiental 

  

Ausência de monitoramento 
ambiental (FIGURA 88) 

  

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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        Fonte: Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, 2006. 
 
 
FIGURA 88 - Ausência de monitoramento ambiental: retirada excessiva de água do 
Lago dos Biris. 
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Cachoeira do Fruk 
 

 

TABELA 30 - Ocorrência dos impactos da Cachoeira do Fruk. 

 
CACHOEIRA DO FRUK 

Tipo de impacto/  
Intensidade da 

ocorrência 

 

Positivo 

 

Negativo 

Sócio-Econômicos   

Incentivo político-
administrativo 

  

Falta de mão-de-obra 
especializada 

  

Recursos financeiros 
insuficientes 

  

Histórico-Culturais   

Não há ocorrência 
 

  

Físico-Ambientais   

Conservação ambiental 
 

  

Valorização da paisagem 
 

  

Ausência de fiscalização 
ambiental 

  

Ausência de 
monitoramento ambiental 

  

Erosão 
 

  

Desmatamento/ falta de 
vegetação 

  

Poluição da água 
 

  

Risco ao usuário: 
escorregamento 

  

 

Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: MORAES, C. S. B., 2006. 
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4.3 - Diagnóstico e Análise Preliminar 

 

 Na etapa 03 da 1ª Fase da metodologia PLAMTUR, é feito 

primeiramente o diagnóstico, ou seja, a síntese da situação atual baseada nos 

dados obtidos no inventário e na APIA. No diagnóstico são demonstrados os pontos 

fortes e fracos mais significativos do município e de cada recurso paisagístico e 

atrativo turístico, sendo estes realizados primeiramente por MORAES (2002) e 

atualizados nesta pesquisa. 

 Na análise preliminar é demonstrada a síntese das etapas 01, 

inventário, etapa 02, avaliação prévia de impacto ambiental, e etapa 03,  

diagnóstico, incluindo todos os dados obtidos anteriormente, isto é, uma análise da 

situação em que se encontra os pontos estudados, direcionando posteriormente o 

zoneamento ambiental turístico e a proposição de diretrizes que subsidiarão o 

planejamento e gestão da área.  
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•••• Diagnóstico 

 

Município 

 

TABELA 31- Diagnóstico dos aspectos positivos e negativos do município de 

Charqueada/ SP. 

 
Aspectos/ 

Diagnóstico 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 
 

 
PONTOS FRACOS 

(negativos) 

 
Histórico-
culturais 

• Calendário ativo de eventos e festas culturais 
e esportivos; 

• Aumento da preocupação com a 
conservação do patrimônio histórico; 

• Existência de arquivo histórico municipal. 
 

• Abandono de algumas áreas 
consideradas patrimônios 
históricos, onde estas áreas 
poderiam ser aproveitas 
também como atrativos 
turísticos. 

 
Físico-

Ambientais 
 

• Localização do município com a proximidade 
das principais rodovias de acesso do Estado 
e da capital, como também em uma região 
com alto potencial turístico; 

•  Aumento na valorização da paisagem; 
• Desenvolvimento de projetos ligados a área 

de conservação ambiental como por 
exemplo, o projeto Charqueadinha de coleta 
seletiva do lixo e o projeto de arborização 
municipal das áreas públicas; 

• Paisagem regional com potencial para o 
turismo; 

• Natureza diferenciada: cuestas basálticas, 
cachoeiras e trilhas. 

• Nascente de água bicarbonata “Almeida 
Salles”; 

• Participação do município no SIGRH – 
Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos das Bacias do Rio Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí. 

 

• Poluição do ar: queimada da 
cana-de-açúcar; 

• Pouca vegetação existente 
na área do município, 
principalmente ao que se 
refere as matas ciliares. 

• Poucos projetos de 
conscientização/ educação 
ambiental (formal e não-
formal) em andamento 
desenvolvidos. 

 

 
Sócio-

Econômicos 

 
• Criação de empregos: embora em números 

pequenos; 
• Maior incentivo financeiro nos setores de 

turismo e meio ambiente; 
• Turismo em crescimento/ desenvolvimento 

como oportunidade de emprego; 
 
 
 

 
• Falta de mão-de-obra 

especializada; 
• Receita orçamentária 

municipal insuficiente para 
investimentos nas áreas do 
turismo e meio ambiente; 

• População migrante, 
geralmente composta por 
trabalhadores que residem 
temporariamente no 
município contratados pela 
Usina Costa Pinto 
(Piracicaba/ SP), trazendo 
muitas vezes gastos para o 
município. 

• Alto índice de êxodo rural, 
comparando-se que o setor 
que mais emprega no 
município é ainda o 
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agropecuário, e que é uma 
oportunidade para o 
desenvolvimento do turismo 
rural.  

• Poucos projetos ligados à 
questão da responsabilidade/ 
inclusão social. 

 
 

Político-
Administrativos 

 

 
• Região administrativa de Campinas: terceiro 

maior pólo industrial do país; 
• Criação da divisão de turismo e meio 

ambiente na administração municipal; 
• Criação do núcleo de educação ambiental; 
• Incentivo político para o desenvolvimento da 

atividade turística no município. 
 
 

 
• Ausência de um setor 

específico para o 
planejamento urbano e 
também para a área de meio 
ambiente; 

• Mão-de-obra especializada 
insuficiente na área de 
turismo, meio ambiente e 
planejamento urbano; 

• Ausência de Plano Diretor 
Municipal/ Agenda 21; 

• Ausência de Plano de 
Desenvolvimento Municipal 
do Turismo. 

 
 

Infra-estrutura 
 

Básica/  Turística 

 
• Vias de acesso favoráveis ao tráfego do 

comércio e do turismo; 
• Abastecimento de água, saneamento básico, 

coleta de lixo, energia elétrica 
satisfatoriamente abrangentes no município; 

• Existência de infra-estrutura básica mínima 
na área da saúde, com pronto socorro e 
centros de saúde em todos os bairros mais 
distantes do centro do município; 

• Comunicação pública (telefones) abrangendo 
todas as áreas públicas.  

• Inserção do município na região turística 
(proximidade) o que facilita a interação entre 
municípios/ turistas. 

 
 

 
• Pequeno número de 

sanitários nas vias públicas e 
ausência de sanitários para 
deficientes físicos; 

• Pouca opção de horários e 
qualidade precária no 
transporte no município e 
interurbano;  

• Ausência  de placas 
indicativas (básicas/ 
turísticas) e educativas; 

• Número pequeno de leitos 
para hospedagem; 

• Necessidade de maiores 
opções de entretenimento; 

• Ausência do centro de 
informações turísticas; 

• Ausência de guias turísticos 
credenciados e locais; 

• Ausência de mapa turístico 
atualizado. 

 

 

Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
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Recursos Paisagísticos e Atrativos Turísticos 

 

♦♦♦♦ Trilha da Trilha do Cavaleiro 

 

TABELA 32 - Diagnóstico da Trilha do Cavaleiro. 

 
TRILHA DO CAVALEIRO 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Paisagem natural composta por rios, 

nascentes, vegetação nativa, além de 
espécies de fauna; 

• Potencial para o desenvolvimento do 
ecoturismo; 

• Vista geral da Serra de Itaqueri (caminho 
da trilha que atravessa a cuesta); 

• Incentivo político para o desenvolvimento 
da atividade turística. 

 
 

 
• Pouco interesse dos proprietários no 

investimento do turismo; 
• Visitação sem monitoramento; 
• Ausência de placas indicativas e 

educativas; 
• Ausência de infra-estrutura básica e 

turística e de equipamentos de 
segurança; 

• Ausência de mão-de-obra especializada;  
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística;  
 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
 

♦♦♦♦ Trilha da Gruta de Itaqueri 

 

TABELA 33 - Diagnóstico da Trilha da Gruta de Itaqueri. 

 
TRILHA DA GRUTA DE ITAQUERI 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Potencial para o desenvolvimento do 

ecoturismo – turismo espeleológico; 
• Paisagem natural composta por rios, 

grutas, espécies de fauna e flora; 
• Incentivo político para o desenvolvimento 

da atividade turística. 
 
 
 

 
• Visitação sem monitoramento, 

ocasionando degradação ambiental; 
• Ausência de placas indicativas e 

educativas; 
• Ausência de infra-estrutura básica e 

turística e de equipamentos de 
segurança; 

• Ausência de mão-de-obra especializada; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
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♦♦♦♦ Trilha da Casa de Pedra 
 

TABELA 34 - Diagnóstico da Trilha da Casa de Pedra. 

 
TRILHA DA CASA DE PEDRA 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Potencial para o desenvolvimento do 

ecoturismo e do turismo histórico-
cultural; 

• Paisagem natural composta por rios, 
espécies de flora e fauna e vista cênica 
privilegiada no final da trilha; 

• Incentivo político para o desenvolvimento 
da atividade turística. 

 

 
• Entrada da trilha passa por uma 

propriedade particular da empresa 
RIPASA S/A; 

• Visitação sem monitoramento, 
ocasionando degradação ambiental; 

• Ausência de placas indicativas e 
educativas; 

• Ausência de infra-estrutura básica e 
turística/ equipamentos de segurança; 

• Ausência de mão-de-obra especializada; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
 

 

♦♦♦♦ Trilha do Cruzeiro do Facão 

 

TABELA 35 - Diagnóstico da Trilha do Cruzeiro do Facão. 

 
TRILHA DO CRUZEIRO DO FACÃO 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Paisagem natural composta por vales, 

formações geológicas, rios, espécies de 
flora com vista cênica privilegiada do 
mirante; 

• Potencial para o desenvolvimento do 
ecoturismo e do turismo de observação 
(mirante); 

• Incentivo político para o desenvolvimento 
da atividade turística. 

 

 
• Voçoroca ocasionada pelo represamento 

do rio; 
• Visitação sem monitoramento; 
• Ausência de placas indicativas e 

educativas; 
• Ausência de infra-estrutura básica e 

turística/ equipamentos de segurança; 
• Ausência de mão-de-obra especializada; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
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♦♦♦♦ Cachoeira da Lapinha 
 

TABELA 36 - Diagnóstico da Cachoeira da Lapinha. 

 
CACHOEIRA DA LAPINHA 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Potencial para o desenvolvimento do 

ecoturismo, do turismo de observação e 
do turismo de aventura (prática de rapel); 

• Paisagem natural composta por rios, 
cachoeiras, espécies de fauna e flora e 
vista cênica privilegiada do mirante; 

• Incentivo político para o desenvolvimento 
da atividade turística. 

 

 
• Visitação sem monitoramento, 

ocasionando degradação ambiental; 
• Ausência de placas indicativas e 

educativas; 
• Ausência de infra-estrutura básica e 

turística; 
• Ausência de infra-estrutura/ 

equipamentos de segurança; 
• Ausência de mão-de-obra especializada; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
 

 

♦♦♦♦ Cachoeira da Palmeira  

 

TABELA 37 - Diagnóstico da Cachoeira da Palmeira. 

 
CACHOEIRA DA PALMEIRA 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Paisagem natural composta por 

cachoeiras, rios, espécies de fauna e 
flora e vista cênica privilegiada; 

• Potencial para o desenvolvimento do 
ecoturismo, turismo de observação e 
turismo de aventura (prática de rapel); 

• Incentivo político para o desenvolvimento 
da atividade turística. 

 

 
• Visitação sem monitoramento, 

ocasionando degradação ambiental; 
• Ausência de infra-estrutura básica e 

turística; 
• Ausência de infra-estrutura/ 

equipamentos de segurança; 
• Ausência de mão-de-obra especializada; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
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♦♦♦♦ Jardim do Bosque  
 

TABELA 38 - Diagnóstico do Jardim do Bosque. 

 
JARDIM DO BOSQUE 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Potencial para o desenvolvimento do 

ecoturismo: atividades de educação 
ambiental; 

• Reestruturação da área do bosque para 
fins de visitação; 

• Paisagem natural composta por 
córregos, espécies de flora e avifauna; 

• Incentivo político para o desenvolvimento 
da atividade turística. 

 

 
• Visitação sem monitoramento, 

ocasionando degradação ambiental; 
• Ausência de placas indicativas e 

educativas; 
• Ausência de infra-estrutura básica e 

turística; 
• Ausência de infra-estrutura/ 

equipamentos de segurança; 
• Ausência de mão-de-obra especializada; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
 

♦♦♦♦ Rainha da Pamonha 

 

TABELA 39 - Diagnóstico da Rainha da Pamonha. 

 
RAINHA DA PAMONHA 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Potencial em prática do turismo rural 

(gastronômico); 
• Atrativo gastronômico diferenciado; 
• Fabricação de produtos artesanais com 

matéria-prima retirada do local; 
• Conservação das características 

originais e da cultura local; 
• Visitação com monitoramento; 
• Existência de placas indicativas até o 

local; 
• Investimento dos proprietários para o 

turismo; 
• Incentivo político para o desenvolvimento 

da atividade turística. 

 
• Ausência de placas educativas; 
• Ausência de infra-estrutura turística; 
• Ausência de mão-de-obra especializada; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
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♦♦♦♦ Alambique Artesanal D'Abronzo  
 

TABELA 40 - Diagnóstico do Alambique Artesanal D'Abronzo. 

 
ALAMBIQUE ARTESANAL D'ABRONZO 
 

PONTOS FORTES 
 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Produtos artesanais produzidos no local: 

atrativo gastronômico diferencial; 
• Potencial em prática do turismo rural 

(gastronômico); 
• Conservação das características 

originais e da cultura local; 
• Visitação com monitoramento; 
• Reestruturação da área para o turismo; 
• Investimento dos proprietários para o 

turismo; 
• Incentivo político para o desenvolvimento 

da atividade turística. 

 
• Ausência de placas indicativas e 

educativas; 
• Ausência de infra-estrutura turística; 
• Ausência de mão-de-obra especializada; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
 

♦♦♦♦ Complexo Águas de Santa Júlia 

 

TABELA 41 - Diagnóstico do Complexo Águas de Santa Júlia. 

 
COMPLEXO ÁGUAS DE SANTA JÚLIA 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Paisagem natural privilegiada; 
• Existência da infra-estrutura básica e 

turística; 
• Diversidade de atrativos naturais e 

construídos; 
• Potencial em prática do turismo rural e 

do ecoturismo em andamento; 
• Investimento dos proprietários para o 

turismo; 
• Visitação com monitoramento; 
• Reestruturação da área para o turismo; 
• Incentivo político para o desenvolvimento 

da atividade turística. 

 
• Ausência de mão-de-obra especializada/ 

equipamentos de segurança; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
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♦♦♦♦ Clube Casa de Pedra Estância 
 

TABELA 42 - Diagnóstico do Clube Casa de Pedra Estância. 

 
CLUBE CASA DE PEDRA ESTÂNCIA 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Paisagem natural privilegiada; 
• Existência da infra-estrutura básica e 

turística; 
• Diversidade de atrativos naturais e 

construídos; 
• Potencial em prática do turismo rural e 

histórico-cultural e do ecoturismo; 
• Investimento dos proprietários para o 

turismo; 
• Visitação com monitoramento; 
• Reestruturação da área para o turismo; 
• Incentivo político para o desenvolvimento 

da atividade turística. 

 
• Ausência de mão-de-obra especializada/ 

equipamentos de segurança; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
 

♦♦♦♦ Pesqueiro Rancho Fundo 

 

TABELA 43 - Diagnóstico do Pesqueiro Rancho Fundo. 

 
PESQUEIRO RANCHO FUNDO 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Potencial em prática do turismo rural 

(pesqueiro); 
• Potencial para o desenvolvimento do 

ecoturismo; 
• Paisagem cênica com vista para a Serra 

de Itaqueri; 
• Diversidade de atrativos naturais e 

construídos; 
• Incentivo político para o desenvolvimento 

da atividade turística. 

 
• Ausência de placas indicativas e 

educativas; 
• Ausência de infra-estrutura turística; 
• Ausência de mão-de-obra especializada; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 
 
 
 

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
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♦♦♦♦ Praça Antonio D'Alprat 
 

TABELA 44 - Diagnóstico da Praça Antonio D'Alprat. 

 
PRAÇA ANTONIO D'ALPRAT 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Potencial para o desenvolvimento do 

turismo histórico-cultural e de descanso; 
• Turismo de eventos em prática; 
• Diversidade de atrativos construídos; 
• Incentivo político para o desenvolvimento 

da atividade turística. 
 

 
• Ausência de placas indicativas e 

educativas; 
• Ausência de infra-estrutura básica e 

turística; 
• Ausência de mão-de-obra especializada; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
 

♦♦♦♦ Lago dos Biris 

 

TABELA 45 - Diagnóstico do Lago dos Biris. 

 
LAGO DOS BIRIS 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Potencial para o desenvolvimento do 

ecoturismo e do turismo de descanso, 
com atividades de educação ambiental; 

• Reestruturação da área do lago para fins 
de visitação; 

• Paisagem natural privilegiada: vista 
cênica para a Serra de Itaqueri; 

• Diversidade de atrativos naturais e 
construídos; 

• Incentivo político para o desenvolvimento 
da atividade turística. 

 

 
• Retirada excessiva da água do lago por 

indústrias locais; 
• Ausência de placas indicativas e 

educativas; 
• Ausência de infra-estrutura básica e 

turística/ equipamentos de segurança; 
• Ausência de mão-de-obra especializada; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
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♦♦♦♦ Cachoeira do Fruk  

 

TABELA 46 - Diagnóstico da Cachoeira do Fruk. 

 
CACHOEIRA DO FRUK 

 
PONTOS FORTES 

 (positivos) 

 
PONTOS FRACOS  

(negativos) 
 
• Potencial para o desenvolvimento do 

ecoturismo e do turismo ecológico; 
• Paisagem natural privilegiada; 
• Incentivo político para o desenvolvimento 

da atividade turística. 
 
 

 
• Visitação sem monitoramento; 
• Ausência de placas indicativas e 

educativas; 
• Ausência de infra-estrutura básica/ 

turística e de equipamentos de 
segurança; 

• Ausência de mão-de-obra especializada; 
• Recursos financeiros baixos para o 

investimento na atividade turística. 
 

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994a. 
  Adaptação/ Elaboração: Clauciana S. B. Moraes, 2006. 
 

 

 

•••• Análise Preliminar 

 

 A partir dos dados do inventário, da avaliação prévia de impacto 

ambiental e do diagnóstico pode-se apresentar uma análise preliminar da situação 

atual do município de Charqueada/ SP e dos empreendimentos, com relação ao 

desenvolvimento da atividade turística. 

 No diagnóstico municipal observa-se que os pontos fortes favorecem 

consideravelmente o desenvolvimento e implantação da atividade turística do 

município: como localização estratégica dentro do Estado, paisagem natural 

privilegiada, potencialidade turística regional, preocupação com a conservação 

ambiental, incentivo político para o turismo e proteção ambiental e infra-estrutura 

básica satisfatória nas áreas públicas. 

 Todavia, os pontos fracos ocasionam o retardamento da implantação 

desta atividade no município prejudicando também outros aspectos como a 

proteção do meio ambiente e a inclusão social, sendo estes pontos imprescindíveis 

para a implantação e gestão sustentável da área. Dentre os pontos mais críticos 
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que devem ser dados maior atenção, estão: abandono de alguns patrimônios 

públicos e históricos, poluição do ar ocasionada pela queimada de cana-de-açúcar, 

existência de pouca mata ciliar, falta de mão-de-obra especializada, receita 

orçamentária insuficiente, ausência de planos que subsidiam o planejamento 

urbano, ambiental e turístico como, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento 

Municipal do Turismo, dentre outros, e principalmente a ausência de infra-estrutura 

turística adequada. 

 No diagnóstico dos recursos paisagísticos e atrativos turísticos a maior 

ocorrência dos pontos fortes e fracos é descrita a seguir: 

Pontos Fortes 

• Paisagem natural privilegiada; 

• Potencial para o desenvolvimento da atividade turística; 

• Reestruturação da área para o turismo; 

• Atividade turística em prática; 

• Existência de placas indicativas e/ ou educativas; 

• Existência de infra-estrutura básica e/ ou turística; 

• Incentivo político para o desenvolvimento do turismo; 

• Investimento dos proprietários para o turismo; 

• Aumento da preocupação com a conservação ambiental. 

Pontos Fracos 

• Ausência de infra-estrutura básica e/ ou turística e de equipamento de 

segurança; 

• Visitação sem monitoramento; 

• Ausência de placas indicativas e/ ou educativas; 

• Ausência de mão-de-obra especializada; 

• Poucos projetos ligados à área de proteção ambiental e de responsabilidade e 

inclusão social. 

• Recursos financeiros baixos para o investimento na atividade turística. 

 Todavia, essa análise preliminar serve para dar uma visão geral e 

subsidiar a próxima etapa de zoneamento, sendo retomada novamente para uma 

análise geral de toda a pesquisa e como subsídio para a proposição de diretrizes. 
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4.4 - Zoneamento Ambiental Turístico  

 

 A etapa 04 do PLAMTUR - Zoneamento ambiental turístico, é a etapa 

final desta metodologia, seguida da proposição de diretrizes, as quais com o todo 

deste trabalho dá subsídios para o planejamento e gestão, deixando claro que não 

faz o planejamento, e sim subsidia o mesmo, pretendendo direcionar planos e 

propostas posteriores as vocações, intenções e necessidades para com a área. 

 O zoneamento ambiental turístico realizado aqui foi baseado em alguns 

tipos de zoneamento como o ecológico-econômico (ZEE) e ambiental, em 

programas e planos nacionais ligados a área de meio ambiente, economia, inclusão 

social,  turismo e outras áreas correlatas, sendo algumas citadas mais 

especificamente a seguir. Destaca-se porém que todas as leis, decretos, normas, 

planos e programas utilizados como base para a elaboração do presente 

zoneamento são apresentadas também nesta pesquisa (ANEXO 04). 

 O zoneamento ecológico-econômico (Lei nº 4297 de 10/ 07/ 2002), 

estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a 

qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da 

biodiversidade garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das 

condições de vida da população. Tem por objetivo geral organizar de forma 

vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, 

programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos 

naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais 

dos ecossistemas. O ZEE na distribuição espacial das atividades econômicas, 

levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos 

ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do 

território e determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização de atividades 

incompatíveis com suas diretrizes gerais. 

 O zoneamento ambiental (Lei nº 6938 de 31/08/1981) prevê 

preservação, reabilitação e recuperação da qualidade ambiental. Sua meta é o 

desenvolvimento socioeconômico condicionado à manutenção, em longo prazo, dos 
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recursos naturais e melhoria das condições de vida do homem. Trabalha, 

essencialmente, com indicadores ambientais que destacam as potencialidades, 

vocações e fragilidades do meio natural. 

 No caso do zoneamento turístico é algo que atualmente vem sendo 

pouco utilizado e discutido em termos de legislação, porém já aplicado em alguns 

trabalhos relacionados à este tema. 

 Cita-se também o Programa de Regionalização do Turismo (Plano 

Nacional) que é um modelo de gestão descentralizada, coordenada e integrada, 

com base nos princípios da flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação 

intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões. Regionalizar o turismo é 

transformar a ação centrada na unidade municipal para uma política pública 

mobilizadora de planejamento e coordenação para o desenvolvimento turístico 

local, regional, estadual e nacional, de forma articulada e compartilhada. É, 

também, esforço coordenado entre municípios, estados e países para ações de 

negociação, consenso, planejamento e organização social.  

 Outras leis (políticas) ou mesmo plano e projetos que basearam esta 

etapa são citados a seguir, como por exemplo: a) capítulo VI - do meio ambiente, 

da constituição federal; b) dos municípios; c) do patrimônio histórico, paisagístico, 

turístico; d) bens da união; e) da cultura; f) da política urbana; g) a política nacional 

do meio ambiente; h) política nacional de recursos hídricos; i) proteção das 

florestas; j) lei de áreas de proteção ambiental; l) zoneamento industrial; m) lei do 

parcelamento do solo urbano; n) áreas especiais e de interesse turístico; o) fauna; 

p) política urbana; q) programa nacional de direitos humanos; r) impacto ambiental; 

s) código florestal. 

 Portanto, o zoneamento ambiental turístico proposto aqui procura 

demonstrar as interações, entre a questão ambiental, social e demais aspectos que 

envolvem uma área com a questão da utilização para a atividade turística, bem 

como sua relação com todos os elementos que a envolvem. É uma proposta prévia 

de zoneamento, visto que, o zoneamento oficial deve ser uma decisão do poder 

público e comunidade, e de um trabalho interdisciplinar de diversos profissionais. 

 Para a definição das áreas - divisão de zonas, foram analisados, todas 

as etapas da metodologia e os dados correspondentes existentes na área em 

estudo, e também as questões que visem as necessidades, precariedades e 

principalmente vocações e expectativas de uso com relação a área.  
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 O esquema detalhado para formulação do zoneamento (FIGURA 89), é 

apresentado a seguir detalhadamente: 

• ETAPA 01: Mapas de Reconhecimento da Área (Básicos) 

- Mapa de localização do município de Charqueada 

- Mapa das rodovias de acesso 

- Mapa de regionalização turística 

- Mapa de localização do município na Bacia Hidrográfica 

- Mapa de hidrografia 

- Mapa de vegetação 

- Mapa de pedologia 

- Mapa de sombreamento do relevo 

- Mapa de localização no município na região administrativa e de 

governo 

- Mapa dos recursos paisagísticos e atrativos turísticos 

- Mapa do uso do solo e atividades econômicas 

• ETAPA 02: Mapas para formulação do zoneamento 

 Com relação aos mapas para a formulação do zoneamento, apresenta-

se detalhadamente a seguir, as áreas/ zonas, as quais servem como subsídio 

posteriormente para a composição do Mapa de Zoneamento Ambiental Turístico: 

� Mapa dos aspectos físico-ambientais (FIGURA 90) 

 Área A: áreas de interesse para proteção ambiental 

 Área B: áreas de interesse hídrico (lagos, lagoas, represas, cachoeiras) 

 Área C: áreas de interesse geológico-geomorfológico (cuesta, grutas) 

 Área D: áreas de interesse florestal (mata, reflorestamento, fauna) 

� Mapa dos aspectos sócio-econômicos (FIGURA 91) 

 Área A: áreas industriais (Distrito Industrial) 

 Área B: áreas comerciais/ industriais 

Área C: áreas de interesse para o desenvolvimento econômico  

(comercial/ industrial) 

 Área D: áreas de utilização para a economia de monocultura canavieira 

� Mapa dos aspectos histórico-culturais (FIGURA 92) 

 Área A: áreas de patrimônios histórico-culturais 

 Área B: áreas de interesse histórico-cultural  
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� Mapa dos aspectos turísticos (FIGURA 93) 

Observação: O mapa de aspectos turísticos é assim denominado, pois 

contém as áreas com vocação para a implantação desta atividade, e 

também as áreas onde já desenvolvem-se o turismo.  

 Área 01:áreas turísticas 

 Área 02: áreas com potencialidades turísticas 

 A classificação/ tipo de turismo que os recursos e/ ou atrativos 

pertencem, ou seja, ecoturismo, turismo ecológico, turismo rural e turismo histórico-

cultural forma apresentados anteriormente nesta pesquisa no inventário dos 

recursos e atrativos turísticos, e podem ser observados na TABELA 11. 

• ETAPA 03: Mapa de Zoneamento Ambiental Turístico 

 O Mapa de Zoneamento Ambiental Turístico (FIGURA 94), é resultado 

das informações levantadas em todo este trabalho, e também das informações 

contidas nos mapas dos aspectos físico-ambientais, sócio-econômicos, histórico-

culturais e turísticos. 

 O principal critério utilizado como fundamento teórico-prático para 

elaboração do zoneamento ambiental turístico, foi a utilização das questões da 

inter-relação entre a proteção ambiental, a inclusão/ responsabilidade social e o 

desenvolvimento econômico, neste caso com ênfase à atividade turística. O 

zoneamento propõe direcionar todo esse contexto subsidiando o planejamento e 

gestão ambiental, ressaltando que o ambiental envolve o todo e uma localidade, 

para o desenvolvimento da conscientização e de ações sustentáveis. 

 Este zoneamento tem o propósito de auxiliar no desenvolvimento sócio-

econômico, interligado aos aspectos histórico-culturais e físico-ambientais e à 

melhoria da qualidade de vida do homem. Destaca neste caso, que serve para 

subsidiar planos/ projetos e tomadas de decisões, considerando as principais 

características, potencialidades, vocações e fragilidades da área.  

 O zoneamento portanto, auxiliará futuros projetos de zoneamento (neste 

caso realizado oficialmente por uma equipe interdisciplinar), como também para o 

demais planos e projetos. Este será também para o conhecimento de estudantes, 

pesquisadores e da própria população local, direcionando desta forma não só um 

conhecimento da área, mas também um sendo marco inicial para a valorização e 

aproveitamento das oportunidades, o que gera consequentemente a elaboração e 

ação de planos para o desenvolvimento econômico, inclusão social e proteção do 

meio ambiente. 
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4.4.1 - Proposição de diretrizes como subsídios para o planejamento e 

gestão ambiental. 

 

 As diretrizes aqui propostas servem não só para o município de 

Charqueada/ SP, o qual foi objeto de estudo deste trabalho, como também podem 

direcionar planos e projetos de outros municípios e/ ou empreendimentos que 

tenham condições semelhantes, sejam em termos de características, vocações, 

fragilidades e até mesmo na intenção do desenvolvimento de planos e ações, para 

as questões ambientais, sociais, e também para o desenvolvimento econômico, 

neste caso com a exemplificação da atividade turística. 

 Essas diretrizes foram elaboradas a partir de todo o contexto do 

trabalho, desde o desenvolvimento do projeto, do estudo dos temas aqui tratados, 

até a elaboração geral da metodologia PLAMTUR desenvolvida nesta pesquisa.  

 Considerando-se o todo do trabalho e da metodologia, podemos 

considerar o contexto que responde as principais questões citadas abaixo dentre 

outras:  

� ETAPA 01 - Inventário: reconhecimento/ identificação. - O que tem na área? 

� ETAPA 02 - Avaliação Prévia de Impacto Ambiental (APIA): pontos positivos e 

negativos. - O que é positivo ou negativo com relação ao que há na área e o 

que precisa/ tem pretensão de melhorar? 

� ETAPA 03 - Diagnóstico e análise: análise das condições gerais. - Como estão 

os aspectos em condições gerais (ponto fraco/ ponto forte) para o objetivo 

proposto/ desejado? 

� ETAPA 04 - Zoneamento: divisão/ identificação das áreas. - Como se pode 

trabalhar (melhorar) este espaço/ área?  

Proposição de diretrizes: - Que sugestões, e em que locais/ aspectos se pode 

ou se deve intervir para se chegar ao objetivo proposto de melhorar a qualidade 

e oportunidade da área e a qualidade de vida da população? Neste caso, as 

diretrizes responderão as questões gerais e também, posteriormente a cada 

plano, projeto em específico.  

 As diretrizes são, portanto, os resultados do contexto geral do trabalho 

como um todo, bem como pontos iniciais de conclusão, reflexão e discussão deste 

trabalho e também para futuros trabalhos, planos e projetos tanto para estudantes, 

pesquisadores, educadores, profissionais, poder público municipal e para a própria 

comunidade. 
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 Todavia, cabe lembrar que, pode haver algumas limitações para a 

aplicação das diretrizes para o planejamento e gestão ambiental como, por 

exemplo: a inclusão de aspectos relativos a opiniões das comunidades e equipes 

governamentais, perspectivas ou anseios da população, e a ecodinâmica do meio 

ambiente e as características específicas de cada região. 

 As diretrizes citadas a seguir servem como subsídios para o 

planejamento e gestão ambiental, e em demais aspectos correlacionados da área 

em estudo, como também de exemplos para demais municípios e/ ou 

empreendimentos. Essas diretrizes propostas são voltadas principalmente a 

questão turística, atreladas aos aspectos do desenvolvimento econômico, da 

inclusão social e da proteção ambiental, como questões imprescindíveis na busca e 

aplicação de planos, programas e ações sustentáveis. 

 Cabe, ressaltar que a aplicação/ adaptação das diretrizes depende: a) 

de cada empreendimento em particular com ou sem o apoio do poder público; b) 

das condições de aplicação (como andamento, recursos financeiros, ...) dos 

projetos/ planos para da aplicação dessas diretrizes; c) do próprio governo 

municipal com apoio ou não dos demais poderes públicos estaduais, federais, além 

de instituições e organizações financiadoras de projetos relacionados a cada tema; 

e d) e considerando os aspectos locais e também regionais da área em questão. 

 Cita-se, portanto, que de uma forma geral o município de Charqueada e 

os respectivos recursos paisagísticos e atrativos turísticos, necessitam de: 

• Capacitação profissional na área de turismo e meio ambiente; 

• Colocação de placas indicativas e educativas; 

• Organizar visitas apenas com monitoramento; 

• Melhorar a infra-estrutura básica, principalmente nas áreas de maior 

visitação; 

• Implantar e/ ou reestruturar a infra-estrutura turística adequada, mantendo 

as características culturais do local e conservando o recurso natural e 

construído; 

• Providenciar infra-estrutura e/ ou equipamentos de segurança, quando 

necessários; 

• Direcionar setores específicos para questões na área ambiental e 

planejamento urbano dentro da administração pública; 

• Desenvolver projetos que auxiliam o desenvolvimento do município e ou 

empreendimento na área social, ambiental e turística; 
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• Buscar incentivos financeiros junto a órgãos federais e/ ou estaduais para o 

desenvolvimento do turismo (economia), proteção do meio ambiente e de 

programas de inclusão social; 

• Desenvolver projetos na área de marketing, conjuntamente com programas 

de gestão estratégica e mercadológica, como apoio ao planejamento e 

gestão dos empreendimentos e município em geral.  

• Elaborar e implantar um plano de desenvolvimento e conservação ambiental 

e turística municipal, contínuo e sustentável. 

• Estabelecer procedimentos que permitam o resgate das atividades de 

planejamento urbano, em bases ambientais, envolvendo a abordagem 

sistêmica. 

• Elaborar projetos para o reconhecimento dos patrimônios histórico-culturais, 

junto aos órgãos competentes, como o IPHAN - Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. 

• Encaminhar o desenvolvimento de mecanismos participativos na formulação 

e implantação de planos, programas e projetos ambientais, sociais e 

econômicos nos âmbitos municipal e estadual. 

• Estruturar o município para a adoção de instrumentos de gestão ambiental 

de caráter preventivo, em especial o zoneamento ambiental, a avaliação de 

impacto ambiental e análise de risco. 

• Incluir a educação ambiental como tema transversal a ser aplicado na 

implantação de políticas públicas e ambientais nos diversos níveis de 

governo, com o desenvolvimento de programas e ações ligados direta e/ ou 

indiretamente a educação ambiental formal e não-formal; 

• Estruturar o sistema municipal de meio ambiente - Sismuma, incluindo 

conselhos colegiados, com competências para a formulação e aplicação da 

política ambiental e urbanística. 

• Fortalecer a capacitação de agentes municipais para o desenvolvimento e 

aplicação dos instrumentos preventivos, e de controle e mitigação de 

impactos ambientais. 

• Implantar mecanismos instrumentos econômicos de gestão ambiental (como 

por exemplo, os sistemas de gestão - ISO e sistemas de gestão integrados). 

• Adotar o gerenciamento ambiental específico para projetos e obras 

municipais de grande porte (casos necessários - EIA-RIMA). 
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• Adotar a aplicação de Relatórios de Impacto de Vizinhança para a 

prevenção e controle de impactos ambientais decorrentes da Implantação 

de projetos de médio porte, estruturados a partir da análise de 

compatibilidade com o planejamento e com o zoneamento ambiental e 

urbano e turístico e demais atividades, e considerando-se a capacidade de 

suporte da infra-estrutura viária, de saneamento e outras (elaboração do 

zoneamento de acordo com a legislação). 

• Elaborar e difundir um manual de diretrizes (geral) para o planejamento e a 

gestão ambiental, que servirá como base para os planos, projetos, 

programas e ações locais/ pontuais em cada área a ser aplicada. Este 

manual de diretrizes foi elaborado nesta pesquisa e deve conter alguns 

principais itens (básicos) sugeridos a seguir, os quais são apresentados na 

FIGURA 95. 

a)  Agentes envolvidos: comunidade, população visitante, poder público, 

instituições e profissionais. 

b) Prazos: (curto/ médio/ longo) dependem do andamento dos projetos e possíveis 

imprevistos e deve ser considerado a ecodinâmica do meio ambiente e a 

aplicação da abordagem sistêmica. 

c) Tipo de diretrizes: preventivas, corretivas/ adaptativas, inclusivas. 

d) Fundamento geral (pontos a considerar): propor em todo e qualquer contexto 

planos e medidas que devam abranger e interrelacionar questões como: 

inclusão e responsabilidade social, economia, (no caso utilizando a atividade 

turística e demais atividades) e a proteção ambiental, em busca de 

sustentabilidade. 

 As diretrizes propostas são chamadas de diretrizes como subsídios para 

o planejamento e gestão ambiental, pois, abrangem o meio como um todo e não 

somente os aspectos físico-ambientais, mas também os aspectos histórico-

culturais, sócio-econômicos, político-administrativos e da infra-estrutura básica e 

turística, e devem seguir preferencialmente cada necessidade primordial para sua 

aplicação, e posteriormente para implantação de cada plano e projeto. 

 Entretanto, cabe lembrar que essas diretrizes devem ser revistas 

considerando as alterações que podem ocorrer em cada etapa do planejamento/ 

gestão e a dinâmica do meio ambiente, sendo quando se fizer necessário, 

atualizadas e complementadas com a situação presente da área. 
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5 - CONCLUSÃO 

 

 A metodologia PLAMTUR - Planejamento Ambiental Municipal do 

Turismo, elaborada neste trabalho, porém também baseada em MORAES (2002), 

apresentou as etapas de: 1) inventário, 2) avaliação prévia de impacto ambiental, 3) 

diagnóstico e análise preliminar, e 4) zoneamento ambiental turístico e proposição 

de diretrizes. Esta destacou a necessidade do planejamento prévio para a 

implantação de uma determinada atividade econômica, neste caso o turismo.  

 A metodologia servirá como subsídio para o planejamento, implantação 

e gestão da atividade econômica com respeito as características da área, ao meio 

ambiente a população local e visitante. Portanto, pode-se concluir que a 

metodologia é viável de aplicação (podendo haver readaptações), para municípios  

e empreendimentos que possuam características, fragilidades, vocações, 

potencialidades semelhantes à área aplicada neste trabalho, sendo esta um 

subsídio importante para o planejamento e gestão. 

 Com relação a atividade turística, conclui-se que esta serve como 

oportunidade viável, atrelada porém as demais atividades econômicas de uma área, 

para o desenvolvimento/ crescimento da economia, para a inclusão social e para a 

valorização e proteção dos aspectos ambientais e histórico-culturais. 

 Com relação ao trabalho geral conclui-se que para a eficácia e sucesso 

da metodologia, como de outros instrumentos para o planejamento e gestão 

ambiental, torna-se imprescindível  a inter-relação e aplicação das questões como a 

busca de um desenvolvimento econômico interrelacionado à responsabilidade e 

inclusão social e a proteção ambiental, considerando estas questões básicas e 

necessárias para sustentar a qualidade do meio ambiente e a qualidade de vida. 

 A proposição de diretrizes como subsídios para o planejamento e 

gestão ambiental e aspectos correlatos que corresponde a fase final da 

metodologia, é um direcionamento para a área em estudo, como também serve de 

exemplo para outros municípios e empreendimentos, considerando estas como 

sugestões importantes no que se refere a busca e manutenção da sustentabilidade. 
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 Esse trabalho é o início de "um olhar novo", para as questões de 

valorização do meio, aproveitamento das oportunidades de crescimento econômico, 

e melhoria da qualidade de vida, bem como do aproveitamento das oportunidades e 

vocações locais. É também um subsídio para auxiliar futuros projetos, guiar 

pesquisadores, estudantes, população local, não só para o reconhecimento da 

área, como para o (re) conhecimento de questões imprescindíveis para a vida e 

seus elementos e sua própria valorização. 

 Poderia se dizer: Este é o fim, a conclusão de um trabalho, e é, mas é 

muito mais que isso, pretende ser o início de muitos outros trabalhos específicos e 

imprescindíveis para o município/ empreendimento em estudo, mas também servir 

como base para outros estudos em outras áreas, em todas as questões aqui 

trabalhadas, mas essencialmente na melhoria da qualidade do meio ambiente e na 

qualidade de vida do próprio homem. 

 Dentre alguns projetos/ planos que podem usar de base/ auxílio esta 

metodologia, sugere-se:  

• Programa de Regionalização do Turismo; 

(Plano de Desenvolvimento Municipal do Turismo) 

• Plano Diretor; 

(Zoneamento Municipal) 

• Programas de Educação Ambiental Formal e Não-formal; 

• Programas de Responsabilidade e Inclusão Socioambiental; 

• Programas de Proteção Ambiental; 

• Programas de Proteção/ Valorização do Patrimônio Histórico-Cultural; 

• Programas de Valorização das APAs - Áreas de Proteção Ambiental; 

• Programas de Desenvolvimento Econômico; 

• Programas de Proteção às Áreas Especiais e de Interesse Turístico. 

 Enfim, pode-se chegar a diversas conclusões que são apresentadas em 

cada contexto deste trabalho e da metodologia aqui elaborada, mas a conclusão 

neste caso é que pretende iniciar reflexões, discussões, criação de planos e ações, 

mas essencialmente servir como "subsídio para o planejamento e gestão ambiental, 

na aplicação de uma gestão contínua e efetiva de planos e ações viáveis na ligação 

direta entre os objetivos teóricos e científicos de uma pesquisa e sua aplicação para 

o proveito social". 
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ANEXO 01 

 
    

QUESTIONÁRIO 
 

Inventário Municipal 
 

1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 
(Administração/ pesquisador) 
 
A - Nome: 
B - Estado (região): 
C - País: 
D - Região administrativa: 
E - Região política de governo: 
F - Limites Regionais: 
G - Telefones Úteis: 

Prefeitura Municipal 
Delegacia de Polícia Municipal 
Hospital Municipal 
Emergência (Polícia) 

H - Website: 
I - Altitude: 
J - Latitude/ Longitude: 
K - Área total: 
 
L - Classificação do município na situação turística (Embratur): 
 (  ) MPT – Município com Potencial Turístico 
 (  ) MT – Município Turístico 
 (  ) Regionalização Turística 
 
M - Tipo de turismo predominante no município (baseado nos atrativos): 

(  ) Gastronômico 
(  ) Rural 
(  ) Histórico-Cultural 
(  ) Ecológico 
(  ) Ecoturismo 
(  ) Evento 
(  ) Hidromineral 
(  ) Outro. Qual? 

 
N - Principais recursos paisagísticos e atrativos turísticos do município: 
 
O - Outros recursos/ atrativos: 
 
P - Época de maior visitação (ano): 
 
Q - Número médio de visitantes por dia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 231 
 
 
2 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-AMBIENTAL  
(Análise de campo/ mapas - Pesquisador) 
 

 

A - Fiscalização de órgãos ambientais 
 (  ) Sim. Quais? 
 (  ) Não, mas pretende providenciar 
 (  ) Não. 
 

B - Monitoramento/ assessoria ambiental 
 (  ) Sim. Quem? 
 (  ) Não, mas há interesse 
 (  ) Não. 
 
C - Existência de atividades de educação ambiental no município 
 (  ) Sim. Que tipo? 
 (  ) Não, mas há interesse 
 (  ) Não. 
 
D - Na implantação do projeto ocorreu adequação/ respeito ao meio ambiente natural: 
 (  ) Em 100% do projeto 
 (  ) Em 50% do projeto 
 (  ) Em menos de 50% do projeto 
 
E - Descrição dos aspectos físico-ambientais do local: 
 
Geomorfologia 
- Unidade Fisiográfica 
- Província de degradação (montanhas, cuestas,..) com gênese – idade, forma e altura. 
- Província de agradação (planícies, praias,..) com gênese – idade, forma e altura. 
 
Pedologia 
- Profundidade 
- Erodibilidade 
- Permeabilidade 
- Classe de uso do solo 

 
Hidrografia 
- Bacia hidrográfica – Unidade de gerenciamento 
- Principais cursos d’água, lagos, açudes (ordens) 
- Perene/ não-perene 
- Fontes minerais e termais 

 
Flora 
- Classificação fitogeográfica 
- Florística representativa (espécies mais abundantes por formação) 
- Nível de preservação e/ ou alteração 
- Importância biológica 
- Importância social 
 
Fauna 
- Espécies mais comuns, em extinção, endêmicas e raras 
- Presença de refúgios de fauna 
- Espécies peçonhentas e/ ou perigosas para o ser humano 
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Clima 
- Classificação (Koppen) 
- Temperaturas (mínima/ máxima) 
- Pluviosidade (mês mais e menos chuvoso e média anual) 
- Umidade relativa do ar (mínima/ máxima por época, média anual) 
- Insolação (mês mais e menos ensolarado, média anual) 
- Nebulosidade (mês mais nublado e índice médio) 
- Ventos (direção e velocidade predominantes) 
 
Paisagem 
- Tipificação (paisagem serrana, costeira,...) 
- Qualidade visual da paisagem (Naturalidade - estado de preservação da paisagem em relação à 
condição original, Diversidade - unidades fisiográficas e elementos visuais; Singularidade – 
elementos que se destacam pela originalidade, raridade, grandiosidade, importância ecológica, 
extrema beleza). 
- Intrusões visuais (elementos e estruturas artificiais agressivas e em desarmonia com a estética 
da paisagem ao entorno, como escavações, desflorestamentos). 
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3 - CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA, POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
(Administração/ Pesquisador) 
 
 
A - Demografia 
 Origem da população 
 Estrutura atual – por sexo/ idade 
 Expectativa de vida - natalidade/ mortalidade 
 Distribuição urbana e rural 
 
B - Condições de vida 
 Grau de urbanização (densidade) 
 Moradias (individuais, coletivas) 
 Educação (níveis de escolaridade, taxas) 
 Salários/ Taxas de desemprego 
 Enquadramento sindical 
 Distribuição de renda 
 Dependência do turismo 
 
C - Economia  
 Setores de produção (tipos, mão-de-obra) 
 Êxodo rural (% na importância econômica) 
 Agricultura 
 Pecuária 
 Pesca 
 Comércio e serviços 
 Turismo 
 PEA (população economicamente ativa – por setor, por faixa salarial) 
 
D - Impostos 
 Municipais – Arrecadação anual 
 Estaduais 
 Federais 
 
E - Ocupação e uso do solo – urbano e rural 
 Concentração fundiária 
 Propriedades governamentais (município, estado e federação) 
 
F - Legislações municipais, estaduais e federais 
 Leis de zoneamento urbano 
 Leis e políticas ambientais  
 
G - Organização político-administrativa (prefeito, vice, vereadores, secretarias,...): 
 
 
H - Principais atividades econômicas desenvolvidas no município: 
 
 
I - Órgão responsável pela administração do turismo no município: 
 (  ) Prefeito Municipal 
 (  ) Secretaria de Turismo 
 (  ) Coordenadoria de Turismo 
 (  ) Diretoria do Turismo 
 (  ) Especialistas na área de turismo 
 (  ) Outros 
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J - Responsável pela elaboração do projeto de planejamento e implantação do turismo: 
 (  ) Administração pública 
 (  ) Órgão do turismo municipal 
 (  ) Empresa de planejamento 
 (  ) Especialistas na área de turismo 
 (  ) Equipe multi-interdisciplinar 
 (  ) Outros 
 
K - Relação da administração municipal com os empresários do turismo: 
 (  ) Apoio 
 (  ) Restrições 
 (  ) Nenhuma 
 
L - Relação da administração municipal com órgãos / instituições ligadas ao turismo, meio 
ambiente e responsabilidade e inclusão social (ONGs, secretarias, universidades, centros de estudos, e 
outros, em nível estadual, federal ou internacional) 

(  ) Turismo. Quais? 
 (  ) Meio ambiente. Quais? 
 (  ) Responsabilidade e Inclusão Social. Quais? 
 
M - Investimentos para a implantação (custo): 
  
Considerado pela administração 

(  ) Baixo 
 (  ) Médio 
 (  ) Alto 
Recursos financeiros utilizados para a implantação 
 (  ) Próprios 
 (  ) Financiamento. Quais? 
Recursos públicos utilizados para o turismo 
 (  ) Sim. Que tipo? 
 (  ) Não 
 
N - Lucros com a atividade turística 
 (  ) Suficiente (satisfatório) 
 (  ) Insuficiente 
 
O - Utilização dos lucros obtidos com a atividade 
 (  ) Melhoria do município (como atrativo) 
  (  ) Manutenção dos equipamentos/ serviços turísticos 

(  ) Subsistência 
(  ) Outros 

 
P - Planos municipais (fase atual/ previsão) 

 - Plano diretor municipal - Plano regional - Plano nacional 
 
Q - Projetos em desenvolvimento para o turismo/ meio ambiente/ inclusão social (atualmente): 
 
R - Projetos futuros: 
 
S - Marketing 
Divulgação  (  ) Regional   (  ) Nacional   (  ) Internacional 
(  ) Jornais/ Revistas     (  ) Internet 
(  ) Folders                    (  ) Agência de viagens 
(  ) TV                           (  ) Outros. Quais?   
 
 
- Campanhas realizadas: 
- Campanhas previstas: 
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4 - CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL 
(Administração/ Pesquisador) 
 
A - Histórico (o que era antigamente e como surgiu o turismo): 
 
 
B - Origem do nome: 
 
 
C - Eventos/ Festas do município com data (religiosas, científicas, esportivas e típicas): 
 
 
D - Monumentos históricos: 
 
 
E - Ciência e tecnologia (centros de estudos/ pesquisas): 
 
 
F - Folclore/ artesanato: 
 
 
G - Gastronomia típica: 
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5 - CARACTERIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 
(Administração/ Pesquisador) 
 
5.1 - Básica 
 
A - De acesso 
  

Distância do município até (colocar principais municípios regionais e da capital): 
  
 
 Tipo de transporte (via terrestre – rodovias mais importantes, via aérea – aeroporto) 
 
  

Via de acesso municipal e regional: 
 (  ) Ótima     (  ) Boa       (  ) Regular        (  ) Ruim 
 
B - Urbana 

Abastecimento de água 
Origem 
Captação 
Tratamento 
Atendimento (%) 

 
Saneamento 
 Tratamento 
 População com saneamento (%) 

Básico 
   Fossa 
   Fossa séptica  
 
 Sanitários públicos (praças, bosques, rodoviária,..) 
  Masculino/ Feminino 
  Deficientes físicos 
   Número de sanitários existentes 
   Condições (ótimo a péssimo) 
  

Limpeza pública   
Coleta pública (meios de coleta, freqüência, porcentagem e tratamento) 
Reciclagem 
Reaproveitamento do lixo 

  Lixão 
  Aterro 
  Latões por toda a área pública 
    

Energia Elétrica 
  Atendimento no município (%) 
  Origem, tipo, voltagem 

Quantidade (em %) 
(  ) Boa   (  ) Suficiente (  ) Insuficiente (  ) Inexistente  

 
 Transporte urbano (dentro do município) 
  Tipos (terrestre, aéreos,...) 
  Freqüência 
  Atendimento (%) 
 
 Circulação 
  Sinalização na área urbana/ rural 
  Mapas (ruas e municipal) 
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C - Equipamentos e serviços 

Saúde (quantidade existente e forma de atendimento – convênios) 
  Hospitais 
  Postos de Saúde 
  Pronto Socorro 
 
 Comunicação (quantidade/ qualidade e abrangência) 

Telefones públicos 
  Emissoras de rádio 
  Correios 
  Jornais e revistas 
 
 Assistência mecânica 
  Oficinas em geral 
  Postos de gasolina 
 
 Segurança 
  Postos Policiais 
  Policiamento (militar, civil) 
  Corpo de bombeiros  
  
5.2 - Turística 
 
A - Hospedagem 
 Tipos, nome, quantidade, contatos (hotel, camping, pousada, chalé,...) 
   
B - Alimentação 
 Tipos e quantidade (restaurantes, bares, sorveterias, ambulantes,...) 
  
C - Entretenimentos (quantidade) 
 Lojas de souvenirs 
 Jogos/ campeonatos 
 Parques temáticos 
 Locadoras de vídeo 
 Foto e filmes 
 Bibliotecas/ centros culturais 
 Cinemas/ teatros 
 Danceterias 
 Academias de ginástica 
 
D - Mão-de-obra treinada para o turismo 

(  ) Profissionais da área 
(  ) COMTUR - Conselho Municipal do Turismo 
(  ) Guias locais 

 (  ) Guias credenciados (Embratur) 
 (  ) Outros 
 
E - Outros 

(  ) Estacionamento 
(  ) Táxis 

 (  ) Centro de informações turísticas 
 (  ) Mapa turístico 
 (  ) Locação de veículos, cavalos, bicicletas. 
 
Observações/ Sugestões: 
 
Fonte: Baseado em OMT, 1994.  
            Elaboração/ Atualização: MORAES, Clauciana S. B., 2006. 
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ANEXO 02 
 

 

QUESTIONÁRIO 
 

Inventário dos Recursos Paisagísticos e Atrativos Turísticos 
 
 

1- CARACTERIZAÇÃO GERAL 
(Empresário/ pesquisador) 
 
A - Nome do Recurso Paisagístico/ Atrativo Turístico: 
 
B - Localização 

Endereço: 
Telefone: 
Website: 
Altitude: 
Latitude/ Longitude: 

 
C - Área: 
 
D - Tipo de recurso/ atrativo 

(  ) Particular 
(  ) Público 

 
(  ) Gastronômico 
(  ) Rural 
(  ) Histórico-Cultural 
(  ) Ecológico 
(  ) Ecoturismo 
(  ) Evento 
(  ) Hidromineral 
(  ) Outro. Qual? 

 
E - Principal recurso/ atrativo: 
 
 
F - Outros atrativos: 
 
G - Época de maior visitação (ano): 
 
H - Número médio de visitantes por dia: 
 
I - Data de início da atividade turística: 
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2 - CARACTERÍZAÇÃO FÍSICO-AMBIENTAL  
(Análise de campo/ mapas - Empresário/ Pesquisador) 
 

A - Fiscalização de órgãos ambientais 
 (  ) Sim. Quais? 
 (  ) Não, mas pretende providenciar 
 (  ) Não. 
 

B - Monitoramento/ assessoria ambiental 
 (  ) Sim. Quem? 
 (  ) Não, mas há interesse 
 (  ) Não. 
 
C - Existência de atividades de educação ambiental no local 
 (  ) Sim. Que tipo? 
 (  ) Não, mas há interesse 
 (  ) Não. 
 
D - Na implantação do projeto ocorreu adequação/ respeito ao meio ambiente natural: 
 (  ) Em 100% do projeto 
 (  ) Em 50% do projeto 
 (  ) Em menos de 50% do projeto 
 
E - Descrição dos aspectos físico-ambientais do local: 

 
Geomorfologia 

 
Pedologia 
 
Hidrografia 
 
Flora 

 
Fauna 

 
Clima 
 
Paisagem 
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3 - CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA, POLÍTICA E ADMINISTRATIVA 
(Empresário/ Pesquisador) 
 
A - Principais atividades econômicas desenvolvidas no local: 
 
B - Relação empresário/ administração municipal: 
 (  ) Apoio 
 (  ) Restrições 
 (  ) Nenhuma 
  
C - Administração do local: 
 (  ) Proprietário 
 (  ) Especialista 
 (  ) Outro 
 
D - Responsável pela elaboração do projeto de planejamento e implantação do turismo: 
 (  ) Proprietário 
 (  ) Empresa de planejamento 
 (  ) Especialista na área de turismo 
 (  ) Outros 
 
E - Investimentos para a implantação (custo): 
  

Considerado pelo empresário 
(  ) Baixo 

 (  ) Médio 
 (  ) Alto 
 
 Recursos financeiros utilizados para a implantação 
 (  ) Próprios 
 (  ) Financiamento 
 
F - Lucros com a atividade turística 
 (  ) Suficiente (satisfatório) 
 (  ) Insuficiente 
 
G - Utilização dos lucros obtidos com a atividade 
 (  ) Melhoria do local (atrativo) 
  (  ) Outros fins 
 (  ) Subsistência 
 
H - Projetos em desenvolvimento para o turismo, meio ambiente, inclusão social (atualmente): 
 
I - Projetos futuros: 
 
J - Marketing 
 

Divulgação  
(  ) Regional   (  ) Nacional   (  ) Internacional 
(  ) Jornais/ Revistas 

 (  ) Folders 
 (  ) TV 

(  ) Internet 
(  ) Agência de viagens 
(  ) Outros. Quais? 
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4 - CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL 
(Empresário/ Pesquisador) 
 
A - Histórico (o que era antigamente e como surgiu o turismo): 
 
 
B - Origem do nome: 
 
 
C - Eventos/ Festas no local (com data): 
 
 
D - Monumentos históricos: 
 
 
E - Folclore/ artesanato: 
 
 
F - Gastronomia típica: 
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5 - CARACTERIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 
(Empresário/ Pesquisador) 
 
5.1 - Básica 
 
A - De acesso 
 
 Distância do centro do município até o atrativo: 
  

Tipo de transporte: 
  

Via de acesso: 
  (  ) Ótima       (  ) Boa       (  ) Regular        (  ) Ruim 
  

Sinalização: 
  (  ) Ótima       (  ) Boa       (  ) Regular        (  ) Ruim      (  ) Não há 
 
B - Urbana 

Abastecimento de água potável 
 (  ) Sim       (  ) Não 
  

Saneamento 
 (  ) Básico 
 (  ) Fossa  
 (  ) Fossa séptica  
 
 Sanitários 
 (  ) Masculino/ Feminino 
 (  ) Deficientes físicos 
 

Limpeza   
(  ) Coleta pública 
(  ) Reciclagem/ Reaproveitamento do lixo 

 (  ) Lixão 
 (  ) Aterro 
 (  ) Queimado 
 (  ) Latões por todo o local 
 

Energia Elétrica 
 (  ) Boa    

(  ) Suficiente   
(  ) Insuficiente     
(  ) Inexistente  

 
C - Equipamentos e serviços 

Saúde 
 (  ) Hospital 
 (  ) Posto de saúde 
 (  ) Primeiros socorros no local 
 
 Comunicação 
 (  ) Telefone público 
 (  ) Telefone particular 
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5.2 - Turística 
 
A – Hospedagem 

(  ) Camping               (  ) Não há 
(  ) Chalé 
(  ) Pousada 
(  ) Hotel 
(  ) Outro 

Número de leitos: 
  
B - Alimentação 
 (  ) 1 refeição/ dia 
 (  ) 2 refeições/ dia 
 (  ) 3 refeições/ dia 
 (  ) Não oferece nenhum tipo de refeição 
 
Tipo: 
C - Entretenimentos 
 (  ) Souvenirs 
 (  ) Jogos/ Eventos 
 (  ) Parque temático 
 
D - Mão-de-obra treinada para o turismo 

(  ) Cursos na área 
(  ) Participação no COMTUR 
(  ) Guia local 

 (  ) Guia credenciado ( Embratur ) 
 (  ) Outro 
 
E - Outros 

(  ) Estacionamento 
 (  ) Centro de Visitantes 
 (  ) Mapa turístico 
  
 
Observações/ Sugestões: 
 
  
 
Fonte: Baseado em OMT, 1994.  
            Elaboração/ Atualização: MORAES, Clauciana S. B., 2006. 
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ANEXO 03 
 

AVALIAÇÃO PREVIA DE IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

TIPOS DE IMPACTOS 
 

SIM 
 

NÃO 
 

Tipo de Ocorrência 
IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 
POSITIVOS 

   

• Criação de empregos    
• Diversificação da economia    
• Aumento de renda    
• Incentivo político-administrativo    
NEGATIVOS    
• Falta de mão-de-obra especializada    
• Relacionamento precário - população local/ visitante    
• Aumento excessivo da população local    
• Aumento dos problemas sociais (drogas, crime, ...)    
• Desvio dos benefícios econômicos    
• Recursos financeiros insuficientes    
IMPACTOS HISTÓRICO-CULTURAIS 
POSITIVOS 

   

• Conservação do patrimônio    
• Renovação da identidade cultural    
• Intercâmbio cultural    
NEGATIVOS    
• Degradação do patrimônio    
• Perda da identidade cultural    
• Perda de autenticidade das manifestações culturais    
• Abandono do patrimônio    
IMPACTOS FÍSICO-AMBIENTAIS 
POSITIVOS 

   

• Desenvolvimento da infra-estrutura básica e turística    
• Aproveitamento do espaço para o turismo    
• Valorização da paisagem    
• Conservação ambiental    
• Melhoria na qualidade ambiental    
• Conscientização ambiental    
• Atividades de educação ambiental    
NEGATIVOS    
• Poluição da água    
• Poluição do ar    
• Poluição sonora    
• Poluição visual    
• Poluição do solo    
• Assoreamento de rios e córregos    
• Compactação do solo    
• Desmatamento/ falta de vegetação    
• Riscos ao usuário (escorregamento, deslizamento,...)    
• Erosão    
• Degradação ecológica (ações antrópicas)    
• Ausência de fiscalização ambiental    
• Ausência de monitoramento ambiental    

 
Fonte: Baseado em OMT, 1994. Elaboração/Atualização: MORAES, Clauciana S. B., 2006. 
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ANEXO 04 
 

  
Observação 
As leis, decretos, programas e planos que são apresentados posteriormente, os quais 
alguns aparecem na íntegra (completos) e outros em pequenos trechos (podendo ser 
adquiridos em sites ou documentos oficiais), são descritos de acordo com a necessidade/ 
utilização para cada área deste trabalho. Estes são apresentados para indicação de 
como foi realizado o processo de desenvolvimento de trechos da pesquisa, como 
também para orientação e/ ou conhecimento dos leitores (pesquisadores, estudantes, 
profissionais, população) como guia inicial para futuras pesquisas, planos e projetos.  
 
 
 
 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Capítulo VI 
Do Meio Ambiente - Artigo 225 
 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da 
lei. 
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados. 
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, 
dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais. 
§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei 
federal, sem o que não poderão ser instaladas. 
 
 
 

A 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Capítulo IV 
Dos Municípios - Artigo 30 (patrimônio histórico-cultural) 
 
Compete aos municípios: 
 
....IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual. 
 
 
 
 
 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Capítulo II 
Da União - Artigo 24 (patrimônio histórico, turístico, paisagístico) 
 
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
...VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
 
 
 
 
 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Capítulo II 
Da União - Artigo 20 (grutas, cavernas) 
 
São bens da União: 
...X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. 
 
 
 
 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Capítulo III 
Da Educação, da cultura e do desporto  
Seção II - Da Cultura - Artigo 216 (patrimônio histórico-cultural) 
 
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 
§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e 
de outras formas de acautelamento e preservação. 

B 

C 

D 

E 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Capítulo II 
Da Política Urbana - Artigo 182 (plano diretor, zoneamento) 
 
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
§ 1º  O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte 
mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais 
de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
 
 
 
 
 
LEI 6938 DE 31/08/1981 - Política Nacional de Meio Ambiente (Zoneamento ambiental) 
(DOU 02/09/1981) 
 
* Regulamentada pelo Decreto n. 99.274, de 06/06/1990. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus Fins e Mecanismos de Formulação e Aplicação, e dá outras Providências.  
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus Fins e Mecanismos de Formulação e 
Aplicação, e dá outras Providências. 
art.1 - Esta Lei, com fundamento nos incisos VI e VII do ART.23 e no ART.235 da Constituição, 
estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e institui o Cadastro de 
Defesa Ambiental. 
* Artigo com redação determinada pela Lei número 8.028, de 12 de abril de 1990.  
Da Política Nacional do Meio Ambiente  
art.2 - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento sócio econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente 
como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção 
dos recursos ambientais; 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII - recuperação de áreas degradadas; 
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, 
objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 
art.3 - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química 
e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; 
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 
indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 

F 
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d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. 
* Inciso V com redação determinada pela Lei número 7.804, de 18 de julho de 1989. 
Dos Objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. 
art.4 - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do 
meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio 
ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios; 
III - ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas relativas ao 
uso e manejo de recursos ambientais; 
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional 
de recursos ambientais; 
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações 
ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da 
qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e 
disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à 
vida; 
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 
causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos.  
art.5 - As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos, 
destinados a orientar a ação dos governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e 
manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no ART.2 desta Lei. 
Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em 
consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. 
... 
Dos Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente  
art.9 - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
II - o zoneamento ambiental; 
III - a avaliação de impactos ambientais; 
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 
voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, 
estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e 
reservas extrativistas; 
* Inciso VI com redação determinada pela Lei número 7.804, de 18 de julho de 1989. 
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas 
necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental; 
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 
* Inciso X acrescentado pela Lei número 7.804, de 18 de julho de 1989. 
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder 
Público a produzi-las, quando inexistentes; 
* Inciso XI acrescentado pela Lei número 7.804, de 18 de julho de 1989. 
XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 
recursos ambientais. 
 
 
 H 
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DECRETO FEDERAL N.º4297 - (Zoneamento Ecológico-econômico) 
DE 10 DE JULHO DE 2002 
 
Regulamenta o art 9 o ,inciso II,da Lei n o 6 938,de 31 de 
agosto de 1981,estabelecendo critérios para o 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil -ZEE, e dá 
outras providências 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA ,no uso da atribuição que lhe confere o art 84,inciso 
IV,da Constituição,e tendo em vista o disposto nos arts 16 e 44 da Lei n o 4.771,de 15 
de setembro de 1965, 
DECRETA: 
Art 1 o O Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil -ZEE,como instrumento da 
Política Nacional do Meio Ambiente,obedecerá aos critérios mínimos estabelecidos neste 
Decreto 
CAPITULO I 
DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS 
Art.2 o O ZEE,instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente 
seguido na implantação de planos,obras e atividades públicas e privadas,estabelece 
medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, 
dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade,garantindo o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população 
Art 3 o O ZEE tem por objetivo geral organizar,de forma vinculada,as decisões dos 
agentes públicos e privados quanto a planos,programas,projetos e atividades que,direta 
ou indiretamente,utilizem recursos naturais,assegurando a plena manutenção do capital 
e dos serviços ambientais dos ecossistemas. 
Parágrafo único.O ZEE,na distribuição espacial das atividades econômicas,levará 
em conta a importância ecológica,as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, 
estabelecendo vedações,restrições e alternativas de exploração do território e 
determinando,quando for o caso,inclusive a relocalização de atividades incompatíveis 
com suas diretrizes gerais 
Art 4 o O processo de elaboração e implementação do ZEE: 
I -buscará a sustentabilidade ecológica,econômica e social,com vistas a 
compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais,em favor das 
presentes e futuras gerações,em decorrência do reconhecimento de valor intrínseco à 
biodiversidade e a seus componentes; 
II -contará com ampla participação democrática,compartilhando suas ações e 
responsabilidades entre os diferentes níveis da administração pública e da sociedade 
civil;e 
III -valorizará o conhecimento científico multidisciplinar. 
Art 5 o O ZEE orientar-se-á pela Política Nacional do Meio Ambiente,estatuída nos 
arts.21,inciso IX,170,inciso VI,186,inciso II,e 225 da Constituição,na Lei n o 6 938,de 
31 de agosto de 1981,pelos diplomas legais aplicáveis,e obedecerá aos princípios da 
função sócio-ambiental da propriedade,da prevenção,da precaução,do poluidor- 
pagador,do usuário-pagador,da participação informada,do acesso eqüitativo e da 
integração. 
 
 
 
 
LEI Nº 9.433 - (Política Nacional de Recursos Hídricos) 
De 08 de janeiro de 1997 
 
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º 
da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
TÍTULO I 

I 
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DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
CAPÍTULO I 
DOS FUNDAMENTOS 
Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 
I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 
dessedentação de animais; 
IX - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 
IV - a bacia hidrográfica e a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder 
Público, dos usuários e das comunidades. 
CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 
Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 
qualidade adequados aos respectivos usos; 
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com 
vistas ao desenvolvimento sustentável; 
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes 
do uso inadequado dos recursos naturais. 
CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES GERAIS DE AÇÃO 
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recurso 
Hídricos: 
I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e 
qualidade; 
II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 
econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 
III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 
IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os 
planejamentos regional, estadual e nacional; 
V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 
VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas 
costeiras. 
Art. 4º A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos 
hídricos de interesse comum. 
CAPÍTULO IV 
DOS INSTRUMENTOS 
Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 
I - os Planos de Recursos Hídricos; 
II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, 
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
V - a compensação a municípios; 
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 
... 
Art. 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes 
Executivos Estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de competência: 
I - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos; 
II - realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica; 
III - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em âmbito estadual e do 
Distrito Federal; 
IV - promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. 
Art. 31. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os Poderes Executivos do 
Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento 
básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e 
estaduais de recursos hídricos. 
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LEI N° 7.754 - (Proteção das florestas) 
De 14 de abril de 1989 
 
Estabelece medidas para proteção das florestas estabelecidas nas nascentes dos rios e dá outras 
providências  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:  
Artigo 1° - São consideradas de preservação permanente, na força da Lei 4.771, de 15 de 
Setembro de 1965, as florestas e demais formas de vegetação natural existentes nas nascentes 
dos rios.  
Artigo 2° - Para os fins do disposto no artigo anterior, será constituída, nas nascentes dos rios, 
uma área em forma de paralelograma, denominada Paralelograma de Cobertura Florestal, na qual 
são vedadas a derrubada de árvores e qualquer forma de desmatamento.  
§ 1° - Na hipótese em que, antes da vigência desta Lei, tenha havido derrubada de árvores e 
desmatamento na área integrada no Paralelograma de Cobertura Florestal, deverá ser 
imediatamente efetuado o reflorestamento, com espécies vegetais nativas da região.  
§ 2° - VETADO.  
Artigo 3° - As dimensões dos Paralelogramas de Cobertura Florestal serão fixadas em 
regulamento, levando-se em consideração o cumprimento e a largura dos rios cujas nascentes 
serão protegidas.  
 
 
 
 
LEI N° 6.902 - (Áreas de Proteção Ambiental - APAs) 
De 27 de abril de 1981 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei  
Artigo 1° - Estações Ecológicas são áreas representativas de ecossistemas brasileiros, destinadas 
à realização de pesquisas básicas e aplicadas de Ecologia, a proteção do ambiente natural e ao 
desenvolvimento da educação conservacionista.  
§ 1° - 90% (noventa por cento) ou mais da área de cada Estação Ecológica será destinada, em 
caráter permanente, e definida em ato do Poder Executivo, à preservação integral da biota.  
§ 2° - Na área restante, desde que haja um plano de zoneamento aprovado, segundo se dispuser 
em regulamento, poderá ser autorizada a realização de pesquisas ecológicas que venham a 
acarretar modificações no ambiente natural.  
§ 3° - As pesquisas científicas e outras atividades realizadas nas Estações Ecológicas levarão 
sempre em conta a necessidade de não colocar em perigo a sobrevivência das populações das 
espécies ali existentes.  
Artigo 2° - As Estações Ecológicas serão criadas pela União, Estados e Municípios, em terras de 
seus domínios, definidos, no ato de criação, seus limites geográficos e o órgão responsável pela 
sua administração.  
Artigo 3° - Nas áreas vizinhas às Estações Ecológicas serão observados, para a proteção da biota 
local, os cuidados a serem estabelecidos em regulamento, e na forma prevista nas Leis 4771, de 
15 de Setembro de 1965, 5.197, de 3 de Janeiro de 1967.  
Artigo 4° - As Estações Ecológicas serão implantadas e estruturadas de modo a permitir estudos 
comparativos com as áreas da mesma região ocupadas e modificadas pelo homem, a fim de obter 
informações úteis ao planejamento regional e ao uso racional de recursos naturais.  
Artigo 5° - Os órgãos federais financiadores de pesquisas e projetos no campo da Ecologia darão 
atenção especial aos trabalhos científicos a serem realizados nas Estações Ecológicas.  
Artigo 6° - Caberá ao Ministério do Interior, através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, zelar pelo cumprimento da destinação das Estações 
Ecológicas, manter organizado o cadastro das que forem criadas e promover a realização de 
reuniões científicas, visando à elaboração de planos e trabalhos a serem nelas desenvolvidos.  
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Artigo 7° - As Estações Ecológicas não poderão ser reduzidas nem utilizadas para fins diversos 
daqueles para os quais foram criadas.  
§ 1° - Na área reservada às Estações Ecológicas será proibido:  
a) - presença de rebanho de animais domésticos de propriedade particular;  
b) - exploração de recursos naturais, exceto para fins experimentais, que não importem em 
prejuízo para a manutenção da biota nativa, ressalvado o disposto no Parágrafo 2° do Artigo 1°;  
c) - porte e uso de armas de qualquer tipo;  
d) - porte e uso de instrumentos de corte de árvores;  
e) - porte e uso de redes de apanha de animais e outros artefatos de captura.  
§ 2° - Quando destinados aos trabalhos científicos e à manutenção da Estação, a autoridade 
responsável pela sua administração poderá autorizar o uso e o porte dos objetos mencionados 
nas Alíneas "c", "d" e "e" do parágrafo anterior.  
§ 3° - A infração às proibições estabelecidas nesta Lei sujeitará o infrator à apreensão do material 
proibido, pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos, e ao pagamento de indenização pelos danos 
causados.  
§ 4° - As penalidades previstas no parágrafo anterior serão aplicadas pela Administração da 
Estação Ecológica.  
Artigo 8° - O Poder Executivo, quando houver relevante interesse público, poderá declarar 
determinadas áreas do Território Nacional como de interesse para a proteção ambiental, a fim de 
assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as condições 
ecológicas locais.  
Artigo 9° - Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios constitucionais que regem 
o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou 
proibindo:  
a) - a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar 
mananciais de água;  
b) - a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas 
importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais;  
c) - o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou um 
acentuado assoreamento das coleções hídricas;  
d) - o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras da biota 
regional.  
§ 1° - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ou órgão 
equivalente no âmbito estadual, em conjunto ou isoladamente, ou mediante convênio com outras 
entidades, fiscalizará e supervisionará as Áreas de Proteção Ambiental.  
 
 
 
 
LEI N° 6.803 - (Zoneamento Industrial) 
De 02 de julho de 1980 
 
Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, e 
dá outras providências  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
Artigo 1° - Nas áreas críticas de poluição a que se refere o Artigo 4° do Decreto Lei 1.413, de 14 
de Agosto de 1975, as zonas destinadas à instalação de indústrias serão definidas em esquema 
de zoneamento urbano, aprovado por lei, que compatibilize as atividades industriais com a 
proteção ambiental.  
§ 1° - As zonas de que trata este artigo serão classificadas nas seguintes categorias:  
a) - zonas de uso estritamente industrial;  
b) - zonas de uso predominantemente industrial;  
c) - zonas de uso diversificado.  
§ 2° - As categorias de zonas referidas no parágrafo anterior poderão ser divididas em 
subcategorias, observadas as peculiaridades das áreas críticas a que pertençam e a natureza das 
indústrias nelas instaladas.  
§ 3° - As indústrias ou grupos de indústrias já existentes, que não resultarem confinadas nas 
zonas industriais definidas de acordo com esta Lei, serão submetidas à instalação de 
equipamentos especiais de controle e, nos casos mais graves, à relocalização.  
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Artigo 2° - As zonas de uso estritamente industrial destinam-se, preferencialmente, à localização 
de estabelecimentos industriais cujos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, 
emanações e radiações possam causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança das 
populações, mesmo depois da aplicação de métodos adequados de controle e tratamento de 
efluentes, nos termos da legislação vigente.  
§ 1° - As zonas a que se refere este artigo deverão:  
I - Situar-se em áreas que apresentem elevada capacidade de assimilação de efluentes e proteção 
ambiental, respeitadas quaisquer restrições legais ao uso do solo;  
II - Localizar-se em áreas que favoreçam a instalação de infra-estrutura e serviços básicos 
necessários ao seu funcionamento e segurança;  
III - Manter, em seu contorno, anéis verdes de isolamento capazes de proteger as zonas 
circunvizinhas contra possíveis efeitos residuais e acidentes.  
... 
§ 1° - Os programas de controle da poluição e o licenciamento para a instalação, operação ou 
ampliação de indústrias, em áreas críticas de poluição, serão objeto de normas diferenciadas, 
segundo o nível de saturação, para cada categoria de zona industrial.  
§ 2° - Os critérios baseados em padrões ambientais, nos termos do disposto neste artigo, serão 
estabelecidos tendo em vista as zonas não saturadas, tornando-se mais restritivos, 
gradativamente, para as zonas em via de saturação e saturadas.  
§ 3° - Os critérios baseados em área disponível e infra-estrutura existente, para aferição de grau 
de saturação, nos termos do disposto neste artigo, em zonas de uso predominantemente industrial 
e de uso diversificado, serão fixados pelo Governo do Estado, sem prejuízo da legislação 
municipal aplicável.  
Artigo 7° - Ressalvada a competência da União e observado o disposto nesta Lei, o Governo do 
Estado, ouvidos os Municípios interessados, aprovará padrões de uso e ocupação do solo, bem 
como de zonas de reserva ambiental, nas quais, por suas características culturais, ecológicas, 
paisagísticas, ou pela necessidade de preservação de mananciais e proteção de áreas especiais, 
ficará vedada a localização de estabelecimentos industriais.  
Artigo 8° - A implantação de indústrias que, por suas características, devam ter instalações 
próximas às fontes de matérias-primas situadas fora dos limites fixados para as zonas de uso 
industrial obedecerá a critérios a serem estabelecidos pelos Governos Estaduais, observadas as 
normas contidas nesta Lei e demais dispositivos legais pertinentes.  
 
 
 
 
LEI N° 6.766 - (Parcelamento do solo urbano) 
De 19 de dezembro de 1979 
 
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
Artigo 1° - O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei.  
Parágrafo Único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer normas 
complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às 
peculiaridades regionais e locais.  
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
Artigo 2° - O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 
desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e 
municipais pertinentes.  
§ 1° - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com 
abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 
ampliação das vias existentes.  
§ 2° - Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, 
com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas 
vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.  
Artigo 3° - Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas ou 
de expansão urbana, assim definidas por lei municipal.  
Parágrafo Único - Não será permitido o parcelamento do solo:  
I - Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para 
assegurar o escoamento das águas;  
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II - Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam 
previamente saneados;  
III - Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento) salvo se atendidas 
exigências específicas das autoridades competentes;  
IV - Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;  
V - Em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias 
suportáveis, até a sua correção.  
 
 
 
 
LEI N° 6.513 - (Áreas Especiais e de Interesse Turístico) 
De 20 de dezembro de 1977 
 
Dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e de Locais de interesse Turístico; Sobre o inventário 
com finalidades turísticas dos bens de valor cultural e natural; Acrescenta inciso ao Artigo 2° da 
Lei 4.132 de 10 de Setembro de 1962; Altera a redação e acrescenta dispositivos à lei 4.717, de 
29 de Junho de 1965, e dá outras providências.  
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
CAPÍTULO I DAS ÁREAS E DOS LOCAIS DE INTERESSE TURÍSTICO  
Artigo 1° - Consideram-se de interesse turístico as Áreas Especiais e os Locais instituídos na 
forma da presente Lei, assim como os bens de valor cultural e natural, protegidos por legislação 
específica, e especialmente:  
I - Os bens de valor histórico, artístico, arqueológico ou pré-histórico;  
II - As reservas e estações ecológicas;  
III - As áreas destinadas à proteção dos recursos naturais renováveis;  
IV - As manifestações culturais ou etnológicas e os locais onde ocorram;  
V - As paisagens notáveis;  
VI - As localidades e os acidentes naturais adequados ao repouso e à prática de atividades 
recreativas, desportivas ou de lazer;  
VII - As fontes hidrominerais aproveitáveis;  
VIII - As localidades que apresentem condições climáticas especiais;  
IX - Outros que venham a ser definidos, na forma desta Lei.  
Artigo 2° - Poderão ser instituídos, na forma e para os fins da presente Lei:  
I - Áreas Especiais de Interesse Turístico;  
II - Locais de Interesse Turístico.  
Artigo 3° - Áreas Especiais de Interesse Turístico são trechos contínuos do território nacional, 
inclusive suas águas territoriais, a serem preservados e valorizados no sentido cultural, e natural, 
e destinados à realização de planos e projetos de desenvolvimento turístico.  
Artigo 4° - Locais de Interesse Turístico são trechos do território nacional, compreendidos ou não 
em Áreas Especiais, destinados por sua adequação ao desenvolvimento de atividades turísticas, e 
à realização de projetos específicos, e que compreendam:  
I - Bens não sujeitos a regime específico de proteção;  
II - Os respectivos entornos de proteção e ambientação.  
§ 1° - Entorno de proteção é o espaço físico necessário ao acesso do público ao Local de 
Interesse Turístico e à sua conservação, manutenção e valorização.  
§ 2° - Entorno de ambientação é o espaço físico necessário à harmonização do Local de Interesse 
Turístico com a paisagem em que se situar.  
Artigo 5° - A ação do Governo Federal, para a execução da presente Lei, desenvolver-se-á 
especialmente por intermédio dos seguintes órgãos e entidades:  
I - Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR, vinculada ao Ministério da Indústria e do 
Comércio;  
II - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, do Ministério da Educação e 
Cultura;  
III - Instituto Brasileira de Desenvolvimento Florestal - IBDF, do Ministério da Agricultura;  
IV - Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior;  
V - Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana - CNPU, organismo 
interministerial criado pelo Decreto 74156, de 6 de Junho de 1974;  
VI - Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, do Ministério da Agricultura.  
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Parágrafo Único - Sem prejuízo das atribuições que lhes confere a legislação específica, os 
órgãos e entidades mencionados neste artigo atuarão em estreita colaboração, dentro da 
respectiva esfera da competência, para a execução desta Lei e dos atos normativos dela 
decorrentes.  
Artigo 6° - A EMBRATUR implantará e manterá permanentemente atualizado o Inventário das 
Áreas Especiais de Interesse Turístico, dos Locais de Interesse Turístico e dos bens culturais e 
naturais protegidos por legislação específica.  
§ 1° - A EMBRATUR promoverá entendimentos com os demais órgãos e entidades mencionados 
no Artigo 5°, com o objetivo de se definirem os bens culturais e naturais protegidos, que possam 
ter utilização turísticas, e os usos turísticos compatíveis com os mesmos bens.  
§ 2° - Os órgãos e entidades mencionados nos Incisos II a VI do Artigo 5° enviarão à EMBRATUR 
para fins de documentação e informação, cópia de todos os elementos necessários à identificação 
dos bens culturais e naturais sob sua proteção, que possam ter uso turístico.  
... 
CAPÍTULO II DAS ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO  
Artigo 11 - As Áreas Especiais de Interesse Turístico serão instituídas por decreto do Poder 
Executivo, mediante proposta do CNTur, para fins de elaboração e execução de planos e 
programas destinados a:  
I - Promover o desenvolvimento turístico;  
II - Assegurar a preservação e valorização do patrimônio cultural e natural;  
III - Estabelecer normas de uso e ocupação do solo;  
IV - Orientar a alocação de recursos e incentivos necessários a atender aos objetivos e diretrizes 
da presente Lei.  
Artigo 12 - As Áreas Especiais de Interesse Turístico serão classificadas nas seguintes categorias:  
I - Prioritárias: áreas de alta potencialidade turística, que devam ou possam ser objeto de planos e 
programas de desenvolvimento turístico, em virtude de:  
a) - ocorrência ou iminência de expressivos fluxos de turistas e visitantes;  
b) - existência de infra-estrutura turística e urbana satisfatória, ou possibilidade de sua 
implementação;  
c) - necessidade da realização de planos e projetos de preservação ou recuperação dos Locais de 
Interesse Turístico nelas incluídos;  
d) - realização presente ou iminente de obras públicas ou privadas, que permitam ou assegurem o 
acesso à área, ou a criação da infra-estrutura mencionada na Alínea "b";  
e) - conveniência de prevenir ou corrigir eventuais distorções de uso do solo, causadas pela 
realização presente ou iminente de obras públicas ou privadas, ou pelo parcelamento e ocupação 
do solo.  
II - De Reserva: áreas de elevada potencialidade turística, cujo aproveitamento deva ficar na 
dependência;  
a) - da implantação dos equipamentos de infra-estrutura indispensáveis;  
b) - da efetivação de medidas que assegurem a preservação do equilíbrio ambiental e a proteção 
ao patrimônio cultural e natural ali existente;  
c) - de providências que permitam regular, de maneira compatível com a alínea precedente, os 
fluxos de turistas e visitantes e as atividades, obras e serviços permissíveis.  
Artigo 13 - Do ato de declarar Área Especial de Interesse Turístico, de categoria Prioritária, 
constarão:  
I - Seus limites;  
II - As principais características que lhe conferirem potencialidade turística;  
III - O prazo de formulação dos planos e programas que nela devam ser executados e os órgãos e 
entidades federais por eles responsáveis;  
IV - As diretrizes gerais de uso e ocupação do solo que devam vigorar até a aprovação dos planos 
e programas, observada a competência específica dos órgãos e entidades mencionadas no Artigo 
5°;  
V - As atividades, obras e serviços permissíveis, vedados ou sujeitos a parecer prévio, até a 
aprovação dos planos e programas, observado o disposto no inciso anterior quanto à competência 
dos órgãos ali mencionados.  
§ 1° - Incluir-se-ão entre os responsáveis pela elaboração dos planos e programas, os órgãos e 
entidades enumerados nos Inciso II a VI, do artigo 5°, que tiverem interesse direto na área.  
§ 2° - O prazo referido no Inciso III poderá ser prorrogado, a juízo do Poder Executivo, até perfazer 
o limite máximo de 2 (dois) anos, contados da data da publicação do decreto que instituir a Área 
Especial de Interesse Turístico.  
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§ 3° - Respeitados o prazo previsto no ato declaratório e suas eventuais prorrogações, conforme o 
parágrafo anterior, compete ao CNTur aprovar os planos e programas ali referidos.  
§ 4° - O decurso dos prazos previstos nos parágrafos anteriores, sem que os planos e programas 
tenham sido aprovados pelo CNTur, importará na caducidade da declaração da Área Especial de 
Interesse Turístico.  
Artigo 14 - A supervisão da elaboração e da implementação dos planos e programas caberá a 
uma Comissão Técnica de Acompanhamento, constituída de representantes:  
I - Da Embratur;  
II - Dos demais órgãos e entidades referidos no Artigo 5°, com interesse direto na área;  
III - Dos Governos estaduais e municipais interessados, e da respectiva região metropolitana, 
quando for o caso.  
Artigo 15 - Constarão obrigatoriamente dos planos e programas:  
I - As normas que devam ser observadas, a critério dos órgãos referidos nos incisos II a VI, do 
Artigo 5°, sob cuja jurisdição estiverem, a fim de assegurar a preservação, restauração, 
recuperação ou valorização, conforme o caso, do patrimônio cultural ou natural existente, e dos 
aspectos sociais que lhe forem próprios;  
II - Diretrizes de desenvolvimento urbano e de ocupação do solo, condicionadas aos objetivos 
enumerados no inciso anterior e aos planos de desenvolvimento urbano e metropolitano que 
tenham sido aprovados pelo órgãos federais competentes;  
III - indicação de recursos e fontes de financiamento disponíveis para implementação dos mesmos 
planos e programas.  
Artigo 16 - Os planos e programas aprovados serão encaminhados aos órgãos e entidades 
competentes para sua implementação, nos níveis federal, estadual, metropolitano e municipal.  
Artigo 17 - Do ato que declarar Área Especial de Interesse Turístico, da categoria de Reserva, 
constarão:  
I - Seus limites;  
II - As principais características que lhe conferirem potencialidade turística;  
III - Os órgãos e entidades que devam participar da preservação dessas características;  
IV - As diretrizes gerais de uso e ocupação do solo e exploração econômica, que devam 
prevalecer enquanto a Área Especial estiver classificada como de Reserva, observada a 
responsabilidade estabelecida por força da legislação federal de proteção dos bens culturais e 
naturais.  
V - Atividades, obras e serviços permissíveis, vedados ou sujeitos a parecer prévio.  
Parágrafo Único - Os órgãos e entidades federais, estaduais, metropolitanos e municipais 
coordenar-se-ão com a EMBRATUR e com os órgãos mencionados no Inciso III deste artigo, 
sempre que seus projetos, qualquer que seja sua natureza, possa implicar em alteração das 
características referidas no Inciso II, deste artigo.  
CAPÍTULO III DOS LOCAIS DE INTERESSE TURÍSTICO  
Artigo 18 - Os Locais de Interesse Turístico serão instituídos por resolução do CNTur, mediante 
proposta da EMBRATUR para fins de disciplina de seu uso e ocupação, preservação e 
ambientação.  
Artigo 19 - As resoluções do CNTur, que declararem Locais de Interesse Turístico, indicarão:  
I - Seus limites;  
II - Os entornos de proteção e ambientação;  
III - Os principais aspectos e características do Local;  
IV - As normas gerais de uso e ocupação do Local, destinadas a preservar aqueles aspectos e 
características, a com eles harmonizar as edificações e construções, e a propiciar a ocupação e o 
uso do Local de forma com eles compatível.  
CAPÍTULO IV DA AÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS  
Artigo 20 - A EMBRATUR fica autorizada a firmar os convênios que se fizerem necessários, com 
os Governos estaduais e municipais interessados, para:  
I - Execução, nos respectivos territórios, e no que for de sua competência, desta Lei e dos atos 
normativos dela decorrentes;  
II - Elaboração e execução dos planos e programas a que se referem os artigos 12 e seguintes;  
III - Compatibilização de sua ação, respeitando-se as respectivas esferas de competência e os 
interesses peculiares do Estado, dos Municípios e da região metropolitana interessados.  
Parágrafo Único - A EMBRATUR fica também autorizada a firmar convênios com órgãos e 
entidades federais, estaduais, metropolitanas e municipais visando à preservação do patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, respeitando o disposto no Artigo 6°, Parágrafo 1°.  



 257 
 

 
Artigo 21 - Poderão ser instituídas Áreas Especiais de Interesse Turístico e Locais de Interesse 
Turístico, complementarmente, a nível estadual, metropolitano ou municipal, nos termos da 
legislação própria, observadas as diretrizes fixadas na presente Lei.  
Artigo 22 - Declarados, a nível federal, Área Especial de Interesse Turístico, ou Local de Interesse 
Turístico, os órgãos e entidades mencionados no Artigo 5° prestarão toda a assistência aos 
Governos estaduais e municipais interessados, para compatibilização de sua legislação com as 
diretrizes, planos e programas decorrentes da presente Lei.  
Artigo 23 - A EMBRATUR e os órgãos, entidades e agências federais que tenham programas de 
apoio à atividade turística darão prioridade, na concessão de quaisquer estímulos fiscais ou 
financeiros, aos Estados e Municípios que hajam compatibilizado sua legislação com a presente 
Lei, aos empreendimentos neles localizados.  
 
 
 
LEI N° 5.197 - (Fauna) 
De 03 de janeiro de 1967 
 
Dispõe sobre a Proteção à Fauna  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
Artigo 1° - Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que 
vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, 
abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibido a sua utilização, 
perseguição, destruição, caça ou apanha.  
§ 1° - Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão será 
estabelecida em ato regulamentador do Poder Público Federal.  
§ 2° - A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna silvestre em terras de 
domínio privado, mesmo quando permitidas na forma do parágrafo anterior, poderão ser 
igualmente proibidas pelos respectivos proprietários, assumido estes a responsabilidade da 
fiscalização de seus domínios. Nestas áreas, para a prática do ato de caça é necessário o 
consentimento expresso ou tácito dos proprietários, nos termos dos Artigos 594, 595, 596, 597 e 
598 do Código Civil.  
Artigo 2° - É proibido o exercício da caça profissional.  
Artigo 3° - É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que 
impliquem na sua caça, perseguição, destruição ou apanha.  
§ 1° - Excetuam-se os espécimes provenientes de criadouros devidamente legalizados.  
§ 2° - Será permitida, mediante licença da autoridade competente, a apanha de ovos, lavras e 
filhotes que se destinem aos estabelecimentos acima referidos, bem como a destruição de animais 
silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública.  
Artigo 4° - Nenhuma espécie poderá ser introduzida no País, sem parecer técnico oficial favorável 
e licença expedida na forma da Lei.  
Artigo 5° - O Poder Público criará:  
a) - Reservas Biológicas Nacionais, Estaduais e Municipais, onde as atividades de utilização, 
perseguição, caça, apanha, ou introdução de espécimes na fauna e flora silvestre e domésticas, 
bem como modificações do meio ambiente a qualquer título são proibidas, ressalvadas as 
atividades científicas devidamente autorizadas pela autoridade competente;  
b) - Parques de Caça Federais, Estaduais e Municipais, onde o exercício da caça é permitido 
abertos total ou parcialmente ao público, em caráter permanente ou temporário, com fins 
recreativos, educativos e turísticos.  
Artigo 6° -O Poder Público estimulará:  
a) - a formação e o funcionamento de clubes e sociedades amadoristas de caça e de tiro ao vôo, 
objetivando alcançar o espírito associativas para a prática desse esporte;  
b) - a construção de criadouros destinados à criação de animais silvestres para fins econômicos e 
industriais.  
... 
 
 
 
 
LEI Nº 10.257 - (Política Urbana) 

O 
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DE 10 DE JULHO DE 2001 
 
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política 
urbana e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
CAPÍTULO I 
DIRETRIZES GERAIS 
Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
será aplicado o previsto nesta Lei. 
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece 
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do 
bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, 
ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 
II - gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas 
dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano; 
III - cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no 
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 
IV - planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das 
atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e 
corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
V - oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos 
interesses e necessidades da população e às características locais; 
VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-
estrutura urbana; 
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores 
de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente; 
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; 
f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental; 
VII - integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o 
desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência; 
VIII - adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 
compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do 
território sob sua área de influência; 
IX - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 
X - adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos 
públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos 
geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 
XI - recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de 
imóveis urbanos; 
XII - proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio 
cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 
XIII - audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de 
implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o 
meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população; 
XIV - regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 
mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e 
edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; 
XV - simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, 
com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades 
habitacionais; 
XVI - isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 
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empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social. 
... 
CAPÍTULO II 
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 
Seção I 
Dos instrumentos em geral 
Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 
I - planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social; 
II - planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 
III - planejamento municipal, em especial: 
a) plano diretor; 
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 
c) zoneamento ambiental; 
d) plano plurianual; 
e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 
f) gestão orçamentária participativa; 
g) planos, programas e projetos setoriais; 
h) planos de desenvolvimento econômico e social; 
IV - institutos tributários e financeiros: 
a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; 
b) contribuição de melhoria; 
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 
V - institutos jurídicos e políticos: 
a) desapropriação; 
b) servidão administrativa; 
c) limitações administrativas; 
d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 
e) instituição de unidades de conservação; 
f) instituição de zonas especiais de interesse social; 
g) concessão de direito real de uso; 
h) concessão de uso especial para fins de moradia; 
i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
j) usucapião especial de imóvel urbano; 
l) direito de superfície; 
m) direito de preempção; 
n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 
o) transferência do direito de construir; 
p) operações urbanas consorciadas; 
q) regularização fundiária; 
r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos; 
s) referendo popular e plebiscito; 
VI - estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). 
... 
CAPÍTULO III 
DO PLANO DIRETOR 
Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento 
das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento 
das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º desta Lei. 
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana. 
§ 1º O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano 
plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as 
prioridades nele contidas. 
§ 2º O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo. 
§ 3º A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos. 
§ 4º No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os 
Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 
I - a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade; 
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II - a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 
III - o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 
§ 5º (VETADO) 
Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
I - com mais de vinte mil habitantes; 
II - integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
III - onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do art. 182 
da Constituição Federal; 
IV - integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
V - inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito regional ou nacional. 
§ 1º No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do caput, 
os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as 
medidas de compensação adotadas. 
§ 2º No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano 
de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. 
Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo: 
I - a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para 
utilização, na forma do art. 5º desta Lei; 
II - disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei; 
III - sistema de acompanhamento e controle. 
CAPÍTULO IV 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE 
Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os 
seguintes instrumentos: 
I - órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 
II - debates, audiências e consultas públicas; 
III - conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; 
IV - iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
urbano; 
 
 
  
 
 
 
DECRETO Nº 1.904 - (Programa Nacional de Direitos Humanos) 
De 13 de maio de 1996 
 
Institui o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica instituído o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH, contendo diagnóstico 
da situação desses direitos no País e medidas para a sua defesa e promoção, na forma do Anexo 
deste Decreto. 
Art. 2º - O PNDH objetiva: 
I - a identificação dos principais obstáculos à promoção e defesa dos direitos humanos no País; 
II - a execução, a curto, médio e longo prazos, de medidas de promoção e defesa desses direitos; 
III - a implementação de atos e declarações internacionais, com a adesão brasileira, relacionados 
com direitos humanos; 
IV - a redução de condutas e atos de violência, intolerância e discriminação, com reflexos na 
diminuição das desigualdades sociais; 
V - a observância dos direitos e deveres previstos na Constituição, especialmente os dispostos em 
seu Art. 5; 
VI - a plena realização da cidadania. 
Art. 3º - As ações relativas à execução e ao apoio do PNDH serão prioritárias. 
Art. 4º - O PNDH será coordenado pelo Ministério da Justiça, com a participação e apoio dos 
órgãos da Administração Pública Federal. 
Parágrafo único. Cada órgão envolvido designará uma coordenação setorial, responsável pelas 
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ações e informações relativas à execução e ao apoio do PNDH. 
Art. 5º - Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades privadas poderão manifestar 
adesão ao PNDH. 
Art. 6º - As despesas decorrentes do cumprimento do PNDH correrão à conta de dotações 
orçamentárias dos respectivos órgãos participantes. 
Art. 7º - O Ministro de Estado da Justiça, sempre que necessário, baixará portarias instrutórias à 
execução do PNDH. 
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001 - (Impacto Ambiental) 
De 23 de janeiro de 1986 
 
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere 
o artigo 48 do Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, para efetivo exercício das 
responsabilidades que lhe são atribuídas pelo artigo 18 do mesmo decreto, e Considerando a 
necessidade de se estabelecerem as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as 
diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos 
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, RESOLVE:  
Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - as atividades sociais e econômicas;  
III - a biota;  
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - a qualidade dos recursos ambientais.  
Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de 
impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do 
IBAMA e em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais 
como:  
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;  
II - Ferrovias;  
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;  
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66;  
V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;  
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;  
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins 
hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para 
navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e 
embocaduras, transposição de bacias, diques;  
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);  
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;  
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;  
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 
10MW;  
XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, 
cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);  
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;  
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou 
menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de 
vista ambiental;  
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de relevante interesse 
ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;  
XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por 
dia.  
Artigo 3º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo RIMA, a serem 
submetidos à aprovação do IBAMA, o licenciamento de atividades que, por lei, seja de 
competência federal.  
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Artigo 4º - Os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do SISNAMA deverão 
compatibilizar os processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das 
atividades modificadoras do meio ambiente, respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos por 
esta Resolução e tendo por base a natureza o porte e as peculiaridades de cada atividade.  
 
 
 
 
 
LEI N° 4.771 - (Código Florestal) 
De 15 de setembro de 1965 
 
Institui o Novo Código Florestal  
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:  
Artigo 1° - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, 
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os 
habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação 
em geral e especialmente esta Lei estabelecem.  
Parágrafo único - As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e 
exploração das florestas são consideradas uso nocivo da propriedade.  
Artigo 2° - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e 
demais formas de vegetação natural situadas:  
a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa 
marginal cuja largura mínima seja:  
1) de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;  
2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) 
metros de largura;  
3) de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham 50 (cinqüenta) metros a 200 (duzentos) 
metros de largura;  
4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros;  
5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros;  
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água, naturais ou artificiais;  
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d’água", qualquer que seja a 
sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura;  
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;  
e) nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45° equivalente a 100% na linha de 
maior declive;  
f) nas restingas, como fixadoras e dunas ou estabilizadoras de mangues;  
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 
inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;  
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.  
Parágrafo único - No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros 
urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em 
todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso 
do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.  
Artigo 3° - Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato 
do Poder Público, as florestas e demais formas vegetação natural destinadas;  
a) a atenuar a erosão das terras;  
b) a fixar as dunas;  
c) a formar as faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;  
d) a auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares;  
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;  
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados por extinção;  
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;  
h) a assegurar condições de bem-estar público.  
§ 1° - A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com 
prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, 
planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social.  
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§ 2° - As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação 
permanente (letra "g") pelo só efeito desta Lei.  
Artigo 4° - Consideram-se de interesse público:  
a) a limitação e o controle do pastoreio em determinadas áreas, visando à adequada conservação 
e propagação da vegetação florestal;  
b) as medidas com o fim de prevenir ou erradicar pragas e doenças que afetem a vegetação 
florestal;  
c) a difusão e a adoção de métodos tecnológicos que visem a aumentar economicamente a vida 
útil da madeira e o seu maior aproveitamento em todas as fases de manipulação e transformação.  
Artigo 5° - O Poder Público criará:  
a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas Biológicas, com a finalidade de 
resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e 
das belezas naturais, com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos;  
b) Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, com fins econômicos, técnicos ou sociais, 
inclusive reservando áreas ainda não florestadas e destinadas a atingir aquele fim.  
Parágrafo único - Ressalvada a cobrança de ingresso a visitantes, cuja receita será destinada em 
pelo menos 50% (cinqüenta por cento) ao custeio da manutenção e fiscalização, bem como de 
obras de melhoramento em cada unidade, é proibida qualquer forma de exploração dos recursos 
naturais nos parques reservas biológicas criados pelo poder público na forma deste artigo.  
Artigo 6° - O proprietário da floresta não preservada, nos termos desta Lei, poderá gravá-la com 
perpetuidade, desde que verificada a existência de interesse público pela autoridade florestal. O 
vínculo constará de termo assinado perante a autoridade florestal e será averbado à margem da 
inscrição no Registro Público.  
Artigo 7° - Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte, mediante ato do Poder Público, 
por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta - sementes.  
Artigo 8° - Na distribuição de lotes destinados à agricultura, em planos de colonização e de 
reforma agrária, não devem ser incluídas as áreas florestadas de preservação permanente de que 
trata esta Lei, nem as florestas necessárias ao abastecimento local ou nacional de madeiras e 
outros produtos florestais.  
Artigo 9° - As florestas de propriedade particular, enquanto indivisas com outras, sujeitas a regime 
especial, ficam subordinadas ás disposições que vigorarem para estas.  
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 
 
O Programa de Regionalização do turismo é um modelo de gestão descentralizada, coordenada e 
integrada, com base nos princípios da flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação 
intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões.  
Regionalizar o turismo é transformar a ação centrada na unidade municipal para uma política 
pública mobilizadora de planejamento e coordenação para o desenvolvimento turístico local, 
regional, estadual e nacional, de forma articulada e compartilhada. É, também, esforço 
coordenado entre municípios, estados e países para ações de negociação, consenso, 
planejamento e organização social.  
Como objetivo , pretendemos ampliar e qualificar o mercado de trabalho ; dar qualidade ao 
produto turístico; diversificar a oferta turística; estruturar os destinos turísticos; ampliar o consumo 
turístico no mercado nacional ; aumentar a inserção competitiva do produto turístico no mercado 
internacional ; ampliar o consumo turístico no mercado nacional e aumentar o tempo de 
permanência e gasto médio do turista .  
 
INTRODUÇÃO 
Roteiros do Brasil: mercado e inclusão social  
Desde que a equipe do Ministério do Turismo iniciou a formulação do Plano Nacional do Turismo, 
nas primeiras horas do governo Lula, esteve presente o desejo de se construir uma proposta de 
transformação produtiva com eqüidade, capaz de mobilizar e motivar a sociedade para um projeto 
cujo sentimento de fazer parte pudesse provocar um movimento para a construção coletiva do 
desenvolvimento sustentável. 
O primeiro desafio foi repensar o modelo de desenvolvimento do turismo no País e com que meios 
enfrentar e avançar para atender às necessidades requeridas pela ordem internacional 
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globalizada, que impõe a ótica dos mercados mundializados e competitivos e o acesso a novas 
tecnologias. 
A contribuição das organizações da sociedade e a experiência acumulada por um número 
significativo de municípios brasileiros, mobilizados para o processo de planejamento 
fundamentado no princípio do turismo sustentável, foi determinante. O passo seguinte constituiu-
se no ordenamento e na aproximação de interesses para ampliar a cooperação e a parceria, 
fortalecendo as relações entre municípios, Estados e países a partir de seus valores, atributos e 
particularidades, compondo regiões turísticas. As inter-relações e o processo de integração que 
ocorrem nesses territórios são capazes de gerar produtos e serviços complementares para a 
diversificação da oferta turística, traduzindo-se em oportunidades de negócios e de 
desenvolvimento humano. 
Nesse processo, foi dada especial atenção para que os benefícios atribuídos à economia de 
mercado tivessem o foco nas populações locais e fossem distribuídos de maneira eqüitativa, para 
que a interdependência cada vez maior opere em favor da inclusão social. 
Na continuidade do debate, definiu-se como estratégico o planejamento participativo, 
considerando-se os instrumentos, planos e programas nacionais, estaduais e locais, suas 
particularidades e especificidades, além da constituição dos Fóruns Estaduais de Turismo como 
âncoras do processo. Também foram analisadas as orientações da Organização Mundial do 
Turismo (OMT), da Association Internationale d’Experts Scientifiques du Tourisme (AIEST) e, 
ainda, a experiência de outros países.  
Para a consolidação e a permanência do modelo de gestão regionalizado, estabeleceram-se as 
estratégias que fundamentam o Programa: 
- consolidação de uma estrutura de coordenação municipal, regional, estadual e nacional;  
- aplicação de instrumentos metodológicos que possam responder às necessidades nacionais e às 
particularidades de cada realidade: inventário da oferta turística; matrizes para a definição, 
estruturação e avaliação de roteiros; métodos e técnicas para a mobilização e organização local 
com foco na região; 
- definição de parâmetros de modelo de acompanhamento e avaliação; e 
- implantação de um sistema de informação que resgate, reúna, organize e faça circular dados e 
informações. 
Por último, o diálogo se fez pelo exame do contexto do mercado, analisando-se a relação entre 
objetivos e resultados para que se possa operar a partir da organização de redes humanas locais. 
A interação que se dá na base territorial deve resultar em benefícios para a localidade e para a 
região, pela oferta de produtos e serviços particulares e diferenciados que se complementam. 
Sob a ótica do mercado, enfocam-se os aspectos que são determinantes no processo de 
globalização, como: o aumento da competição econômica; a tendência de assemelhação dos 
produtos quanto aos padrões de qualidade, de preço e de acesso; e o atual perfil do consumidor, 
mais consciente e exigente, que busca, além dos atributos intrínsecos ao produto, outros valores e 
conceitos tangíveis e intangíveis que definem a decisão de consumo. Igualdade social, processos 
produtivos ambientalmente sustentáveis, respeito a valores éticos e culturais e relações 
comerciais justas são conceitos cada vez mais demandados, que se refletem na escolha do 
destino ou produto. 
Esse conjunto de reflexões traduz-se no Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do 
Brasil, que reflete o entrosamento das instâncias de governo com a sociedade. É um duplo esforço 
de integração e participação, que não se esgota na formulação deste documento.O Programa, 
construído e conduzido por várias mãos e inteligências, deve reunir contribuições criativas e 
consistentes nas etapas posteriores de detalhamento, implementação e avaliação das ações, em 
um movimento atrevido de alterar as bases, o que possibilitará encontrar respostas para 
concretizar a produção de riqueza na direção estratégica da inclusão social.  
 
1 - BASE CONCEITUAL 
Regionalização do turismo é um modelo de gestão de política pública descentralizada, coordenada 
e integrada, baseada nos princípios da flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação 
intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões. 
Regionalizar é transformar a ação centrada na unidade municipal em uma política pública 
mobilizadora, capaz de provocar mudanças, sistematizar o planejamento e coordenar o processo 
de desenvolvimento local e regional, estadual e nacional de forma articulada e compartilhada. 
Adotar o modelo de regionalização do turismo exige novas posturas e novas estratégias na gestão 
das políticas públicas; exige mudanças de relacionamento entre as esferas do poder público e a 
sociedade civil; exige negociação, acordo, planejamento e organização social. Exige, também, 
entender a região diferentemente da macrodivisão administrativa adotada no País – Norte, 
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Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Deve-se perceber o conceito como um esforço coordenado 
de ações integradas entre municípios, Estados e países. 
Compreender o Programa de Regionalização do Turismo é assimilar a noção de território como 
espaço e lugar de interação do homem com o ambiente, dando origem a diversas formas de se 
organizar e se relacionar com a natureza, com a cultura e com os recursos de que dispõe. Essa 
noção de território supõe formas de coordenação entre organizações sociais, agentes econômicos 
e representantes políticos, superando a visão estritamente setorial do desenvolvimento. Incorpora, 
também, o ordenamento dos arranjos produtivos locais e regionais como estratégico,dado que os 
vínculos de parceria, integração e cooperação dos setores geram produtos e serviços capazes de 
inserir as unidades produtivas de base familiar, formais e informais, micro e pequenas empresas, 
que se reflete no estado de bem-estar das populações. 
Implementar o Programa de Regionalização do Turismo é promover a cooperação e a parceria 
dos segmentos envolvidos: organizações da sociedade, instâncias de governos, empresários e 
trabalhadores, instituições de ensino, turistas e comunidade. É atuar para atingir os seguintes 
objetivos: 
- dar qualidade ao produto turístico; 
- diversificar a oferta turística; 
- estruturar os destinos turísticos; 
- ampliar e qualificar o mercado de trabalho; 
- aumentar a inserção competitiva do produto turístico no mercado internacional; 
- ampliar o consumo do produto turístico no mercado nacional; 
- aumentar a taxa de permanência e gasto médio do turista. 
 
 
2 - FUNDAMENTOS 
Para a definição de diretrizes e ações estratégicas das políticas públicas, o Programa de Governo 
para o período 2003-2007 tem como vetores a diminuição das desigualdades regionais e sociais; o 
equilíbrio da balança de pagamentos; a geração de empregos e ocupação; e a geração e 
distribuição de renda. 
Fundamentado nesses vetores, e adotando como premissa a ética e a sustentabilidade, o 
Ministério do Turismo formula o Plano Nacional do Turismo – Diretrizes, Metas e Programas 2003-
2007, definindo sete macroprogramas estruturantes, capazes de gerar impactos positivos no 
processo de desenvolvimento do Brasil: 
1 - Gestão e Relações Institucionais; 
2 - Fomento; 
3 - Infra-Estrutura; 
4 - Estruturação e Diversificação da Oferta Turística; 
5 - Qualidade do Produto Turístico; 
6 - Promoção e Apoio à Comercialização; 
7 - Informações Turísticas. 
Dos objetivos e estratégias dos macroprogramas derivam diretrizes e programas operacionais 
que, articulados, são capazes de responder às demandas nacionais para a consolidação do 
turismo no País. As bases do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil 
derivam do Macroprograma 4 – Estruturação e Diversificação da Oferta Turística –, reestruturado 
a partir 
do debate nacional com os segmentos representativos da sociedade, de modo a impulsionar o 
desenvolvimento sustentável das regiões. 
 
3 - DIRETRIZES 
O Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil está estruturado para 
concretizar,no médio prazo, uma transformação na oferta turística nacional, orientando a ação 
executiva para: 
1 - Ordenamento, Normatização e Regulação; 
2 - Informação e Comunicação; 
3 - Articulação; 
4 - Envolvimento Comunitário; 
5 - Capacitação; 
6 - Incentivo e Financiamento; 
7 - Infra-Estrutura; 
8 - Promoção e Comercialização. 
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4 - ESTRATÉGIA 
As diretrizes políticas articuladas possibilitam a construção da matriz operacional do Programa de 
Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, derivando estratégias concretas e linhas de ação 
específicas: 
4.1. Gestão coordenada 
A formação de parcerias com vistas ao compartilhamento de propostas, responsabilidades e 
ações envolve os governos federal, estaduais e municipais, bem como a criação de instâncias que 
promovam a integração destes à comunidade nas etapas de planejamento, implementação e 
avaliação. Para efetivar tal proposta, o Programa está estruturado como uma unidade de 
coordenação nacional, apoiada em instrumentos metodológicos e em um sistema de informação, 
indispensáveis para a ação descentralizada. 
4.2. Planejamento integrado e participativo 
A ação pública, seja ela estatal ou privada, demanda espaços de participação política que 
articulam as potencialidades do conjunto dos setores sociais e econômicos envolvidos no 
processo de organização e gestão do território, além de possibilitar nova cultura de 
relacionamento. Viabilizar a elaboração de planos estratégicos de desenvolvimento do turismo 
regional, de forma participativa, significa democratizar os espaços e os mecanismos de 
representação política da sociedade civil, permitindo as mudanças estruturais almejadas. 
4.3. Promoção e apoio à comercialização 
Na busca de adotar mudanças capazes de alterar as relações de mercado e alcançar resultados, 
o Programa assume pressupostos fundamentais, como vontade, inteligência, participação e o 
reconhecimento de que a diversidade e as particularidades do País traduzem-se em diversidade e 
particularidades da oferta turística segmentada e, também, nos modos de comercializar. Tais 
pressupostos definem as etapas operacionais: formação de redes, educação para o mercado, 
formatação de roteiros, e estratégias de promoção e apoio à comercialização. 
 
5 - AÇÕES OPERACIONAIS 
Para a consecução do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, são 
necessárias ações orientadas a partir das diretrizes políticas e das estratégias, a fim de atingir o 
padrão de qualidade dos produtos turísticos e sua inserção nos mercados consumidores, de modo 
que “contemple e harmonize a força e o crescimento do mercado com a distribuição da riqueza”¹. 
5.1 Gestão coordenada 
A gestão coordenada exige, de imediato, a organização de uma infra-estrutura política, técnica e 
administrativa que permita tanto a execução competente da proposta como a busca de 
investimentos específicos e compatíveis com o estilo de gestão baseado no compartilhamento e 
participação, nas parcerias e articulações. 
5.1.1 Estrutura de coordenação 
Sendo o Programa um modelo de gestão de política pública descentralizada, coordenada e 
integrada,sua estrutura abarca todas as esferas institucionais e políticas até o alcance social 
almejado,ou seja, a comunidade. Para cada nível de abrangência, o Programa coordena as 
respectivas instituições e ações correspondentes: 
a) Nacional – Ministério do Turismo, apoiado pelo Conselho Nacional de Turismo: 
- Definição de diretrizes e estratégias; 
- Planejamento das ações estratégicas; 
- Coordenação da ação executiva; 
- Articulação e negociação dos recursos políticos, técnicos, normativos e institucionais com as 
diferentes esferas de governo, iniciativa privada e organismos internacionais; 
- Monitoramento e avaliação das ações do Programa; 
- Produção e disseminação de dados e informações. 
b) Estadual – órgão oficial de turismo, apoiado pelo Fórum Estadual de Turismo: 
- Formulação de diretrizes e estratégias alinhadas às nacionais; 
- Formulação e execução do planejamento das estratégias regionais; 
- Negociação dos recursos políticos, técnicos, normativos e institucionais com as diferentes 
esferas de governo, iniciativa privada e organismos internacionais; 
- Coordenação da ação executiva local e regional; 
- Mobilização e articulação de recursos e parcerias no âmbito local e regional; 
- Monitoramento e avaliação; 
- Produção e disseminação de dados e informações. 
c) Regional – instância a ser definida e estruturada no processo de implementação do Programa, 
apoiado pelo órgão estadual de turismo e pelo Fórum Estadual de Turismo: 
- Mobilização do conjunto de parceiros para a adesão ao Programa; 
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- Integração das ações intra-regionais e interinstitucionais de modo a se constituir uma instância 
gerenciadora destas nas regiões; 
- Planejamento das estratégias operacionais do Programa no âmbito da região, em conjunto com 
as organizações sociais, políticas e econômicas, integrando as ações estaduais e nacionais; 
- Acompanhamento e avaliação das etapas de execução. 
d) Local – unidade de turismo municipal, apoiada na instância local representativa dos segmentos 
sociais, econômicos e políticos (conselho, comitê, fóruns): 
- Mobilização dos segmentos organizados para o debate e indicação de propostas locais para a 
região; 
- Integração dos diversos setores sociais, políticos e econômicos em torno da proposta de 
regionalização; 
- Participação, de forma ativa, no debate e formulação das estratégias locais para a consolidação 
da região;. Planejamento e execução das ações locais de modo integrado às regionais; 
. Avaliação das etapas de execução. 
5.1.2 Mobilização 
Os efeitos positivos do desenvolvimento regional dependem da incorporação do território 
socialmente organizado, da capacidade das populações locais agirem com criatividade a partir da 
produção do conhecimento e das inovações geradas pelo seu tecido produtivo. A construção de 
ambientes inovadores e criativos está diretamente relacionada ao movimento dos grupos locais 
quando percebem as diversas maneiras de se produzir e reproduzir o desenvolvimento a partir do 
relevante papel de cada grupo no conjunto dos territórios e da sociedade. Em outras palavras, é 
transformar o “modelo mental” de pensar o território a partir do município e aceitar que as 
características históricas, culturais, ambientais, humanas, sociais, econômicas e políticas se 
constituem em um conjunto de relações de interdependência além das fronteiras 16 geográficas. A 
experiência acumulada a partir do processo de municipalização do turismo permite tal avanço. 
5.1.3 Sistema de informação 
Estruturar um centro de documentação nacional, alimentado por núcleos regionais e estaduais que 
resgate, reúna, organize e faça circular dados e informações, confiáveis e atualizados, acerca das 
regiões turísticas em todo o País, é inadiável.O sistema está apoiado em três eixos estratégicos: 
a) Inventariação 
O Inventário da Oferta Turística é o instrumento que permitirá, periodicamente, a identificação de 
informações referentes a atrativos, equipamentos, serviços e infra-estrutura de apoio ao turismo 
existentes nos municípios.As orientações e os procedimentos necessários para a elaboração do 
Inventário exigem posturas políticas e estratégicas na sua aplicação, pois a partir do conjunto 
dessas informações definem-se as prioridades de investimentos, qualificação de produtos e 
serviços e a formatação de roteiros. As informações obtidas e sistematizadas constituem poderoso 
instrumento de planejamento e de aceleração do desenvolvimento nos âmbitos municipal, 
regional, estadual e nacional. 
b) Banco de dados 
O sistema modela-se, inicialmente, com a base de dados a partir do Inventário da Oferta Turística 
e pelos indicadores e padrões definidos pelo sistema de monitoramento. Posteriormente, deve 
incorporar outros módulos que possibilitem a integração com redes nacionais e internacionais, 
gerando estatísticas, informações, análises, cadastros e estudos, organizados e em permanente 
atualização, para uso da rede de parcerias e do público em geral. 
c) Comunicação 
Organizar, publicar e distribuir a informação é uma das responsabilidades do Programa, como 
forma alternativa de conscientizar, qualificar, esclarecer e informar a todos os envolvidos direta e 
indiretamente no processo. 
5.1.4 Sistema de monitoramento 
O nível de eficiência e o impacto dos gastos são fatores que os gestores de políticas enfrentam na 
atualidade em decorrência da escassez de recursos e do aumento da demanda por investimentos 
públicos. Nessas circunstâncias, a avaliação adquire uma nova significação para salvaguardar o 
grau de efetividade na destinação dos recursos e ampliar o benefício às comunidades. 
É determinante garantir uma rede de segurança, envolvendo todos os segmentos, capaz de adotar 
técnicas de monitoramento que possibilitem elevar o grau de racionalidade das políticas. Para 
isso, é indispensável construir instrumentos, procedimentos, padrões e indicadores que meçam os 
resultados alcançados, particularmente na dimensão de índole qualitativa, com padrões 
precisos e sem ambigüidades, modelados sob o conceito de custo-efetividade de onde os esforços 
técnicos e financeiros repercutem no bem-estar das populações. 
As duas etapas do sistema de monitoramento ocorrem de forma concomitante, em todas as fases 
do planejamento e da execução 
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a) Acompanhamento 
Sistema integrado entre o MTur, os demais órgãos dos governos federal, estaduais e municipais e 
as instituições parceiras para o acompanhamento contínuo do Programa. 
b) Avaliação 
Informações sistematizadas e atualizadas sobre as ações que permitiram diagnósticos precisos e 
contínuos para subsidiar o planejamento, a reorientação e o gerenciamento das diretrizes e 
atividades. 
5.2 Planejamento integrado e participativo 
A atuação descentralizada do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil é 
orientada pelo princípio federativo. Por conseguinte, os Estados e o Distrito Federal, apoiados nos 
Fóruns Estaduais de Turismo, são os efetivos articuladores e promotores do planejamento, 
execução e avaliação, no modelo de gestão compartilhada.Nas estratégias do processo de 
regionalização, o espaço territorial é concebido como agente de transformação social e não 
meramente espaço físico. Assim, planejar e estabelecer seu modelo de desenvolvimento implica o 
reconhecimento das particularidades territoriais nos planos econômico, político, social, cultural e 
ambiental. Nessa perspectiva, a participação representativa dos municípios e das regiões é 
determinante, por se tratar de uma tarefa coletiva de interesses comuns.Desse modo, o 
movimento de transformação se estabelece em espaços de debate, contínuo e permanente, 
traduzido na formulação dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento do Turismo Regional, que 
se constituem objeto de negociação política. 
5.2.1 Planejamento: instrumento da ação mobilizadora e da cooperação 
No primeiro movimento, conflitivo e adaptativo, a mobilização é o passo inicial para a ação de 
planejar, pois exige legitimação para resguardar sua própria sobrevivência, tendo a cultura como a 
base indispensável para fundamentar adequadamente os projetos de renovação e modernização 
do País. Para isso, requer a ampla participação do maior número de parceiros, sejam eles 
públicos ou privados, individuais e coletivos, formais e não formais, e que constituam alianças. 
Considera-se o planejamento como um processo de ação contínua, com o propósito de contornar 
dificuldades, tais como: incertezas, riscos, descontinuidade, choques de interesses. A resistência à 
mudança, a estabilidade da implementação e a legitimação tornam-se pontos sensíveis que 
devem ser negociados prioritariamente. Para romper essa resistência, os princípios norteadores 
dos planos estratégicos fundamentam-se em: 
unidade: integrar as partes componentes do plano – estratégias, objetivos, metas, custos, 
cronograma, avaliação – em um conjunto que oriente a ação futura; 
previsão: identificar tendências que possibilitem antever e neutralizar os conflitos que as 
mudanças podem gerar; 
flexibilidade: reorientar as ações no processo de execução para enfrentar possíveis mudanças no 
ambiente; 
descentralização: envolver efetivamente todos os níveis e setores da sociedade na elaboração do 
plano; 
participação: valorizar o papel propositor dos segmentos turísticos na definição e priorização das 
ações a serem contempladas nos planos e projetos; 
parceria: comprometer os parceiros institucionais e os movimentos sociais no planejamento de 
ações orientadas para o desenvolvimento do turismo nacional; 
territorialidade: valorizar o território como base para a preservação da identidade cultural, 
respeitando especificidades políticas, econômicas, sociais e ambientais. 
5.2.2 Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional: instrumento de 
negociação e coordenação 
O plano estratégico é o documento no qual ficam estabelecidos os princípios fundamentais da 
ação e articulações com outras diretrizes políticas. Constitui-se, portanto, em um instrumento de 
orientação e de negociação entre o órgão executor e os segmentos envolvidos.Da elaboração dos 
planos regionais, com a explicitação de suas demandas e necessidades, é que decorre a 
visibilidade do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, cujas metas, volume 
de recursos, instrumentos de fomento e de promoção serão estabelecidos. 
5.3 Promoção e apoio à comercializaçãoA estruturação de roteiros traduz-se na concretização 
formal do processo de regionalização do turismo. A formação de redes de organizações assegura 
um processo contínuo de inovação, que é um dos determinantes da competitividade. 
Nessa etapa, desenvolvem-se a relação de mercado dos agentes locais; reforçam-se ou 
estabelecem-se a integração dos arranjos produtivos locais e regionais; definem-se os padrões de 
qualidade dos produtos e serviços; promovem-se a qualificação e requalificação dos profissionais 
e dos prestadores de serviços turísticos; provocam-se o ordenamento e disponibilizam-se 
diretrizes e normas para a organização dos diferentes segmentos; ampliam-se os vínculos de 
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relações entre pessoas, criando redes humanas capazes de articular mudanças nos modelos 
econômicos e sociais em curso, de modo a provocar o redirecionamento das políticas públicas 
voltadas para os diferentes espaços territoriais.A oferta de novos destinos e produtos turísticos 
respondem aos principais desafios da redução das desigualdades sociais, da distribuição de 
renda, da geração de emprego e ocupação, e do equilíbrio da balança de pagamentos. O 
enfrentamento desses desafios requer políticas públicas apropriadas, que exigem uma nova 
institucionalidade para o desenvolvimento local, estabelecida estrategicamente com os diversos 
agentes territoriais. 
5.3.1 Formação de redes  
A cultura de relacionamentos expressa a vontade para a transformação, constitui a base para a 
cooperação e para o surgimento de lideranças, provocando a inovação. A formação de redes gera 
mudanças na gestão econômica, ao criar novas formas de produção a partir da articulação da 
oferta local e regional. Daí decorre a ampliação e a simbiose dos serviços turísticos, influenciando 
na esfera política, pelo processo participativo que se estabelece, e, também, na esfera cultural 
pela socialização, produção e difusão do conhecimento, estabelecendo uma nova ética de 
relacionamentos. 
5.3.2 Educação para o mercado 
O turismo, como um setor dinâmico e viável, depende da adoção de uma abordagem estratégica 
no planejamento. A educação para o mercado define todo o caminho para o desenvolvimento. É o 
momento em que se estabelece a produção de estudos, pesquisas, análises de cenários, 
tendências, preferências e comportamentos do turista e da concorrência, elementos que 
determinam mudanças no modelo de inserção dos destinos turísticos nos mercados-alvo. Tais 
mudanças refletem na eficácia da promoção, na eficiência da utilização dos recursos, na 
ampliação do ciclo de vida do produto, no planejamento de longo prazo e nos benefícios que 
advêm da atividade turística.Ao considerar a educação como processo contínuo e permanente, 
devem as redes de cooperação analisar os mercados como fenômeno social e não apenas como 
mecanismos formadores de preços e de concorrência 
5.3.3 Estratégias de promoção e apoio à comercialização  
A segmentação de produtos turísticos para mercados específicos é uma tendência contemporânea 
decorrente dos novos padrões de consumo, que exigem uma oferta qualificada e personalizada. 
A perspectiva de territórios socialmente organizados e a divulgação de suas características 
ambientais, culturais e históricas tornam-se aspectos relevantes para a comercialização.A 
promoção ativa, com informações dirigidas para públicos específicos e agências, combinada com 
técnicas de aproximação entre os formadores de opinião, produtos e destinos, a exemplo de 
viagens de familiarização com operadores e jornalistas, é estratégia necessária para a formação 
da imagem dos roteiros. De maneira geral, o investimento em ações de capacitação voltadas para 
a compreensão do processo de comercialização e da melhoria da qualidade da oferta deverá ser 
expandido. Por fim, a combinação dessas ações somente terá um resultado realmente expressivo 
se houver um forte investimento na organização dos agentes econômicos e políticos, dos 
produtores e comunidades. É necessária uma rediscussão das estratégias associativas, 
ressaltando a possibilidade de arranjos contratuais mais flexíveis e a criação de associações e 
cooperativas de estrutura leve e com enfoque para a prestação de serviços, no âmbito das 
atividades produtivas. É indispensável, portanto, um modelo de gestão regional consorciada, como 
instância intermediária, que possibilite agenciar e coordenar as estratégias de desenvolvimento do 
território.  
¹ Plano Nacional do Turismo 2003-2007. 
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