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f . 

"Se não puder ser um pinheiro no topo da colina, 
Seja um arbusto no vale, 

Mas seja o melhor arbusto à margem do regato. 
Se não puder ser um ramo, 

Seja um pouco de relva, e dê alegria a algum caminho. 
Se não puder ser um almíscar, 

Seja então, apenas uma tí lia, mas a tília viva do lago. 
Não podemos ser todos capjtães, temos de ser também 

t1 ipulantes. 
hfá alguma coisa !?ara to~os nós aqui. 

Há grandãs obras e outras, mertores a reaHzar. ~ 
E é esta tarefa que devemos compreender. -

Se você não puder ser uma estrada, seja apenas uma senda. 
Se você não puder ser o sol, seja uma estrela ; 

Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso, 
Mas é sendo o melhor do que quer que você seja, 

Terás auto-estima, 
E só quem se ama, sabe amar o próximo e a vida" . 

Autor Desconhecido 



I , 

Aos meus pais Jorge e Tereza, 
grandes companheiros e educadores essenciais da vida. 



Agradeço primeiramente a Deus, por iluminar e orientar meu caminho. 

Ao meu irmão e amigo Carlos João, pelo auxílio na área técnica e pessoal 
imprescindível para a realização deste trabalho. 

Os meus companheiros, Thiago e especialmente minha "irmã" e amiga 
Rafaela, pelo auxílio e diversão nos momentos de pesquisa a campo. 

Ao Professor Frederico Fábio Mauad, pela excelente acolhida e orientação 
para a realização deste trabalho. 

A Prefeitura Municipal de Charqueada/ SP, em especial, ao Engenheiro 
Agrônomo Moyses Ernesto Pessotti, pela credibilidade e apoio técnico para a 
realização deste trabalho. 

A minha etema orientadora, "mãezona" e amiga Profa Solange Terezinha de 
Lima Guimarães do curso de Geografia da UNESP, campus Rio Claro/ SP, por 
acreditar e incentivar meu caminho até aqui. 

A professora e amiga Odaléia Queiroz, pela credibilidade e apoio na minha 
profissão deste o princípio. 

Aos docentes do curso de Geografia da UNESP, campus Rio Claro/ SP, em 
especial aos professores Helmut Troppmair e landara Mendes, pelo exemplo de 
profissionalismo e amor a profissão. 

Aos amigos bibliotecários da UNESP, campus Rio Claro/ SP, Mônica, Meire 
e João, pelo auxílio e descontração nos momentos de pesquisa. 

A secretária do PPG-SEA/ USP Claudete, pela paciência e orientação no 
decorrer deste trabalho. 

Ao Professor Luiz Antonio Daniel, pelo apoio acadêmico e exemplo 
profissional deste o início deste trabalho. 

Ao Conselho Nacional de Pesquisa Científica - CNPq, pela bolsa de estudo 
concedida. 

Ao técnico do Instituto Florestal de São Paulo, Marco Aurélio Nalon, pela 
ajuda na obtenção do material cartográfico. 

Aos geógrafos Denise Rossini e Rogério Dell' Antonio, pelo auxílio na 
elaboração dos mapas deste trabalho. 

A turma de 1996 do curso de Geografia da UNESP, e a todos os amigos 
desta caminhada, campus Rio Claro/ SP, em especial, a Ana Claudia "Aninha", 
Juliana, Saskia, Henrique, Edinho, Leandro, "Lirão", Adriano, Vivian, Mirlaine, 
Denise, Amanda e Carmelinda, pelos momentos de alegrias e tristezas, e 
principalmente de aprendizado. 



A todas as gerações da República "Busca Pé", da UNESP-Rio Claro/ SP, 
em especial, as amigas Silvia "Piu" e Cíntia, pela presença constante em todos os 
momentos da nossa amizade. 

A República "La Belle", da UNESP-Rio Claro/ SP, em especial, aos amigos 
Júlio, Caio "Preto", Luiz Fernando "Feto", Alexandre "Pira", Alex "Gabriel", Valter 
"Socorro", Aurélio "Paixão' , Wandré "Fio", Gustavo "Coisinha" (in memorian), 
Antonio "Piso" (in memorian) , Daniela e Mara pela amizade em todos os momentos 
e pela eterna alegria de viver. 

A todos os amigos, em especial, a Maria Angélica, Lilian, Aimée, Renatinha, 
Juraci, "Kéia", Eriquinha, Marcos Vinicius e Fábio Gava, pelo companheirismo e por 
fazerem parte da minha história. 

A amiga Flávia Montibeller "Fiavinha", pelo companherismo em todos os 
momentos de alegrias e tristezas, de trabalho e diversão da nossa amizade. 

Aos inimigos justos que são um "alavanque", bem ou mal, que nos levam a 
realização de nossos objetivos e sonhos. 

As minhas tias Antonia e Eriedes, pelo constante incentivo pessoal e 
profi ssional. 

A minha avó Adelina (in memorian), pelo carinho e ensinamentos de vida. 

Agradeço principalmente a minha família pelo apoio e credibilidade. 



SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS ............. ......... ..... .... ......... ... .. .. ................. ... ..... ... ... ... .......... . 

LISTA DE TABELAS... ... ........................................ ......... .... .... ............................ . i i 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS....... ...... ...... .. .................. .... .......... ... .. .. .. . iii 

RESUMO... .. ............................................ .. ....... ........ .. ... .... .... .......... ......... .... ...... .. iv 

ABSTRACT... ................ ...................... ...... .............................. .. ........................... v 

1- INTRODUÇÃO...... ......................................... .. .. .... .................... ................ ..... . 01 

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA......... .... .......................................... ................... .. 06 

2.1 - Homem, turismo e meio ambiente......................... ............................ .......... 06 

2.2 - Município e meio ambiente..................................................... .... ... ... ........... 15 

2.3 - Conservação e educação ambiental. ........................................................... 25 

2.4 - Direito e legislação ambiental e turística............... ................................... ... 32 

2.5- Etapas do planejamento ambiental municipal do turismo............................ 37 

3 - MATERIAIS E MÉTODOS................................................. .. ........................... 46 

3.1 - Materiais....... .. .. .... .... .............. ...... .......... .... ... ........ .......... .... ....... ... .......... .... 46 

3.2 - Metodologia.... .. ........................................................................................... 48 

4 - ESTUDO DE CASO................ .................................................. ...................... 59 

4. 1 - Etapas do planejamento ambiental municipal do turismo...... .................... 59 

4. 1.1 - Inventário............. .................................................................................... 59 

4.1.2- Avaliação prévia de impacto ambiental. .... .................. ....................... ..... 176 

4.1.3- Diagnóstico e análise......... .. ............................................... ...................... 221 

5 - CONCLUSÕES.. ..... ....................................................................................... 234 

ANEXOS ............... .. ........ ....... ............. .......... ................................... .................... 235 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................ ..... ........... ........ ... .. ........ .......... ... .. . 253 



LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 01 -Esquema geral da 18 Fase da metodologia PLAMTUR... ............. 54 

FIGURA 02 - Esquema da etapa 01 da 18 Fase do PLAMTUR- Inventário...... 56 

FIGURA 03 - Esquema da etapa 02 da 18 Fase do PLAMTUR - Avaliação 

Prévia de Impacto Ambiental... ....... ... ................... .. ........... ...... ... ........ ................ 57 

FIGURA 04- Esquema da etapa 03 da 18 Fase do PLAMTUR- Diagnóstico e 

Análise............................ ............. ....................................................................... 58 

FIGURA 05 - Patrimônio Histórico, antiga Estação Ferroviária Sorocabana.. .. 65 

FIGURA 06- Patrimônio Histórico, Casarão Danuzia Furlan... ........................ 65 

FIGURA 07 - Patrimônio Histórico, antiga Usina São Francisco................ ...... 66 

FIGURA 08 - Patrimônio Histórico, Museu Zé do Prato no Clube Casa de 

Pedra Estância............. .......... ........................ ....... ............... .. ...... .......... ..... ...... 66 

FIGURA 09 - Localização do Município de Charqueada no Brasil e no Estado 

de São Paulo. ... ........ .. ............. ....... ....................... ......... ..... ........ ...... ........ ..... .. .. 68 

FIGURA 10 - Rodovias de acesso ao Município de Charqueada/ SP.... .. ........ 69 

FIGURA 11 - Localização do município de Charqueada no Circuito Serras e 

Águas do estado de São Paulo......... ............. .. .. .............................................. 70 

FIGURA 12 - Localização do município de Charqueada na Bacia do Rio 

Piracicaba......................................................................................................... 73 

FIGURA 13 - Hidrografia do município de Charqueada/ SP............................ . 7t1 

FIGURA 14 - Vegetação do município de Charqueada/ SP................... .......... 76 

FIGURA 15 - Pluviosidade no município de Charqueada em 1996..... .. .. ........ . 78 

FIGURA 16- Pluviosidade no município de Charqueada em 1997.... ... ........... 79 

FIGURA 17 - Pluviosidade no município de Charqueada em 1998....... ........... 79 

FIGURA 18 - Pluviosidade no município de Charqueada em 1999..... ............. 80 

FIGURA 19- Dados de temperatura média no município de Charqueada em 

1996.............. .. ...................................... ............................................................ 81 

FIGURA 20 - Dados de temperatura média no município de Charqueada em 

1997............... ............................................. ...................... .......... .. ....... ......... .... 82 

FIGURA 21 - Dados de temperatura média no município de Charqueada em 

1998... ... .... .... .. ..................... .................... ..... .......... ................ ..... .......... ....... ... .. 83 

FIGURA 22 - Dados de temperatura média no município de Charqueada em 

1999.. ........................................................................ .......... ... ... ............. .. ... .... ... 84 



FIGURA 23 - Dados de temperatura média no município de Charqueada em 85 

2000 ..................... ........ ...... .. .......................... ....... ....... ............ .... ...................... . 

FIGURA 24- Dados de umidade relativa média no município de Charqueada 

em 1996.............................................................................................................. 86 

FIGURA 25 - Dados de umidade relativa média no município de Charqueada 

em 1997...................................... .......................... ........ ........... ........................... 87 

FIGURA 26 - Dados de umidade relativa média no município de Charqueada 

em 1998................... ..... .............. ........... .. ..... ..... .. ...... ........................................ . 87 

FIGURA 27- Dados de umidade relativa média no município de Charqueada 

em 1999.......................... .................................................................................... 88 

FIGURA 28 - Dados de umidade relativa média no município de Charqueada 

em 2000...................... ............ .................. ..................................................... ..... 88 

FIGURA 29- Pedologia do município de Charqueada/ SP................................ 91 

FIGURA 30 - Setores de produção por gênero e número de unidades locais 

em 1996................................................................................... ....................... .. .. 96 

FIGURA 31- População Economicamente Ativa em 1999................................ 97 

FIGURA 32 - Distribuição das receitas orçamentárias no município de 

Charqueada em 2000.. .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 100 

FIGURA 33 - Distribuição das despesas orçamentárias no município de 

Charqueada em 2000............................ .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. 100 

FIGURA 34 - Total da população residente em Charqueada nos anos de 

1996 e 2000......................... ... ....... .................................................................... 101 

FIGURA 35 - Contribuição da população migrante para o total de população 

de Charqueada em 1996................................... ... ......... .. .... .. ............................. 103 

FIGURA 36- Estrutura da População de Charqueada por sexo em 1999........ 104 

FIGURA 37 - Estrutura da População de Charqueada por Idade em 1999... .... 104 

FIGURA 38 - Distribuição da população de Charqueada por domicílio em 

2000... .......................................... ..................................................................... .. 105 

FIGURA 39 - Grau de escolaridade da população de Charqueada em 1999.... 106 

FIGURA 40 - Renda familiar do município de Charqueada em 1999................ 107 

FIGURA 41 -Pessoal ocupado por setores de produção por gênero em 1996. 109 

FIGURA 42 - Forma de residência da população de Charqueada em 1999.... 110 

FIGURA 43 - Localização do Município de Charqueada na região 

administrativa de Campinas e na região de governo de Piracicaba do Estado 

de São Paulo.................... ...... ........ .. .............. .............................................. ..... . 112 



FIGURA 44 - Histograma da organização político-administrativa do município 

de Charqueada/ SP....................................... ..................................................... 113 

FIGURA 45 - Malha Rodoviária de Charqueada à alguns municípios de 

Estado de São Paulo..... ... .................... .................. ...................... ...................... 115 

FIGURA 46- Abastecimento de água no município de Charqueada em 1999.. 116 

FIGURA 47- Destinação dos dejetos no município de Charqueada em 1999.. 117 

FIGURA 48 - Destinação do esgoto sanitário no município de Charqueada 

ern 1999............. .................................................. ... .. ...................... .................... 118 

FIGURA 49 - Atendimento de energia elétrica no município de Charqueada 

em 1999..... .. ............ ........................................................................................... 119 

FIGURA 50 - Mapa dos recursos e atrativos turísticos do Município de 

Charqueada/ SP.......... .... ................... ........................................................... ..... 132 

FIGURA 51 - Vista panorâmica do Município de Charqueada a partir da Serra 

de ltaqueri .. .......... ..... ... ......... .. ... .... ........... .. .. .. ...... ..... ... . ............. .... .... . .. .. .. ... . ... . . 135 

FIGURA 52 - Vista geral da Serra de ltaqueri na entrada do Município de 

Charqueada.......................... .............................................................................. 135 

FIGURA 53 - Vista geral da Serra de ltaqueri. .......... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . ... . .. . . 136 

FIGURA 54 - Vista parcial da Serra de ltaqueri. ............ ...... ......... ..... ... .. ........... 136 

FIGURA 55- Caminho no interior da Tri lha do Cavaleiro.. ................................ 138 

FIGURA 56 - Vista geral no ponto final da Trilha do Cavaleiro.......................... 138 

FIGURA 57- Interior da Trilha da Gruta de ltaqueri. ......................................... 140 

FIGURA 58- Formação geológica denominada Gruta de ltaqueri.................... 140 

FIGURA 59- Córrego ao lado da Gruta de ltaqueri........................................... 141 

FIGURA 60 - Outra formação geológica encontrada próxima a Gruta de 

ltaqueri...... ... . . .... ..... . . .. . ... . .... .... .. . . .... .. . ... .... . ... . ..... ..... ... . .. . . .................. .... ... . .. . . .. . . 141 

FIGURA 61 -A Casa de Pedra encontrada no caminho da trilha...................... 143 

FIGURA 62- Vista panorâmica ao final da Trilha da Casa de Pedra................ 143 

FIGURA 63 - Vista geral do Cruzeiro do Facão e do Vale de ltaqueri............... 145 

FIGURA 64- Parte da área da Trilha do Cruzeiro do Facão............................. 145 

FIGURA 65- Vista panorâmica do Cruzeiro do Facão...................................... 146 

FIGURA 66- Vista geral no final da Trilha do Cruzeiro do Facão..................... 146 

FIGURA 67- Queda d'água da Cachoeira da Lapinha...................................... 148 

FIGURA 68- Paisagem no entorno da Cachoeira da Lapinha.......................... 148 

FIGURA 69- Quedas d'água da Cachoeira da Palmeira.................................. 150 

FIGURA 70- Vista de outra queda d'água da Cachoeira da Palmeira............. 150 



FIGURA 71 - Rio onde ocorre a junção das quedas d' água da Cachoeira da 

Palmeira................ ............. ..... ............ .... ............... ................. ........................... 151 

FIGURA 72- Paisagem do entorno da Cachoeira da Palmeira ........................ 151 

FIGURA 73 - Entrada do Jardim do Bosque.. .................................................... 158 

FIGURA 74 - Vista parcial do Jardim do Bosque............................................... 158 

FIGURA 75 - Sítio Santo Augustinho, onde fica localizado a Rainha da 

Pamonha..... .................................................. ......................... .......... .......... ........ 160 

FIGURA 76- Local onde é produzida a Pamonha...... ........ .... ................ .. ......... 160 

FIGURA 77- Casa Velha utilizada como Centro de Visitantes.......................... 162 

FIGURA 78- Alambique Artesanal D'Abronzo........ .. .................................. ....... 162 

FIGURA 79 - Barris de pinga do Alambique.................................... ........ .. ......... 163 

FIGURA 80- Garrafas personalizadas com produtos do Alambique................. 163 

FIGURA 81 -Vista parcial do Parque Águas de Santa Júlia.. .............. .. ............ 165 

FIGURA 82- Piscina de água corrente.............................. .. ............................ 165 

FIGURA 83 - Entrada do restaurante local........ .. ...... .................. ....................... 166 

FIGURA 84- Chalés no loteamento do Parque................................................. 166 

FIGURA 85- Entrada do Clube Casa de Pedra Estância.................................. 168 

FIGURA 86- Vista parcial do Clube.......................................... .............. ........... 168 

FIGURA 87 - Cascata ornamental do Clube.. .... .. .. ........ .. ...... .. .. ........................ 169 

FIGURA 88 - Chalés do Clube Casa de Pedra Estância........ ................ .. ......... 169 

FIGURA 89 - Vista panorâmica do Pesqueiro Rancho Fundo...................... .. ... 171 

FIGURA 90- Vista parcial do Pesqueiro com a Serra de ltaqueri ao fundo...... 171 

FIGURA 91 - Praça Antonio O' Alprat.. .... .. ...... .... .... ... .... .. .... .... ...... ........ .. .... .... . 173 

FIGURA 92 - Igreja matriz "Nossa Senhora do Rosário" localizada na Praça.. . 173 

FIGURA 93- Vista geral do Lago dos Biris.. ........ .. .. .......................................... 175 

FIGURA 94- Vista parcial do Lago dos Siris com a Serra de ltaqueri ao fundo 175 

FIGURA 95- Erosão: localizada ao lado da Trilha do Cavaleiro.... ................... 185 

FIGURA 96 - Risco Ambiental: desmoronamento no caminho da Trilha do 

Cavaleiro......... ........................... .. .. ........... .. ........................ .. .............................. 185 

FIGURA 97 - Degradação ecológica: pichação na Gruta de ltaqueri.. .... ........... 187 

FIGURA 98 - Degradação ecológica: fogueiras sem monitoramento na Trilha 

da Gruta de ltaqueri.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. .. ... .. .. . . .. . . .. .. .. .. 187 

FIGURA 99 - Erosão: processo avançado no início da Trilha da Gruta de 

ltaqueri.......... ... . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . 188 

FIGURA 100 - Compactação do solo: encontrada em alguns trechos na Trilha 

da Gruta de ltaqueri.. .. ............. .... ... ..... .. . .. . .... .... . ... . ...... ... . ... . .... .. ...... ...... . ... . ... .. .. 188 



FIGURA 101 -Compactação do solo: encontrada na Trilha da Casa de Pedra 190 

FIGURA 102 - Risco ambiental: trecho da Trilha fechado pela mata.. ... ............ 190 

FIGURA 103 - Erosão: ocasionada pelo represamento do córrego. ............. ... .. 192 

FIGURA 104- Erosão: encontrada no início da Trilha do Cruzeiro do Facão... 192 

FIGURA 105 - Degradação ecológica: fogueiras sem monitoramento na 

Trilha do Cruzeiro do Facão..................... .. ......... .. ...... ............ .......... .. .. ............. 193 

FIGURA 106- Poluição da água: presença de animais mortos....... ..... .......... .. . 193 

FIGURA 107 - Risco ambiental: perigo de deslizamento no mirante da 

Cachoeira da Lapinha............. .. ............. .................. .......................................... 195 

FIGURA 108- Poluição da água: no córrego da Cachoeira da Palmeira.......... 197 

FIGURA 109 - Erosão: no córrego da Cachoeira da Palmeira......... ...... ............ 197 

FIGURA 110 - Desmatamento: ausência de mata ciliar no córrego da 

Cachoeira da Palmeira..... .. ......... .......... .............. .. ... ... ........ .... .......... ....... ..... ..... 198 

FIGURA 111 - Degradação ecológica: fogueiras sem monitoramento na área 

da Cachoeira da Palmeira.... ....... .... ........ ...... ... ..... ......... ............... ............... .. .... 198 

FIGURA 112 - Poluição do solo: na área do Jardim do Bosque.... ... .. ... .. .......... 200 

FIGURA 113 - Poluição da água: no córrego do Jardim do Bosque...... .. ....... ... 200 

FIGURA 114 - Erosão: ao lado do córrego do Jardim do Bosque...... ...... .... .... . 201 

FIGURA 115 - Poluição do ar: queimada da cana-de-açúcar........................ .... 203 

FIGURA 116- Compactação do solo: na área próxima ao Alambique... ........... 206 

FIGURA 117 - Ausência de monitoramento ambiental: criação de animais 

próxima a área do Alambique ......... ........................... .......... ... .. ... .... .. .... .... ........ . 

FIGURA 118 - Risco ambiental: trilha fechada com espécies de flora 

espinhosa no Parque ....................... ... ..... ...... ....... .... .. ................. ... ................... . 

FIGURA 11 9 - Risco ambiental: perigo de escorregamento na área do Clube .. 

FIGURA 120 - Poluição visual e do ar: granja situada no Pesqueiro ....... ......... . 

FIGURA 121 - Poluição visual: animais próximos a área de recreação do 

Pesqueiro .................... .............. ...................... .................. ................................. . 

FIGURA 122 - Ausência de monitoramento ambiental: retirada excessiva de 

água do Lago dos Siris ............ .. ............. ........... ...... ......................................... .. 

FIGURA 123 - Poluição da água: no Lago dos Siris ........... .............................. . 

FIGURA 124 - Degradação ecológica: depredação na estrutura de uma das 

206 

209 

212 

215 

215 

219 

219 

nascentes do Lago... ...................................................... .. .................................. 220 



LISTA DE TA BELAS 

TABELA 01 - Dados de Chuva em milímetros do município de Charqueada, 

de 1996 a 2000.... .......... ... .. .................................. ... ...... ........ .................. ...... ... 78 

TABELA 02- Dados de temperatura em °C no município de Charqueada em 

1996...................... ........ ...... ........ .................................. .................................... 81 

TABELA 03 - Dados de temperatura em oc no município de Charqueada em 

1997............... ...................................................... .. .... .. ....... .............................. 82 

TABELA 04- Dados de temperatura em °C no município de Charqueada em 

1998........ ...... ............ .. ................................................................... ........ .... ... .. .. 83 

TABELA 05- Dados de temperatura em °C no município de Charqueada em 

1999...... ....... ........ .... ..... .. .. .. ........ .... ........................... .. ........... .... ... ................. .. 84 

TABELA 06 - Dados de temperatura em °C no município de Charqueada em 

2000.......................................................... ............................... ......................... 85 

TABELA 07- Dados da média de umidade relativa em porcentagem(%) no 

município de Charqueada, de 1996 a 2000.. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. 86 

TABELA 08 - Cadastro geral dos setores de produção com número de 

unidades por gênero do município de Charqueada.......................................... 95 

TABELA 09 - Receita Orçamentária do município de Charqueada no ano de 

2000......... .................................................................................................... 98 

TABELA 10 - Despesa Orçamentária do município de Charqueada no ano 

de 2000.. .... .............. .................. .... ................. ............................................. ..... 99 

TABELA 11 - Número de migrantes no município de Charqueada em 

1996............... ............. ......... .. ........................................................................... 102 

TABELA 12 - Cadastro geral dos setores de produção com número de 

pessoas ocupadas por gênero do município de Charqueada.......................... 108 

TABELA 13 - Distância de Charqueada até alguns municípios do Estado de 

São Paulo........ ....................... .................... .. .................................................... 114 

TABELA 14 - Situação dos recursos e atrativos turísticos do Município de 

Charqueada, nos anos de 1999 e 2001.. ............ .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. 127 

TABELA 15 - Classificação dos recursos e atrativos turísticos do município 

de Charqueada.................. ................... ............................................................ 128 



TABELA 16- Espécies existentes na borda da mata do Jardim do Bosque .... 

TABELA 17 - Espécies existentes na trilha 01 da mata o Jardim do Bosque .. 

153 

155 

TABELA 18 - Espécies existentes na trilha 02 da mata o Jardim do Bosque.. 156 

TABELA 19 - Espécies existentes na trilha 03 da mata o Jardim do Bosque. . 156 

TABELA 20- Espécies existentes na trilha 04 da mata o Jardim do Bosque.. 157 

TABELA 21- Espécies existentes na trilha 05 da mata o Jardim do Bosque.. 157 

TABELA 22 - Ocorrência dos impactos sócio-econômicos, histórico-culturais 

e físico-ambientais no município de Charqueada... ................ ... ....................... 179 

TABELA 23 - Ocorrência dos impactos sócio-econômicos dos recursos e 

atrativos turísticos do município de Charqueada.... ... .............. .. ....... ... ....... ...... 180 

TABELA 24 - Ocorrência dos impactos histórico-culturais dos recursos e 

atrativos turísticos do município de Charqueada......... ........ .......... ..... ...... ........ 181 

TABELA 25 - Ocorrência dos impactos físico-ambientais dos recursos e 

atrativos turísticos do município de Charqueada.......... .................................... 182 



AAE 

AIA 

A PIA 

CF 

CONAMA 

CONDEMA 

CPFL 

DEPRN 

ElA 

EMBRATUR 

GPS 

IBGE 

OMT 

ONGs 

PEA 

PLAMTUR 

RAP 

SABESP 

SEMA 

SIG 

SIGRH 

UCs 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

- Avaliação Ambiental Estratégica 

-Avaliação de Impacto Ambiental 

-Avaliação Prévia de Impacto Ambiental 

- Constituição Federal 

- Conselho Nacional do Meio Ambiente 

- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

- Companhia Paulista de Força e Luz 

- Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais 

- Estudo de Impacto Ambiental 

- Instituto Brasileiro de Turismo 

- Sistema de Posicionamento Global 

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- Organização Mundial do Turismo 

- Organizações não-governamentais 

- População Economicamente Ativa 

- Planejamento Ambiental Municipal do Turismo 

- Relatório Ambiental Prévio 

- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

- Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

- Sistema de Informação Geográfica 

- Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

- Unidades de Conservação 



RESUMO 

MORAES, C. S. B. (2002). Planejamento Ambiental do Turismo. São Carlos. 
257p. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo. 

O planejamento ambiental municipal através da metodologia elaborada 

nesta pesquisa visa contribuir para a adequação das características físico

ambientais, sócio-econômicas, político-administrativas e histórico-culturais do 

município relacionado com as atividades turísticas. Neste sentido, a 

conscientização voltada para a conservação através da educação ambiental se 

torna indispensável para organizar o espaço turístico, direcionado à importância de 

uma satisfação das necessidades das gerações atuais e futuras, bem como para a 

manutenção da biodiversidade, gestão e manejo das áreas de visitação e 

implantação de projetos turísticos e áreas correlatas. O objetivo principal é elaborar 

a primeira fase de uma metodologia, abrangendo as etapas de inventário, avaliação 

prévia de impacto ambiental e de diagnóstico e análise, bem como os demais 

instrumentos do planejamento, com o propósito de direcionar estratégias e 

diretrizes, que subsidiarão a implantação da atividade turística baseada nos 

princípios de sustentabilidade, podendo tomar-se importante subsídio nas políticas 

públicas locais da área de estudo, auxiliando nas tomadas de decisões para o 

governo municipal, bem como servir de modelo para outros municípios. 

Palavras-Chave: Planejamento Ambiental, Turismo, Município. 



ABSTRACT 

MORAES, C. S. B. (2002). Environmental planning of the Tourism. São Carlos. 
257p. Dissertation (Mastering). Engineering School of São Carlos, University of 
São Paulo. 

The municipal environmental planning through the elaborated methodology in 

this research concem to contribute to the phisic-environmental, social-economic, 

political-administrative and historie-cultural features adequation of the district related with 

lhe tourist activities. In this way, the counsciousness concemig lhe preseNation through 

the the environmental education become very necessary to organize the tourist space, 

addressed to the importance of the satisfaction of the current and future needs of the 

new and the generations to come, as well as the maintenance of lhe biodiversity, 

management and handling of the visitation areas and implantation of tourist projects and 

co-related areas. The main objective is to elaborate lhe first phase of a methodology, 

embracing the inventory stages, lhe previous evaluation of environmental impact and of 

analises and diagnosis, as well as the further instruments of lhe planning, with lhe 

purpose of addressing strategys and guidelines, that will subsidize the implantation of the 

tourist activity based on lhe principies of sustentability, that could become a important 

subsidize in lhe local public politics of the study area, aiding in the takings of decisions 

for the municipal govemment, as well as to be taken as model by other districts. 

Keywords: Environmental Planning, Tourism, District. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A natureza é um bem comum a todos e por lei deve ser protegida. Todavia, 

essa preservação não deve ser vista no âmbito da natureza intocada, 

principalmente no que se trata de áreas de visitação, onde, portanto, deve-se 

ressaltar a questão da conservação, pois se entende a conservação como algo que 

é utilizado de forma consciente e ordenada. 

As diversas formas de exploração e utilização dos recursos naturais se 

diferenciam e evoluem conforme as necessidades e paradigmas do homem e da 

evolução do sistema capitalista. 

O sistema capitalista acarretou inúmeras mutações, onde muitas 

necessidades foram criadas, o que antes parecia um luxo, atualmente passou a ser 

indispensável para sua sobrevivência. E, juntamente com esse aumento das 

necessidades básicas surge o aumento das horas de trabalho em alguns casos, a 

intensificação da oferta e demanda, com as negociações exteriores e recentemente 

com o surgimento da globalização. 

A sociedade passa a viver basicamente em função do trabalho, e com essa 

sobrecarga ocorre a ausência de tempo para dedicar a suas necessidades mais 

individuais, ocasionando assim o estresse. 

A sociedade que intensificou sua função no sistema capita lista como 

elemento necessário e indispensável, encontra-se a princípio sem tempo para 

satisfazer suas necessidades de descanso e lazer. Todavia, com o passar do 

tempo houve uma redução das horas de trabalho e conseqüentemente um aumento 

das horas de lazer. 

Neste sentido, e em busca dessa satisfação é que o turismo aparece como 

forma essencial para o bem estar e a melhora na qualidade de vida da humanidade. 

A necessidade de descanso e lazer são encontradas nas diversas formas de 

se fazer turismo. O conhecimento de novos lugares, pessoas e o entretenimento 

com novas culturas, trazem ao homem o sentimento de bem estar, o que desperta 

novamente a vontade da busca pelo diferencial e qualitativo, procurando assim 
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outras vezes lugares ou mesmo acontecimentos que lhe ofereçam essa troca de 

experiências. 

Normalmente as formas de turismo mais procuradas são aquelas que 

colocam o homem ao contato com a natureza, e isto se pode dizer que em 

decorrência não só da busca pelo descanso do trabalho, mas principalmente pela 

vida agitada que as concentrações urbanas adquiriram com o aumento 

descontrolado da urbanização. O homem necessita então, do contato com a 

natureza, essencialmente na sua forma natural e não como recurso de exploração. 

O turismo encontrado em diversas outras denominações e/ ou classificação 

como o turismo ambiental , ecoturismo, turismo ecológico, turismo rural, turismo 

histórico-cultural é o tipo de atividade considerada adequada a satisfação dessas 

necessidades desejáveis. 

O turismo é uma atividade que cresce constantemente no Brasil , embora em 

proporção menor do que a maioria dos demais países. As oportunidades e 

condições físico-ambientais que favorecem esta atividade, aliadas a necessidade 

da busca de uma nova alternativa economicamente viável, estão direcionando 

diversas propriedades rurais e municípios a voltarem-se para o turismo. 

Todavia, sabe-se que a atividade turística é algo que surgiu à algum tempo 

advindo principalmente das relações econômicas entre representantes de estados e 

países. O turismo tem sido visto como uma atividade econômica, voltando suas 

principais discussões e preocupações para os benefícios e lucros que este poderia 

trazer a uma determinada localidade e população. Deixou-se de lado a análise do 

turismo como uma atividade mais ampla que envolva não só a economia como 

também a história, cultura, geografia e ecologia. 

Com a intensificação do turismo e a utilização inadequada e em grande 

escala, dos seus recursos, principalmente os naturais, ocorreram o que pode-se 

chamar de impactos ambientais negativos decorrentes das atividades turísticas. 

Há algumas décadas iniciaram-se estudos relacionados aos impactos do 

turismo sobre o meio ambiente. Foram estudadas as causas e conseqüências e as 

formas de minimização e controle desses impactos. 

Desses estudos surgiram técnicas e métodos como o cálculo da capacidade 

de carga de uma área, formas de análise da capacidade de suporte de um 

determinado meio, e diversas outras técnicas preocupadas com a gestão e manejo 

dessas áreas sujeitas ao intenso uso e a degradação do meio ambiente. 



3 

Cabe ressaltar ainda que grande parte desses estudos foi direcionada à 

áreas de proteção ambiental, ou seja, áreas reconhecidamente protegidas em 

forma de lei por órgãos e instituições estaduais, federais e até mundiais. Portanto, 

pode-se dizer que há vários exemplos de estudos do turismo e meio ambiente nas 

unidades de conservação. 

Partindo do pressuposto sobre a importância da continuidade dos estudos 

das relações do homem com a natureza através da atividade turística, ressalta-se a 

necessidade de estudos com enfoque diferenciado que não somente o voltado para 

os impactos ambientais decorrentes dessa atividade, ou seja, às questões voltadas 

a mitigação, gestão e manejo desses impactos, mas sim e principalmente à 

prevenção dos danos. 

A preocupação com as questões ambientais e com a qualidade de vida da 

população local e visitante deve anteceder a implantação da atividade turística em 

uma determinada localidade. 

Planejar passa a ser não só uma forma de auxílio para administração, 

gestão e manejo de uma área, bem como de organização do espaço turístico 

adequado às necessidades da população local e visitante, mas especialmente às 

características gerais desta área. 

Portanto, os objetivos dessa pesquisa concentram-se em: 

• Objetivos Gerais: 

1. Analisar a relação entre turi smo e meio ambiente; 

2. Elaborar a primeira fase da metodologia específica para o planejamento 

ambiental municipal do turismo, considerando as etapas do inventário, 

avaliação prévia de impacto ambiental, diagnóstico e análise, 

considerando a ecodinâmica do meio ambiente, bem como as alterações 

antrópicas. 

3. Direcionar a aplicação futura desta metodologia nas políticas públicas 

locais, como também nas instituições responsáveis pelo planejamento e 

gestão do turismo e meio ambiente, afim de subsidiar as tomadas de 

decisões, direcionando a criação de planos e propostas destinada a 

área, no sentido de prevenir danos, recuperar e conservar o meio 

ambiente. 
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• Objetivos Específicos: 

1. Analisar a viabilidade/ potencialidade turística da área, concernente aos 

aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, históricos, e 

principalmente físico-ambientais. 

2. Propor diretrizes ambientais preliminares, visando o direcionamento à 

sustentabilidade turística municipal. 

A elaboração de uma metodologia específica para o planejamento ambiental 

municipal do turismo - PLAMTUR, torna-se fator essencial para a implantação e 

gestão adequada a esta atividade. 

A primeira fase dessa metodologia abrange basicamente em três etapas: 

inventário, avaliação prévia de impacto ambiental, diagnóstico e análise, as quais 

serão explicadas mais detalhadamente posteriormente, como também 

exemplificada com a aplicação no estudo de caso com o município de Charqueada. 

Entretanto, justificamos brevemente a importância de cada uma dessas 

etapas na metodologia criada para o planejamento do turi smo. 

A caracterização geral da área é a etapa primordial de um planejamento, ou 

seja, na etapa do inventário pode-se obter informações referentes à caracterização 

físico-ambiental, sócio-econômica, histórico-cultural e político-administrativa, bem 

como da real situação da infra-estrutura básica e turística existente no município. 

Nesta etapa também se obtém o levantamento de todos os recursos e 

atrativos turísticos e suas características gerais, importantes no reconhecimento da 

situação de cada um no contexto turístico municipal. 

A importância da próxima etapa consiste na identificação dos impactos 

visíveis positivos e negativos que existem e/ ou poderão existir decorrentes da 

atividade turística em cada recurso e atrativo em particular e no município em geral. 

Esta segunda etapa é denominada de avaliação prévia de impactos 

ambientais, pois procura identificar não somente os impactos físico-ambientais, mas 

também sócio-econômicos e histórico-culturais envolvendo todo o contexto do meio 

ambiente. 

A terminologia de avaliação prévia se justifica pelo fato de não ser tão 

completa e minuciosa a ponto de conter as características de um ElA-RIMA -

Estudo de Impacto Ambienta l e Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente, mas 

com capacidade de se fazer um reconhecimento dos impactos para finalidades de 

implementação de medidas mitigadoras e na prevenção de danos. 
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Na próxima etapa pode-se obter um reconhecimento detalhado da atual e 

real situação em que se encontra os municípios no que se refere a questão do 

turismo e meio ambiente. O diagnóstico e análise possibilitam um demonstrativo 

crítico das características levantadas nas etapas anteriores. 

Como objeto de estudo dessa pesquisa foi escolhido o município de 

Charqueada, localizado no interior do Estado de São Paulo, devido a situação atual 

de implantação do turismo, proporcionando assim um estudo mais detalhado e 

completo de como pode-se planejar ambientalmente a atividade turística 

antecedendo a ocorrência dos impactos ocasionados pelo turismo. Todavia, dar-se

á ênfase ao planejamento de toda e qualquer área para a atividade do turismo e 

não somente as protegidas por lei, destacando, porém, que parte do território do 

município está inserido na Área de Proteção Ambiental APA-Corumbataí, mas que, 

todavia, se coloca no contexto dos demais casos de implantação do turismo 

municipal como fator de oportunidade e desenvolvimento para a região, e que 

muitas vezes ficam ausentes deste tipo de estudo e planejamento envolvendo todos 

os aspectos que se interagem na questão do turismo, em especial o ambiental. 

A presente pesquisa tem, portanto, a finalidade de apresentar a primeira 

fase abrangendo as três etapas de inventário, avaliação prévia de impacto 

ambiental, diagnóstico e análise da metodologia de planejamento ambiental do 

turismo para um município, com a intenção de prevenir os danos do meio ambiente, 

decorrentes desta atividade, podendo ser esta a forma mais eficaz de mitigação e 

prevenção dos impactos. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - Homem, Turismo e Meio Ambiente 

Definições das questões no contexto turístico 

Ao se tratar da questão que inter-relaciona elementos como o homem, 

turismo e meio ambiente, pode-se notar o recente aparecimento de estudos nesta 

área que enfatizem os três itens, onde, porém, esses não aparecem como tendo 

um mesmo nível de importância. 

Segundo MAZOLLENIS (1998) se for considerado que existe. uma 

separação homem-natureza que obrigue a defender um e sacrificar a outra, isto 

conduz a determinadas políticas de desenvolvimento e de meio ambiente. Por outro 

lado, coloca que se insiste que essa oposição não existe; os seres humanos fazem 

parte do meio ambiente e estão em plena interação com os elementos do meio 

natural, na mesma medida que se relacionam entre si. 

Porém, o que na verdade é visto na maioria dos casos é uma preocupação 

com a satisfação das necessidades humanas, ou seja, onde a natureza aparece 

como recurso a ser explorado, e o turismo como uma atividade satisfatória 

concernente aos aspectos sociais e econômicos. 

Todavia, atualmente pode-se encontrar um maior número de estudos 

voltados à questão do turismo, homem e meio ambiente, sendo estes voltados à 

relação dos impactos ambientais ocasionados pela ação antrópica decorrentes da 

atividade turística. 

Com o propósito de obter e analisar as bases teóricas referente a temática 

apresentada, é necessário discutir as relações que interagem num só contexto 

esses três elementos, reconhecendo o estudo dessas questões como base central 

para a compreensão dos demais aspectos tratados na presente pesquisa. 
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Tratando-se do embasamento teórico dessas questões pode-se notar que o 

turismo é visto como uma viagem ou excursão a locais de interesse, e é também 

um conjunto de serviços que atraem aqueles que praticam a atividade, onde 

envolve não só os visitantes, a viagem, mas principalmente, os chamados recursos 

ou atrativos turísticos. 

Partindo para a análise do significado das demais questões pode-se definir o 

meio ambiente como sendo o conjunto de condições naturais e de influências que 

atuam sobre os organismos vivos e os seres humanos. 

As definições de turismo são na sua maioria voltadas para uma determinada 

ação, onde a partir desta década pode-se citar algumas definições que deixam de 

lado o turismo como apenas uma atividade ou ação específica, e mais propriamente 

advinda de diversas ações, necessidades e atividades que juntas podem 

proporcionar uma compreensão maior deste fenômeno. 

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 esta atividade como sendo 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, onde 

tenta-se escapar da rotina, conhecer novos prazeres, descobrir novos horizontes. 

Ainda neste contexto social do turismo, "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" (BARRETO, 1998, p. 49). 

Com ênfase nesta questão de que o turismo deixou de ser apenas uma 

atividade econômica RODRIGUES (1 999) coloca que no limiar deste século XXI, o 

turismo aparece como um dos fenômenos mais marcantes, onde sua 

expressividade não se limita ao fato econômico, mas principalmente, ao fator social, 

que se configura materialmente, criando e recriando formas espaciais 

diversificadas. 

Corno afirma RUSCHMANN (1995), o turismo aparece como fenômeno 

complexo, que envolve uma instituição social, prática social, frente pioneira, 
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processo civilizatório, sistema de valores, estilo de vida, produtor, consumidor e 

organizador de espaços, indústria, comércio, rede imbricada e aprimorada de 

serviços. 

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. 

Portanto, a gestão e manejo dos recursos que determinada paisagem 

oferece deverá estar diretamente ligada a alguns fatores como culturais, sociais, 

econômicos e naturais. O meio ambiente não pode ser visto somente como 

matéria-prima a ser consumida pelo turismo que, constantemente é encarado 

apenas como oportunidade economicamente viável para uma determinada 

localidade. O turismo pode sim 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 das ciências 

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

Já RODRIGUES (1 997, p. 93), coloca 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 uma importância no âmbito das 

Ciências Humanas e Sociais. As pesquisas e conteúdo turístico têm se expandido 

nas várias áreas do conhecimento. Com isso houve a evolução para a formação de 

estudos científicos multi e interdisciplinares, visando a atividade turística. Porém, 

com a pobreza e a pouca seriedade, o estudo do turismo vai cedendo lugar à 

abordagem técnico-científica que, como tal, vem sendo tratada em países e regiões 

onde o turismo tem prioridade apenas econômica, social e política (REJOWSKI, 

1998, p. 84). 
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As várias definições aqui apresentadas são apenas uma pequena parcela 

de representação diante das diversas formas de se definir o termo turismo. Todavia, 

a partir desses exemplos consegue-se um embasamento teórico mais detalhado 

sobre a temática subsidiando teoricamente a presente pesquisa. 

Então, para que a atividade turística ocorra é necessário a existência do 

usuário, ou elemento que realize o turismo, isto é, o homem, e da matéria-prima 

que sustenta a existência do turismo, o meio ambiente, onde porém, essa 

existência deve estar voltada ao aproveitamento atual e futuro como o bem estar e 

satisfação da qualidade tanto do homem como do meio ambiente, e conseqüente 

da atividade turística. 

Na relação Homem-Natureza decorrentes de diversas atividades antrópicas 

e da própria dinâmica do meio ambiente, pode-se notar que a maioria dessas 

alterações leva atualmente a efeitos negativos ao ecossistema e aos demais 

processos que se interagem. 

Na interferência do homem sobre o meio ambiente decorrente das 

atividades turísticas esses efeitos negativos começam a ser estudados, pois estas 

áreas são a princípio um local de lazer e descanso, não sendo, portanto, enfatizada 

a questão da conservação e educação ambiental de maneira a prevenir os 

impactos causados por este tipo de atividade. 

Partindo desse pressuposto QUEIROZ (2000, p. 30) coloca que "para que 

haja um verdadeiro reconhecimento dessa realidade, precisamente no que se 

refere aos ambientes degradados ou com uso intenso sem o cuidado necessário, 

surge uma mudança de maneiras de pensar as contradições existentes nas 

relações entre a sociedade e a natureza". 

O homem que necessita de lazer e descanso encontra no turismo ambiental 

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) coloca que ecoturismo é 

uma atividade econômica que promove a conservação dos recursos naturais e 

valoriza econômica e financeiramente o patrimônio natural e cu ltural de uma região. 
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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 MAZOLLENIS (1998, p. 19) apud GRAZIANO, outra forma 

encontrada no turismo ambiental é o turismo rural , onde segundo o autor o agro

eco-turismo vem crescendo em nosso meio; em pesques-pague; hotéis-fazenda; 

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

nacionais, entre outros. 

A partir dessas formas de turismo citadas, pode-se analisar que todas de 

uma certa forma integram-se num mesmo sentido em que o principal entendimento 

é o contato do homem com o meio ambiente, ou seja, a cultura, a história e os 

aspectos físicos, ambientais e biológicos de uma área. 

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 permite a apreciação e o estudo da natureza 

e suas singularidades, sem comprometer a originalidade e autenticidade dos meios 

visitados". 

Antigamente e até mesmo nos dias atuais pouco se estuda a questão do 

turismo e meio ambiente, onde na maioria era dada maior importância a economia 

e a oportunidade proporcionadas pelo turismo. O meio ambiente não era visto como 

fonte esgotável de recursos e sim, como produto, não levando em conta o seu real 

valor e que este é na maioria das vezes um recurso que poderá se extinguir. 

Todavia, atualmente ocorreu um aumento desta preocupação e 

conseqüentemente um maior respeito frente ao meio ambiente e sua capacidade de 

suportar determinadas ações naturais e antrópicas. 
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Como em trabalhos anteriores já foram citados registros de estudos 

relacionados aos impactos decorrentes desta atividade, no âmbito internacional e 

nacional, o ênfase maior é dado para as questões retratadas no Brasil, a fim de 

verificar a atual situação do país como forma de análise e planejamento mais 

adequados à nossa realidade. 

Porém, 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 à esta 

pesquisa 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 à questão do 

meio ambiente no turismo a partir da década de 90, tendo este fato decorrido da 

grande intensificação da atividade e que em alguns casos já ocasionaram em 

decadência e extinção do turismo em algumas áreas. 

A principal causa dessa decadência se dá pela degradação ambiental 

decorrente da utilização inadequada e exagerada dos atrativos turísticos pelo 

homem, onde neste momento passa a ocorrer a mais preocupante de todas a , 

decadências, ao menos no que se refere a ordem política e social - 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). 

Tal é a importância deste fenômeno, que nos leva a uma maior preocupação 

com as transformações ambientais positivas e/ ou negativas relacionadas aos 

aspectos antrópicos, biológicos e físicos. Portanto, "para que o turismo exerça a 

maximinização de seus benefícios e a minimização de seus malefícios, faz-se 

necessário o engajamento efetivo de todos os agentes envolvidos, ou seja, dos 
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pesquisadores, empresários, profissionais, políticos e residentes, em que o primeiro 

deles, deverá ser o centro convergente e irradiante do processo" (REJOWSKI 1998, 

p. 87). 

Ainda como afirma RODRIGUES (1997, p. 09), "os efeitos do turismo 

demandam urgência e seriedade científica nas pesquisas". Todavia, toma-se 

indispensável à preocupação com a implementação de uma sustentabilidade 

ecológica, política, social, cultural e econômica em desenvolvimento. 

As oportunidades na inter-relação desses elementos 

A partir do conhecimento das bases que envolvem o turismo, seus 

benefícios e malefícios, cabe à localidade, ao município, estado ou federação, 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. 

Com relação aos estudos realizados sobre o turismo e meio ambiente 

relacionados à área de estudo desta pesquisa, podemos notar a quase ausência de 

estudos com ênfase a estas questões no local. 

Em 1970, SANCHEZ estudou o município de Charqueada, estado de São 

Paulo, através da geografia agrária, onde neste trabalho apresentou a 

caracterização de algumas bases naturais existentes na área. Posteriormente, 

OLIVEIRA (1985) apresentou a questão da Indústria da Seda como fator econômico 

característico da região. 

VERDI (1991) apresentou em seus estudos toda a questão sócio-econômica 

do município, onde através dos dois trabalhos anteriores, decorreu sobre toda a 

caracterização da área, principalmente nos seus aspectos sócio-econômicos, 

referente ao período de 1960 à 1990, período este que descreve desde o auge da 

atividade sericicultura, sua decadência, até a implantação da cultura de cana-de

açúcar. 

Com o surgimento da monocultura canavieira por volta de 1970, surgem 

também as indústrias de pequeno e médio porte. Todavia, o município não evolui 
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significativamente no setor industrial, voltando sua economia exclusivamente a 

cultura da cana-de-açúcar. 

Em meados da década de 90 o município começa a voltar-se pela atividade 

turística, vendo nesta uma oportunidade de desenvolvimento e um fator de 

progresso para a região. 

MORAES (1997) estuda o turismo na região, voltado para propostas de 

implementação do setor de desenvolvimento turístico no município, principalmente 

no que se refere à questão gerencial-administrativa, mas especificamente o 

marl<eting turístico, deste setor nas políticas públicas, visto como uma oportunidade 

de sair da monocultura canavieira. 

Visando também a oportunidade do turismo na área, TOMBOLATO (1998), 

realiza um estudo direcionado à uma área de lazer municipal com potencial para a 

utilização como atrativo turístico no município. 

Porém, em todos os trabalhos aqui apresentados envolvendo a área de 

estudo desta pesquisa, pode-se notar a breve discussão em cada um deles no que 

se refere às questões ambientais, e nos dois últimos no que se refere a questão do 

turismo e o meio ambiente. 

Conclui-se que, em todos esses estudos as questões foram tratadas 

superficialmente onde MORAES (1 999) analisa mais detalhadamente a 

complexidade das relações entre o homem, o turismo e o meio ambiente. 

Entretanto, parte do princípio do planejamento do turismo adequado às 

características da área, e ressalta mais especificamente a importância do inventário 

e análise ambiental, bem como de uma proposta de diretrizes ambientais para as 

políticas públicas loca is, como ponto de partida para a implantação do turismo. 

Porém, nesta pesquisa deixou em aberto a necessidade de continuar os 

estudos, além de propor outros estudos voltados a questão do turismo e meio 

ambiente, subsidiando bases técnico-científicas cada vez mais detalhadas. 

"Dentro do contexto de reformulação geral e de reorganização da economia 

em tempos de globalização, que as cidades turísticas vêm sendo encaradas como 

uma das principais formas de desenvolvimento para o futuro. Mas enquadra-las no 

conjunto de alternativas de desenvolvimento sustentável, gerenciadas sob 

condições de sustentabilidade, baseando-se na eficiência econômica, na eqüidade 

social e na prudência ecológica, considerando as especificidades de cada lugar em 

que acontecerá e a capacidade de suporte do mesmo, é ainda uma questão difícil 

de ser equacionada" (QUEIROZ, 2000, p. 29). 
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A questão que envolve o turismo e o meio ambiente, nem sempre é 

colocada pelo homem em primeiro plano. 

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, onde 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. 

Alguns estudos demonstram a questão do turismo dada a importância desta 

atividade, principalmente do turismo ambiental, e sua relação com o homem e com 

o meio ambiente e como esta vem sendo estudada atualmente. 

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 MOYSES (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: 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 ambiental, segundo BARROS (2000, p. 88) "em síntese a 

natureza é vendida e o que construi-se 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". 

Voltando a visão de LINDBERG (1995), se o meio ambiente for visto como 

uma imensa biblioteca de recursos, então a instalação ecoturística poderá ser 

encarada como um inigualável laboratório para a aquisição do conhecimento que o 
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ecoturista busca. A instalação ecoturística, quando devidamente projetada, pode 

tornar-se a janela que propicia o despertar do homem para o mundo. 

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. 

2.2 - Município e Meio Ambiente 

O meio ambiente no contexto municipal 

Retomando as questões tratadas no item anterior, referentes ao homem, 

turismo e meio ambiente, neste item que se segue há a discussão das questões 

que, na maioria dos casos, abrigam estes três itens- o município. 

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

das ações e responsabilidades ligadas, direta ou indiretamente, às ordens 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 municipal é o principal e muitas vezes o único agente na 

administração e gerenciamento não só no que conceme das funções políticas, mas 

principalmente sociais, históricas, culturais e ambientais, tendo esses aspectos 

como bens pertencentes à localidade municipal. 

Com essa 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 e/ ou necessidade, ao menos à 

princípio, tendo muitas vezes que deixar de lado os demais aspectos que 

conjuntamente constroem o município. 

Se o município pode contribuir no desenvolvimento local, tampouco cabe a 

ele a única responsabilidade. MAZOLLENIS (1998) apud FELICÍSSIMO 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. 
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Como a função desta pesquisa é discutir as questões que torneiam o meio 

ambiente no contexto turístico, será dada ênfase à discussão dessas questões no 

âmbito municipal. 

Como afirma PHILIPPI JR. et ai (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, 

saneamento básico e ambiental, equipamentos urbanos, entorno e recursos 

naturais e no planejamento urbano e ambiental". 

Segundo LOMBARDO (1995), ocorrem na paisagem urbana a degradação 

do ambiente e conseqüentemente, a queda de qualidade de vida. Os problemas 

ambientais, principalmente sobre o ar, a água, o solo e o subsolo são evidenciados. 

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. 

Como já colocado anteriormente, SPIRN (1995) 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 levam as cidades 

à degradação de seus recursos, colocando em risco não só a qualidade de vida das 

populações locais, como principalmente as potencialidades e condições básicas 

que todo município deve conter. 

A economia voltada aos interesses do mercado externo é um dos principais 

fatores da degradação ambiental das cidades brasileiras, voltadas exclusivamente 

para auferir maior produtividade econômica e conseqüentemente, maiores lucros 

inviabilizando um planejamento adequado do meio físico (LOMBARDO, 1995). 

Partindo desse pressuposto MAZZETO (1987) demonstra que as 

interferências humanas no meio ambiente, que ocorrem através das diferentes 

atividades econômicas e da expansão urbana, aparecem como as causas principais 

da deteriorização dos recursos, ou mesmo de sua eliminação definitiva. 
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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. 

Essas responsabilidades podem ser tomadas a partir de diversas formas, 

onde segundo LOMBARDO (1995, p. 13) parte do princípio de refletir sobre "quem 

produz e como se produz o espaço urbano", ou seja, "o setor público deve agir de 

forma a preservar e ampliar a infra-estrutura e os serviços urbanos existentes de 

suporte, mantendo e preservando o ambiente natural e o patrimônio cultural e 

garantindo o envolvimento de toda a comunidade, para que possa contribuir e 

usufruir" (VARGAS, 1998, p. 18). 

Posteriormente, ao princípio de reflexão e conhecimento LOMBARDO 

(1995, p. 42) defende ainda 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". 

Neste sentido, adequar o meio ambiente conjuntamente em um único 

planejamento direcionando às condições sociais, econômicas, culturais, ambientais 

concernentes a políticas públicas locais de determinado município, toma-se 

indispensável para o progresso e conservação de ambos os aspectos. 

A atividade turística como oportunidade para o município 

No século XX, principalmente em âmbito internacional, e também 

significativamente no Brasil, o número de municípios que direcionou sua principal 

economia para atividade turística cresceu consideravelmente, sendo muitas vezes 

este fato decorrente da decadência de outras formas de economia. 

O turismo aparece então, em grande maioria como uma nova oportunidade 

de desenvolvimento de uma localidade, principalmente no que se refere ao 

desenvolvimento e progresso em âmbito municipal. 

Esse direcionamento para o turismo se deu devido aos benefícios que este 

fenômeno pode proporcionar à comunidade e à economia local. De acordo com a 

Organização Mundial do Turismo - OMT (1994a, p. 04), o desenvolvimento turístico 

provoca benefícios como: "criação de novos postos de trabalho e de negócios, 
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rendimentos adicionais, novos mercados para os produtos locais, melhoria da infra

estrutura local, novos conhecimentos e tecnologias; maior consciência e proteção 

do ambiente e cultura local, aperfeiçoamento dos padrões de utilização dos 

terrenos, além do desenvolvimento regional , aumento de renda e melhoria na 

qualidade de vida". 

Ainda, segundo MORAES (1999, p. 03}, "o projeto turístico relacionado à 

paisagem em seus contextos rural, ecológico e histórico amplia os investimentos 

voltados à conservação de áreas naturais e bens culturais, e cria uma 

sensibilização humana para a importância da proteção ambiental, histórica e 

cultural. Portanto, deve-se lembrar que a modificação proposta deve levar em conta 

o equilíbrio dos ecossistemas naturais e artificiais existentes na área em estudo". 

O reconhecimento e consideração dos aspectos 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. Tendo, a atividade 

econômica voltada para o turismo os aspectos 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. 

Partindo dos estudos que envolvem área e direcionando a atenção a demais 

estudos feitos que envolvem a questão do turismo e meio ambiente no 

planejamento municipal, RUSCHMANN (2000) coloca também a necessidade de 

uma continuação de seus estudos, onde a autora trabalha a questão do turismo e 

do meio ambiente e as formas de se planejar um turismo com bases sustentáveis. 

Voltando à temática e tendo como exemplo a área de estudo MORAES 

(1999, p. 62}, coloca que atualmente o município de Charqueada/ SP "está inserido 

em um projeto de implantação de turismo rural, ecológico e histórico, apresentando, 

porém, etapas bem desenvolvidas e outras em estágio de desenvolvimento, 

abrangendo os aspectos relacionados ao meio ambiente e a política da área". 
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Afirma ainda que, a partir dessa situação, 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. 

O turismo deve então, não somente desenvolver econômica e socialmente 

um município, como também, ambientalmente, havendo uma interação entre estes 

elementos, em busca de um único fim: o desenvolvimento da sustentabilidade local 

para presentes e futuras gerações (MORAES, 1999). 

O município que tenta através do turismo um desenvolvimento econômico 

deve também considerar a importância de um desenvolvimento e proteção dos 

recursos paisagísticos, ou seja, dos atrativos turísticos naturais, históricos e 

culturais, tendo este como base existencial da atividade turística. 

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." 

A atividade turística no município deve representar não somente uma 

oportunidade para a comunidade em questão, mas também "definir 

responsabilidades civil e jurídica respectivas à conservação ambiental, 

concernentes à proteção dos respectivos recursos paisagísticos existentes na área" 

(MORAES, 1999). 

Entretanto, as questões não se limitam apenas em considerar a 

comunidade, economia e meio ambiente, tendo como ponto de ligação principal a 

política, sendo esta o principal agente responsável nas tomadas de decisões 

públicas municipais. A política encontra muitas vezes apoio, mas também restrições 

no planejamento, mas principalmente no desenvolvimento de determinadas ações 

públicas. 

Como exemplo RUSCHMANN (2000a) coloca que ao planejar e desenvolver 

os espaços e as atividades que atendam aos anseios das populações locais e dos 

turistas constitui a meta dos poderes públicos que, para implanta-los, vêem-se 

diante de dois objetivos conflitantes: o primeiro, que é o de prover oportunidade e 

acesso às experiências recreacionais ao maior número de pessoas possível, 
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contrapõe-se ao segundo, de proteger e evitar a descaracterização dos locais 

privilegiados pela natureza e do patrimônio cultural das comunidades. 

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

encontradas na implantação e desenvolvimento da atividade, considerar a atividade 

turística como uma oportunidade benéfica tanto no seu aspecto econômico e social, 

mas principalmente, se bem administrada, como uma atividade aliada na proteção 

da natureza local. 

Neste sentido, como diz REJOWSKI (1998, p. 200), "para que o turismo 

exerça a maximinização de seus benefícios e a minimização de seus malefícios, 

faz-se necessário o engajamento efetivo de todos os agentes envolvidos". 

O relacionamento de todos os agentes envolvidos com a questão turística 

demonstra ser um elemento essencial para o desenvolvimento e progresso, como 

também para a conscientização dos benefícios, e dos riscos que o turismo pode 

trazer a determinada localidade. 

Então, cabe colocar que, a partir desta afirmação a obtenção e manutenção 

de um desenvolvimento sustentável, baseado na atividade turística e ecoturística, 

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 e a responsabilidade ao meio ambiente. 

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

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. 

A Constituição Federal de 1988 demonstra no seu artigo 23, nos itens VI e 

VIl , respectivamente, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas; 

preservar as florestas, a fauna e a flora. 
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Nos itens citados do artigo 23, pode-se notar que os aspectos que se 

relacionam ao meio ambiente aparecem como competência comum do Poder 

Público em qualquer nível. 

No artigo 30 desta mesma Constituição é descrito que compete aos 

municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

11 - suplementar a legislação federal e a estadual; 

111 - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial , mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

Neste artigo 30 da CF, pode-se notar que a legislação dá ao município o 

poder de planejar e administrar os aspectos concernentes a área urbana, mas que, 

este ato deve respeitar a legislação federal e estadual. 

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

acabam, segundo PHILIPPI Jr. (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". 

Essa limitação referente ao município legislar plenamente sobre sua área 

que é afirmada o artigo 30, acaba sendo contestada no artigo 23, deixando definido 

que a responsabilidade maior se torna, neste caso, vinda da União e do Estado e 

não somente do município. 

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. Acaba-se tendo uma certa 

"confusão" nos papéis que cada ordem do poder público deve assumir frente à 

gestão e administração do meio ambiente no município. 

Baseando-se na visão de alguns autores 'e demonstrado a seguir a 

responsabilidade do município sobre o meio ambiente. Porém, as legislações 

ambientais que competem a cada nível da esfera do poder público serão discutidas 

em um item posterior. 

MILARÉ (1999, p. 37) descreve que na "questão ambiental o município 

exerce competência administrativa em comum com a União e o Estado e tem 

competência legislativa concorrente, ou seja, suplementar, e que suas normas 
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devem conformar-se com as da União e do Estado, não podendo ignora-las ou 

dispor contrariamente a elas". 

Na afirmação deste autor a competência do município na questão ambiental 

deve ser conjunta à Federação e ao Estado. 

Entretanto, 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). 

Independente da ordem sobre responsabilidade que o município deve 

assumir frente as demais instâncias públicas, este deve buscar conscientização 

voltada para práticas educativas e conservacionistas, onde esta deverá levar não 

só à um maior conhecimento e desenvolvimento, mas principalmente, respeito do 

meio ambiente. 

Segundo MORAES (1999, p. 57) "cada município deve se preocupar em 

conservar seu próprio ambiente, utilizando além das políticas e lei estaduais e 

federais , as suas próprias leis municipais". 

Ainda 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", contribuindo para a utilização e conservação 

adequadas de cada recurso natural existente em sua área. 

Porém, para que se possa atingir tais pretensões o município "necessita 

capacitar-se, preparar-se, e enfrentar os conflitos que gera a tomada de posição em 

relação a um tema abrangente e pouco conhecido, como é a questão ambiental" 

(FRANCO, 1999, p. 21). 

Ainda, segundo LOMBARDO (1995, p. 14), esse respeito pode ser atingindo 

a partir do pressuposto em que "a paisagem da cidade deve ser reconhecida pelos 

planejadores, desenhistas, e a população urbana como contendo espaço natural de 

interesse coletivo, que deve ser visto e sentido em todos os ambientes". 

Segundo FRANCO (1 999), o planejamento 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. 

Saber adequar o meio urbano ao meio ambiente natural deve ser um 

princípio prévio à implantação de qualquer plano ou projeto ou mesmo nas tomadas 
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de decisões que envolvam a transformação e utilização da natureza no espaço 

urbano. 

O poder público local deve procurar integrar as atividades econômicas 

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

potencialidades que determinada área oferece ao município. 

Partindo das diversas colocações feitas anteriormente por autores que 

tratam da questão ambiental no município, é descrito, a seguir, alguns instrumentos 

que podem ser utilizados para direcionar as políticas públicas ambientais no sentido 

de um planejamento conservacionista da natureza nesta área. 

Um desses instrumentos é o plano diretor, que é citado no artigo 182 da 

Constituição Federal, onde coloca que, 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. E ainda que, para que isso ocorra, cita no 

inciso 1°, que é obrigatório para os municípios com mais de vinte mil habitantes, 

devendo ser aprovada pela câmara municipal, sendo este um instrumento básico 

da política de desenvolvimento e da expansão urbana. 

Segundo MAZOLLENIS (1998), o plano diretor deve abranger temas como: 

o município e a economia regional, com orientação para o turismo, o lazer e outras 

atividades; delimitação no uso e ocupação do solo; programas de recuperação e 

conservação ambiental; delimitação de áreas de risco; programas de coleta, 

tratamento e disposição de resíduos sólidos e líquidos e do sistema de recursos 

hídricos, dentre diversos outros. 

Deve ainda, principalmente, abranger as necessidades e expectativas da 

área e da população, bem como respeitar as características individuais e coletivas 

tanto do meio ambiente como da Sociedade. 

Outro instrumento que pode ser utilizado como auxílio à questão ambiental é 

a Agenda 21. Entretanto, a Agenda 21 e o Plano Diretor são instrumentos de 

política ambiental que devem ser elaboradas de forma comum e consolidadas com 

outras linhas de ação para a gestão ambiental municipal. 

A Agenda 21 foi apresentada na Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em 1992, que segundo 

MAZOLLENIS (1998, p. 31) foi elaborada "voltando-se para os problemas 

ambientais, tendo como objetivo preparar o mundo para os desafios do século XXI". 

Este documento reflete opiniões da grande maioria dos países do mundo, 
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preocupados com um compromisso político, a fim de construir uma base 

sustentável para as atuais e futuras gerações voltadas para a questão da 

sobrevivência, mas principalmente, para uma melhoria na qualidade de vida do 

planeta. 

Como afirma PHLIPPI Jr. et ai (1998), a Agenda 21 Local proporciona a 

possibilidade de realizar o Plano Diretor Municipal, em direção de uma cidade 

sustentável, onde as diretrizes e ações deverão ser resultados de um processo 

participativo envolvendo todos os agentes. 

Portanto, deve ser um processo que envolva toda a sociedade, órgãos e 

instituições para adquirir maior apoio e conscientização para o município. 

Todo município tem então a necessidade da elaboração de planos e 

políticas ambientais que podem ser encontrados no Plano Diretor e nas Diretrizes 

Ambientais, conjuntamente, para que haja uma gestão ambiental adequada a seu 

meio e a sua realidade, sendo esta analisada a partir dos fatores sociais, 

econômicos e ambientais integrados e do planejamento participativo. 

MAZOLLENIS (1998), descreve que o desenvolvimento local deve ainda 

conhecer a região em que o município está inserido, com seus recursos humanos, 

ambientais e naturais, as atividades de produção e consumo e a política 

administrativa e institucional de governo. 

Entretanto, continua o mesmo autor (1 998), que a ação local não deve ser 

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

os municípios vizinhos e toda a região. 

A responsabilidade do poder público frente ao meio ambiente, desde seLl 

planejamento até a implantação e gestão dos recursos naturais, deve ser uma ação 

conjunta entre todos os níveis de govemo. 

MILARÉ (1 999, p. 35) afirma que "nenhum nível das esferas do poder 

público é exclusivo e auto-suficiente", e que os níveis federal, estadual e municipal 

devem ser complementares e trabalharem num único sistema integrados na gestão 

participativa. 

Mas, concorda-se que, muitos "problemas e soluções têm suas raízes no 

município" (MAZOLLENIS, 1998: 31). Portanto, a participação do poder público 

municipal é o ponto fundamental na construção da sustentabilidade. 
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2.3 - Conservação e Educação Ambiental 

O Contexto sobre Conservação e Educação Ambiental 

A partir do século XX surge uma maior preocupação com as questões 

ambientais devido ao aumento da tecnologia e com isso ocorre a intensificação na 

exploração dos recursos naturais. 

Essa intensa exploração trouxe, posteriormente, a preocupação com a 

escassez de matérias-primas naturais que em meados do século XX começa a 

modificar e interferir no desenvolvimento e preservação da qualidade de vida. 

Oficialmente, a conservação e a educação ambiental começaram a ser 

vistas como instrumentos de auxílio à manutenção e preservação do meio ambiente 

nas conferências e encontros em nível internacional, como por exemplo, na 

Conferência da ONU sobre o Meio Humano em 1972, e após, em 1975, no 

Encontro Internacional de Educação Ambiental, como também em 1977 na 

Conferência lntergovernamental sobre Educação Ambiental, e em 1992 na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, dentre 

outras que surgiram posteriormente. 

A conservação e a educação ambiental são termos totalmente interligados, 

onde um completa o outro, e têm a finalidade conjunta de conscientizar e educar 

sobre o conhecimento, desenvolvimento e proteção da natureza. 

Segundo BERTINI et ali (2000, p. 05), várias são as defini ções que se pode 

encontrar referentes ao que vem a ser os termos discutidos, principalmente os 

relacionados à educação ambienta l. Na Conferência lntergovemamental sobre 

Educação Ambiental em 1977 este termo é definido como um "processo de 

reconhecimento de valores e clarificação de conceitos, objetivando as atitudes em 

relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres 

humanos, suas culturas e seu meio biofísica". 

A educação ambiental oferece várias formas de definição, onde cada uma 

delas depende do ponto de vista de cada indivíduo ou profissional, mas que em 

todas essas atinge o âmbito multidisciplinar e envolve diversas áreas técnico

científicas ligadas à questão do meio ambiente. 
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Portanto, cabe ressaltar neste trecho os resultados que podem ser atingidos 

pelos instrumentos aqui discutidos e não as definições e significados propriamente 

ditos. 

A conservação e a educação ambiental devem procurar acima de tudo 

"harmonizar a ação humana com a natural, onde planejar cada interferência deverá 

ser uma preocupação constante, principalmente quando os meios tecnológicos 

aumentam tanto a nossa capacidade de transformação brusca da paisagem" 

(BURLE MARX, 1977, p. 42). 

As medidas de proteção à natureza devem considerar segundo MORAES 

(1999, p. 02), o pressuposto de que as "interferências indesejáveis podem fazer 

com que os recursos deixem de ser recursos, que suas qualidades básicas se 

degradem ou se percam completamente, de forma irreversível na maior parte das 

vezes". 

O esgotamento desses recursos e a probabilidade de uma queda na 

qualidade de vida, decorrente da má qualidade ou mesmo da escassez dos 

recursos naturais devem ser vistas como fator primordial de desenvolvimento e 

progresso para a sociedade em todos os níveis e classes, como responsável maior 

pelo sucesso desse processo. 

LIMA (1998, p. 59) coloca que essa "responsabilidade das sociedades em 

relação à conservação tem garantido um exercício de cidadania consciente e ativo, 

consolidando práticas, contestando políticas, resgatando valores até então muitas 

vezes esquecidos, em um reconhecimento da importância e significado da 

experiência ambiental para o desenvolvimento das comunidades". 

As razões pelas quais determinadas sociedades conservam uma paisagem 

estão inter-relacionadas com o valor que atribuem ao lugar, onde "a aplicação de 

qualquer tipo de legislação protetora a paisagens inteiras procede do desejo de 

manter e melhorar uma paisagem de grande valor para vários tipos de propósitos 

recreativos ou estéticos" SIMMONS (1 982, p. 88). A conservação da paisagem de 

uma determinada região depende, então, não somente dos diversos fatores 

existentes no local como da inter-relação entre estes fatores. 
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O turismo como instrumento de conservação e educação ambiental. 

As razões que levam determinadas sociedades a conservarem uma 

paisagem estão interligadas com o valor que estas atribuem ao lugar. 

Como afirma MORAES (1999), estes valores dependem de fatores sócio

econômicos, histórico-culturais e naturais que a sociedade possui, além da inter

relação entre estes fatores. 

A natureza é vista de duas formas, ou seja, Gomo recurso a ser explorado ou 

como recurso a ser protegido, onde LOMBARDO (1995, p. 15), demonstra que esta 

"visão da natureza como recurso capital ou valor a proteger, envolvendo muitas 

formas de atuação que mostra, acima de tudo, uma dimensão social e cultural". 

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. 

Segundo LIMA (1998, p. 57), "só aprendemos a amar e, por extensão, 

cuidar, conservar, proteger, cultivar aquilo que conhecemos". 

Partimos então, do princípio de que o conhecimento e a educação ambiental 

são primordiais e que antecedem o processo que certamente levará a conservação 

dos recursos. 

Ainda segundo LIMA (1998) a conservação dos recursos não deve se 

basear apenas em ações preservacionistas radicais, mas também 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. 

O meio ambiente não pode ser visto somente como uma matéria-prima do 

turismo, onde a princípio aparece como uma oportunidade economicamente viável 

para uma determinada localidade, mas sim, como um fator de auxílio no contato 

mais íntimo do Homem com a Natureza, como também e principalmente, como 

auxílio no desenvolvimento da consciência conservacionista. 

A qualidade do turismo associada a conservação da natureza, pode tomar

se uma atividade econômica viável e até lucrativa, visto que, a atitude de proteção 

da natureza leva também a uma conservação na qualidade dos produtos e serviços 

turísticos em geral. Portanto, a adequação desta atividade à realidade local, aos 
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interesses sociais e econômicos e à necessidade de proteção da natureza são 

fatores essenciais para o direcionamento de um turismo de qualidade. 

É importante, como descreve RUSCHMANN (2000, 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". 

A educação e conservação ambiental podem ser desenvolvidas através de 

atividades voltadas a programas formais e não-formais, onde o primeiro desses 

abrange desde os estudantes, educadores e até mesmo órgãos e instituições, e o 

segundo sendo voltado mais diretamente a educação da sociedade local e da 

população visitante. 

Todavia, como afirma RUSCHMANN (2000) a educação e conscientização 

ambiental não-formal devem trabalhar também com o poder público local, com o 

poder econômico e com os empresários, onde a postura desses setores com 

relação à proteção da Natureza deve constituir o estágio inicial para a 

conscientização ambiental dos demais agentes envolvidos com o turismo. 

Entretanto, cabe lembrar que, a educação ambiental no turismo deve ter o 

objetivo de ser uma educação continuada, ou seja, onde todo processo desde o 

planejamento, a implantação, desenvolvimento e gestão do turismo proporcionem 

programas e ações direcionadas a conscientização e conservação do meio 

ambiente. 

RUSCHMANN (2000, p. 76) descreve ainda 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". 

Sustentabil idade turística 

O conceito de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade vem sendo 

discutido à algum tempo, onde se intensificou principalmente no final do século XX. 

A necessidade de discutir uma forma de desenvolvimento que sustentasse 

não só as 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. 
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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, cultura, levando a alteração de 

Sociedades, da História e da Geografia de muitos lugares. 

Segundo SACHS (1994), o planejamento do desenvolvimento voltado para a 

sustentabilidade deve considerar alguns principais aspectos como: social, 

econômico, ecológico, espacial e cultural. 

QUEIROZ (2000: 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. 

Segundo CERUCCI (1 998, p. 07), sustentabilidade "é um conceito 

multiescalar, dependente da escala de tempo e de espaço as quais os recursos 

estão submetidos". 

O autor coloca ainda que o ecodesenvolvimento aposta em um 

desenvolvimento econômico e social de forma contínua, harmonizando com a 

gestão racional do meio ambiente, e de uma re-análise de todos os objetivos e 

todas as mobilidades de ação. 

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: 02). 

Segundo ENDRES (1 998), 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. 

A sustentabilidade deve ser vista não apenas como um instrumento na 

mitigação de danos, mas sim, e principalmente, da prevenção de impactos e 
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prejuízos negativos ao meio ambiente, sendo ainda, um processo que considere as 

expectativas e necessidades do Homem interligadas a capacidade de sustentação 

do meio físico e biológico. 

Ainda, como descreve LIMA (1998), 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. 

Entretanto, afirma a autora (1998) que a conservação dos recursos abrigam 

primordialmente a percepção e a construção das imagens das realidades objetivas 

e subjetivas para cada indivíduo na experiência ambiental. 

De acordo com RUSCHMANN (2000b, p. 72), "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 como fator 

principal na manutenção da qualidade das destinações turísticas. 

Essa sustentabilidade na atividade turística deve garantir uma continuidade 

e uma qualidade satisfatória aos principais elementos que envolvem o turismo, ou 

seja, a Sociedade e a Natureza. 

A garantia ao direcionamento em busca da sustentabilidade no turismo deve 

ser uma responsabilidade, em especial, da Sociedade, onde esta poderá 

"consolidar práticas, contestar políticas e resgatar valores esquecidos de uma 

comunidade direcionando-a a políticas sustentáveis" (MORAES, 1999: 63). 

Neste caso, 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. Porém, se colocarmos a questão de que 

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

atividade contínua, podemos afirmar que também serão contínuos e duradouros os 

recursos naturais e a atratividade do turismo. 

Neste sentido, a implantação de 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 
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conservação, e a interação de uma futura continuação dos diversos aspectos 

correlacionados ao turismo. 

Como discorre QUEIROZ (2000, p. 03), 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 par aos diversos benefícios oferecidos pelo turismo sustentável. 

Baseado na Organização Mundial do Turismo (1994a: 31), dentre os vários 

benefícios que o turismo sustentável pode proporcionar, podemos descrever que 

estes: 

- 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; 

- diversifica a economia local; 

- assegura uma justa distribuição dos custos e benefícios; 

- 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; 

- aumenta a injeção de capital e de dinheiro na economia local, dentre 

outros. 

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. 

A atividade relacionada ao turismo 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. 

Entretanto, a obtenção e manutenção de um desenvolvimento sustentável 

baseado na atividade turística, só poderão ser resultado da ação conjunta de todos 

os agentes interessados no desenvolvimento sustentado de uma determinada 

localidade (VARGAS, 1997). 
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Concorda-se ainda com a idéia de LIMA (1998, p. 60) de que esses agentes 

devem compreender a princípio de que "somos parte intrínseca de uma paisagem; 

no ato de protege-la, resguardamos e protegemos nossa própria vida". 

2.4 - Direito e Legislação Ambiental e Turística 

Legislação ambiental: do geral para o local 

Nas questões que se referem ao meio ambiente à discussão de leis e 

políticas torna-se um fator essencial desde o planejamento, gestão, educação, 

como também a conservação e monitoramento dos recursos naturais. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 abrange a princípio as leis gerais 

referente ao meio ambiente, na qual destaca-se primeiramente o artigo 225 (1988: 

133), que diz que 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 defende-lo e preserva-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

õ 1 ° 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; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VIl - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma de lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade. 

No Brasil, a legislação ambiental vêm aumentando consideravelmente ano a 

ano, vários estudos e leis voltadas para a questão do meio ambiente têm tomado 

lugar importante nas questões jurídicas, porém o respeito e o cumprimento por 

essas leis não tem sido tão satisfatório. 

Essas leis ambientais abrangem desde a instância fera!, estadual e 

municipal. Todas essas tem suas próprias competências com relação ao meio 

ambiente, porém as instâncias menores devem respeitar não somente suas 

próprias leis como também as de ordem superior. 
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Existem leis como o artigo 23 da Constituição Federal que diz que o 

município tem total poder para legislar, mas existem outras como a artigo 24 que 

afirma que as três instâncias devem legislar concorrentemente sobre os itens 

citados a seguir. 

O artigo 24 (1988, p. 25) diz 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; 

VIl - 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. 

Segundo BRASIL PINTO (2000) apud PRADE os interesses públicos, na 

ordem jurídica brasileira, são aqueles voltados para a consecução de fins gerais e 

pertinentes à União, aos Estados, aos Municípios e às respectivas entidades de 

administração indireta ou descentralizada, sujeitos ao regime jurídico de direito 

público. 

Partindo do geral para o local, discutiremos a seguir a questão da 

responsabilidade legislativa do município frente ao meio ambiente. 

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. 

Portanto, todas as leis deixam claro que embora o município tenha 

autonomia para legislar determinado assunto, este deverá em todos os momentos 

submeter e respeitar as leis do estado e da federação. 

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 legislação municipal. 

Exemplificando com a Lei Orgânica do Município de Charqueada, pode-se 

citar as responsabilidades que os munícipes devem ter diante o meio ambiente. 
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No capítulo IV da Lei Orgânica referente ao meio ambiente, dos recursos 

naturais e do saneamento, artigo 156, são consideradas áreas de proteção 

permanente: 

I - As várzeas quando não agricultável; 

11 - As nascentes, os mananciais e matas ciliares; 

111- As áreas que abriguem exemplares raros de fauna e da flora, bem como 

aquela que sirvam como local de pouso ou reprodução de migratórios; 

IV -As paisagens notáveis. 

Neste mesmo capítulo, no artigo 163, aquele que explorar recursos naturais 

fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução 

técnica exigida pelo órgão público competente, na forma de lei. 

No artigo 167 o município deverá manter viveiro ou convênio com entidades 

objetivando o fornecimento de mudas para incentivar o reflorestamento em áreas 

do município. 

Segundo o DEPRN - Departamento Estadual de Proteção dos Recursos 

Naturais (1998) o município de Charqueada está inserido em parte na área de 

proteção ambiental APA Corumbataí, na qual destacam-se no zoneamento desta 

APA, duas áreas inseridas neste município a zona de conservação de vida silvestre 

e zona de conservação hídrica. 

As áreas incluídas dentro de uma APA devem conter restrições sobre 

determinadas atividades e leis que indicam a forma jurídica adequada de monitorar 

esses espaços. 

Outras legislações que surgiram posteriormente e que auxiliam na 

competência jurídica municipal, como exemplo a lei federal 9605/ 98 que trata da lei 

de crimes ambientais e na lei do CONAMA 237/ 97- Conselho Nacional do Meio 

Ambiente que se refere ao licenciamento ambiental, dentre outros instrumentos de 

política ambiental que tem o sentido geral de legislar sobre a proteção dos recursos 

naturais. 

Um dos instrumentos que podem ser utilizados na proteção do meio 

ambiente é a cri ação de conselhos municipais. Um exemplo é a criação do 

CONDEMA em um município, ou seja, do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente. 

Todavia, cabe ao município a criação desses conselhos e de políticas, a fim 

de facilitar e ordenar a administração frente às questões ambientais. 
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Aplicações das leis e políticas ambientais no turismo 

Diversas atividades utilizam os recursos naturais como matéria-prima. Essas 

atividades devem seguir a normas e restrições, a fim de preservar o meio ambiente. 

No artigo 170 da Constituição Federal (1988: 11 O) com relação a ordem 

econômica e financeira pode-se encontrar que a ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios, no item VI, isto é, na defesa do meio ambiente. 

A atividade turística assim como outras atividades têm como base de sua 

existência a natureza. Todavia, nos últimos tempos esta atividade tem sido vista 

mais como uma oportunidade de conservação do que somente exploração dos 

recursos naturais. Apesar de que em vários estudos já foram constatados diversos 

tipos de impactos negativos sobre o meio ambiente decorrentes desta atividade, e 

ainda assim, o governo, organizações não governamentais e instituições incentivam 

a prática desta atividade a fim de reverter esse quadro de degradação ocasionada 

pelo turismo para um turismo como instrumento de conscientização e conservação 

ambiental. 

No artigo 180 da Constituição Federal cabe a União, Estados, Distrito 

Federal e aos Municípios promover e incentivar o turismo como fator de 

desenvolvimento social e econômico. 

Assim, como nas leis ambientais, as leis referentes a atividade turística 

também dividem responsabilidades nas instâncias governamentais. 

Segundo RUSCHMANN (2000a, p. 28) apud Organização Mundial do 

Turismo, frente a gestão do turismo o Estado tem as seguintes responsabilidades: 

assegurar o direito ao lazer e às férias para a população; 

preparar os cidadãos para o turismo; 

assegurar o desenvolvimento econômico por meio do turismo; 

assegurar o desenvolvimento sociocultural por meio do turismo; 

salvaguardar e proteger a natureza. 

O estado e as regiões devem ser responsáveis pelas ações ligadas ao meio 

ambiente, utilizados para fins turísticos ou para outra atividade. 

Segundo RUSCHMANN (2000, p. 27), "as responsabil idades do estado e 

das regiões frente à natureza se resumem em: 
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conscientizar e sensibilizar a população; 

elaborar uma legislação específica para a proteção do meio ambiente e 

zelar pela sua aplicação; 

criar e administrar parques e reservas naturais; 

desenvolver campanhas promocionais visando atrair uma clientela 

nacional e internacional para áreas específicas. 

Portanto, o estado deve zelar pelo planejamento e pelas leis relacionadas ao 

turismo e ao meio ambiente, a fim de assegurar uma qualidade de serviços para a 

população local e visitante, como principalmente para uma qualidade dos serviços e 

equipamentos e do patrimônio ambiental. 

No estudo de caso que envolve o município de Charqueada é visto na Lei 

Orgânica do Município de 05/04/90, que cabe ao poder público municipal: 

No capítulo 11 do desenvolvimento urbano, Artigo 143, item 111 , a 

preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural; e no item 

IV, a criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, 

ambiental, turístico e de utilização pública. 

Segundo SIMMONS (1982), a proteção ambiental de um determinado local 

dependerá do desejo de manter e melhorar uma paisagem de valor para vários 

tipos de propósitos sejam estes recreativos ou estéticos. 

No caso do patrimônio turístico que é visto com fonte de riqueza, se for bem 

administrado, beneficiará não só a população em geral como poderá se tornar uma 

fonte inesgotável de recursos. 

Muitas vezes o patrimônio turístico é visto como patrimônio público que 

como afirma BRASIL PINTO (2000, p. 132) é "um conjunto de bens de qualquer 

natureza e espécie que tenham interesse para administração e para a comunidade 

administrativa". 

Ainda como coloca BRASIL PINTO a administração despreza algumas noções, 

quando da gestão e de intervenções materiais em sítios que representam valor 

turístico, seja como variável de composição do patrimônio propriamente dito, ou 

mesmo na qualidade de bens, direitos ou valores turísticos. 

RUSCHMANN (2000a) coloca que as leis proteção ambiental e outras 

específicas para a proteção dos recursos turísticos existem em quase todos os 

países, porém muitas vezes o desencontro entre o discurso oficial e a prática 

cotidiana é flagrante. 



37 

Com relação ao Brasil as leis turísticas são na maioria implantadas pela 

Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo. Essas leis tratam mais especificamente 

das questões dos serviços e produtos dentre outras. 

As leis que existem relacionadas diretamente à questão do turismo e meio 

ambiente ainda são poucas e as que existem muitas vezes não são respeitadas. 

Um exemplo é a lei 8.181/ 91 que diz que compete à Embratur, dentre 

outras finalidades, no artigo IX, estimular as iniciativas destinadas a preservar o 

ambiente natural e a fisionomia social e cultural dos locais turísticos e das 

populações afetadas pelo seu desenvolvimento, em articulação com os demais 

órgãos e entidades competentes. 

Nota-se então que este instituto deve se responsabilizar juntamente com 

outros órgãos sobre a questão do turismo e meio ambiente. 

Entretanto, muitas vezes esse chamado "intercâmbio" de gestão e 

legislações nem sempre tem dado resultados satisfatórios. 

As leis referentes ao meio ambiente, uso do solo, zoneamento e outras que 

podem e devem ser utilizadas no turismo, são existentes, porém nem sempre tão 

presentes a ponto de serem eficazes como, por exemplo, no caso de danos 

ocasionados por esta atividade. 

Portanto, não há pretensão de levantar todas as leis referentes e 

interligadas ao turismo, mas sim, demonstrar que a legislação ambiental existentes 

deve ser respeitada. Para o planejamento ambiental municipal do turismo essas 

normas devem servir como base para implantação e gestão adequada desta 

atividade. 

2.5 - Etapas do Planejamento Ambiental Municipal do Turismo 

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 do planejamento, ou 

seja, é o ponto em que se procura obter dados e relatos e fazer um levantamento 

minucioso das características presentes em determinada localidade. 
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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 

municipais, identificando as reais condições em que se encontra a oferta turística, 

podendo assim, direcionar corretamente um plano de desenvolvimento turístico 

sustentável. 

Cabe lembrar que os dados levantados num inventário poderão auxiliar 

posteriormente não somente as questões turísticas de um município, 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 ambiental 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 geografia, dentre outros. 

Como afirma CHACEL (1 977, 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 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 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. 

Como descreve RUSCHMANN (2000, p. 145), "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 
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avaliação sistemática, subsidiarão as demais etapas do plano de desenvolvimento 

turístico". 

Ao analisar-se o município de Charqueada, MORAES (1999) obteve no 

inventário a composição de diversos atrativos turísticos, onde o município é 

composto por uma diversidade de atrativos turísticos como parques, clubes, 

pesqueiros, monumentos histórico-culturais, museus e gastronomia regional, além 

de uma vegetação conservada, animais silvestres, cachoeiras, grutas, e uma 

beleza cênica que cerca toda a região, levando o turista a uma admiração imediata 

por parte da paisagem oferecida pela natureza local. 

Diante deste fato, torna-se necessária a caracterização do meio ambiente, 

para que os recursos paisagísticos naturais e construídos existentes no município 

sejam direcionados ao planejamento e gestão ambiental no contexto turístico, a fim 

de auxiliar no zoneamento e planejamento do meio ambiente e de determinado 

empreendimento, 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 ai., 2001). 

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). 

O inventário e a análise dos recursos paisagísticos têm contribuído para as 

estratégias de conservação e proteção do meio ambiente, fornecendo subsídios 

fundamentais para as medidas concernentes à gestão e ao manejo integrado dos 

recursos. (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. 

Por fim, o inventário pode, ainda, transparecer informações essenciais para 

o diagnóstico e análise, para a avaliação prévia dos impactos ambientais, para o 

zoneamento e planejamento, direcionando a gestão e manejo adequado às 

características reais de cada localidade. 
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Avaliação Prévia de Impacto Ambiental 

Contextualização do termo A PIA 

Nesta etapa do planejamento ambiental do turismo é demonstrado 

brevemente os conceitos referentes a estudos de impactos ambientais de uma 

forma sintetizada em todas as suas diversas fases e denominações como o ElA

RIMA - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, a AIA 

Avaliação de Impacto Ambiental e AAE - Avaliação Ambiental Estratégica. 

Esta sintetização de conceitos e da importância desses estudos subsidiará a 

definição do termo APIA, ou melhor, permitirá que se possa definir um conceito 

próprio para esta metodologia, mas adequado a esta pesquisa. 

Portanto, essa breve revisão de conceitos dará embasamento teórico e 

metodológico que justificará posteriormente a criação desta etapa que se insere na 

metodologia geral da pesquisa. 

Segundo MILARÉ (1993, p. 16), o ElA é "um estudo das prováveis 

modificações nas diversas características sócio-econômicas e biofísicas do meio 

ambiente que podem resultar de um projeto proposto", foi 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 

de identificar, prever e interpretar as conseqüências sobre o meio ambiente de uma 

dada ação humana. 

Segundo BRITO (1 996), 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. 

Uma AAE 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). 

Segundo BRITO (1996) existem diferentes conceituações relativas à AAE, 

principalmente nos países Norte-americanos e aqueles da Comunidade Comum 
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Européia. As definições são: avaliação ambiental setorial, avaliação ambiental 

programática e avaliação ambiental regional. 

Segundo a autora 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. 

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 metodologia de 

planejamento, ou seja, é um 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. 

A APIA tem a função de subsidiar futuros estudos mais detalhados de cada 

aspecto com ações mais pontuais. 

A importância da A PIA para o planejamento do turismo 

Na relação Homem-Natureza decorrente de diversas atividades antrópicas e 

da própria dinâmica do meio ambiente, pode-se notar que a maioria das alterações 

causa efeitos negativos ao meio ambiente. 

Porém, deve-se considerar também que podem ocorrer impactos positivos 

decorrentes dessa relação, principalmente no que se refere a atividade turística. 

Segundo RUSCHMANN (2000a), os espaços com recursos de beleza 

considerável vêm sendo literalmente "invadidos" nas temporadas de férias por 

turistas ávidos para usufruir seu tempo livre da forma mais gratificante possível, 

sem considerar os riscos que sua presença (em massa) e seu comportamento 

individualista trazem não só para os recursos naturais, mas também para as 

populações autóctones e para o patrimônio histórico-cultural. 



42 

RUSCHMANN (2000, p. 34) coloca 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 no turismo (áreas de 

visitação) podem ocorrer tanto pelas ações antrópicas, como também pelas ações 

naturais. Por isso, fica difícil então medir os impactos de forma precisa e 

sistemática, sendo que muitas das alterações, principalmente as naturais nem 

sempre são exatamente previsíveis e calculadas a ponto de evita-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 (2000), no Brasil, os estudos sobre a avaliação dos 

impactos do turismo nas localidades turísticas não ocorrem sistematicamente. Não 

existe no país uma metodologia específica para a avaliação de impactos ambientais 

do turismo. 

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. 

Os impactos econômicos positivos do turismo são: criação de empregos, 

diversificação da economia, ganhos em moeda estrangeira, aumento da renda 

tributária e desenvolvimento da infra-estrutura. 

Com relação aos impactos negativos que podem ocorrer na economia pode

se citar: transformação nas ocupações profissionais, impacto sobre a estrutura e 

distribuição da população, desvio dos benefícios econômicos e distorções 

econômicas causadas pela inflação ou desvio de investimentos. 

Nos impactos sociais e culturais positivos a OMT destaca: conservação do 

patrimônio, renovação da identidade cultural e intercâmbio cultural. 

Nos aspectos sociais e culturais os impactos negativos são: 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 
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comodidades dos habitantes e aumento dos problemas sociais como drogas, crime, 

prostituição. 

Com relação aos impactos ambientais positivos do turismo pode-se citar: 

conservação de áreas naturais, conservação de lugares históricos e arqueológicos 

e do patrimônio arquitetônico local, melhora da qualidade ambiental e aumento da 

consciência sobre o meio ambiente. 

Os impactos negativos ambientais do turismo são: poluição da água, ar, 

sonora, visual e solo, problemas de saneamento básico, degradação ecológica, 

riscos ecológicos, danos aos lugares históricos e arquitetônicos e problemas sobre 

o uso do solo. 

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. 

Segundo MORAES (1999, p. 02}, "as interferências indesejáveis podem 

fazer com que os recursos naturais e/ ou construídos deixem de ser recursos, que 

suas qualidades básicas se degradem ou se percam completamente, de forma 

irreversível na maior parte das vezes". 

Por fim, é necessário destacar que a APIA é capaz de identificar os 

impactos, ou seja, os danos já existentes e as áreas suscetíveis a esses, 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 

antecedente ao RAP - Relatório Ambiental Prévio. 

Diagnóstico e Análise 

Posteriormente a realização do inventário e da APIA de uma área, e 

pressupondo-se que este tenha sido feito envolvendo toda sua complexidade com 

intenções da implantação de determinada atividade ou empreendimento, parte-se 

então para as próximas etapas de um planejamento. 

O diagnóstico e a análise dos dados obtidos no inventário e na avaliação 

prévia de impacto ambiental são também instrumentos fundamentais do 

planejamento, principalmente no que se refere ao planejamento voltado para o meio 

ambiente. 
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Nesta etapa do planejamento serão detectados e analisados todos os pós e 

contras preliminares para a implantação da atividade ou do empreendimento, 

subsidiando assim, um detalhamento de confiabilidade de todos os aspectos 

envolvidos na questão como também as demais etapas do planejamento. 

Todavia, para que esses dois instrumentos sejam feitos de acordo com a 

realidade e as perspectivas locais, os estudos devem ser, segundo LIMA (1998), 

multi e interdisciplinares, decorrente da natureza das variáveis envolvidas. 

Muitas vezes nesta etapa toma-se difícil captar todos os fatores 

necessários, isto devido as constantes transformações causadas pelas atividades 

antrópicas e naturais. 

Porém, MAZOLLENIS (1998) descreve que esta fase deve ser procedida de 

estudos posteriores, de ações de controle, de monitoramentos, onde estes 

auxiliarão na tarefa de detectar os desvios que escaparem do diagnóstico. 

No planejamento ambiental voltado para a atividade turística o diagnóstico e 

a análise ambiental devem ser direcionados a objetivos de um plano de mitigação, 

prevenção e conservação dos recursos paisagísticos a serem utilizados como 

atrativos. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (1994b, p. 47}, os objetivos do 

diagnóstico do município 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". 

Como afirma LIMA (1998, p.58}, esses planos destinados à determinada 

área "devem ser feitos no sentido de recuperá-las, adaptá-las ou readaptá-las, 

podendo esses se enquadrar nas categorias de livres ou reduzidos, segundo a 

equipe executora e a natureza da área a ser estudada, quanto as suas 

possibilidades e limitações de uso". 
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LOMBARDO (1995, p. 215) ainda descreve que, conhecer os atributos 

físicos de uma área e analisá-los num contexto mais amplo, vem sendo utilizado 

como parte fundamental de um plano. 

Entretanto, 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 com o turismo, 

muitas vezes apresentam faces divergentes na fase de informação e decisão do 

plano. Como discorre 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. 

O diagnóstico e a análise fazem parte do contexto no planejamento 

ambiental, porém devem ser baseadas em um inventário minucioso da área para 

que os dados sejam satisfatórios à aplicação de um plano voltado ao meio 

ambiente, com o propósito de auxiliar as políticas públicas locais e na conservação 

e manutenção da biodiversidade. 
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - Materiais 

Nessa pesquisa foram utilizados materiais referentes ao estudo de caso 

envolvendo o município de Charqueada. Os materiais utilizados são: 

• Bibliografias referente ao turismo e meio ambiente; inventário, avaliação de 

impacto ambiental, diagnóstico e análise, avaliação de impacto ambiental, 

zoneamento e planejamento ambiental, conservação, educação e legislação 

ambiental; 

+Levantamento de dados da área em estudo; 

+Recursos fotográficos; 

• Trabalho de Campo; 

• Questionários; 

+Software Auto Cad; 

• Sottware Corei Draw; 

+GPS; 

• 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: 1994 

Nomenclatura: 

I ti rapina SF 23 Y A 13 Ml 2706/3 

Rio Claro SF 23 Y A 14 Ml2706/4 

São Pedro SF 23 Y A IV I Ml 2736/1 

Piracicaba SF 23 Y A IV 2 Ml 2736/2 



+Cartas Topográficas 

Escala: 1: 50.000 

Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

Ano: 1974. 

Nomenclatura: 

ltirapina 

Rio Claro 

São Pedro 

Piracicaba 

+Mapa de Pedologia 

Escala: 1: 100.000 

Nomenclatura: 

Folha Piracicaba 

Folha São Carlos 

Ano: 1989 

SF 23M 13 

SF 23M 14 

SF 23 M 1111 

SF 23M 111 2 

Fonte: IAC (Instituto Agronômico de Campinas) 

+Imagem de Satélite 

Land Sat TM 5 

Ano: 1996 

Nomenclatura: 220-77 C /220-77 O 

Fonte: INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) 

Instituto Florestal de São Paulo. 
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3.2 - Metodologia 

A elaboração da metodologia para a presente pesquisa partiu do 

pressuposto da necessidade de um planejamento para os municípios que estão 

voltando suas atividades para o turismo de base sustentável. 

Atualmente pode-se encontrar diversos trabalhos direcionados para a 

questão do turismo, destacando neste caso as pesquisas que abrangem a questão 

dos impactos sobre o meio ambiente decorrentes desta atividade. 

Algumas metodologias surgiram ou foram adaptadas devido a necessidade 

de se manter as características primordiais, ou seja, a oferta turística de uma 

determinada localidade e sua atratividade. 

Porém, a importância na quantidade de atrativos turísticos deu lugar a 

qualidade destes pontos, tendo por isso incentivado o estudo destas metodologias 

para se criar uma forma de conservação da natureza e do turismo em comum. 

Dentre algumas metodologias pode-se citar aquelas de capacidade de carga e 

impacto de recreação como o método VIM - Visitor lmpact Management criado por 

GRAEFE et ai e LAC - Limitis of Acceptable Change criado por STANKEY et ai , 

dentre outras metodologias. Ressalta-se também a metodologia de RUSCHMANN 

(1997) que apresenta algumas etapas para o planejamento do turismo, onde 

aborda o método da capacidade de carga, dentre outros. 

A metodologia elaborada nesta pesquisa denominada PLAMTUR -

Planejamento Ambiental Municipal do Turismo, surgiu da necessidade de prevenir 

os danos e direcionar o planejamento ambiental do turismo em um município de 

forma sustentável, a fim de mitigar danos já existentes e auxiliar as etapas de 

implantação e gestão do turismo com uma consciência conservacionista. 

Na primeira fase desta metodologia, a etapa 01, o inventário, foi baseada, 

porém readaptada de estudos já existentes como de RUSCHMANN, da Embratur, 

OMT, dentre outros trabalhos existentes na área de inventário. 

Nesta primeira fase da metodologia PLAMTUR ocorre a elaboração de mais 

duas etapas, sendo estas, a avaliação prévia de impacto ambiental e o diagnóstico 

e análise. 
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O PLAMTUR foi elaborado nesta pesquisa com a intenção de subsidiar os 

planos de desenvolvimento turístico municipal com enfoque para o planejamento e 

gestão ambiental, a fim de auxiliar na conservação e mitigação dos danos 

ocasionados não só pela atividade turística, mas também das ações interligadas a 

esta atividade. 

A primeira fase dessa metodologia é dividida em três etapas (FIGURA 01) 

que se complementam entre si e que inter-relacionadas dão subsídios para a 

proposição de diretrizes ambientais, urbanas e turísticas e um delineamento para o 

planejamento geral de um município nas questões que se referem ao turismo, ao 

meio ambiente e aos demais aspectos que complementam essas questões como a 

história, cultura e a geografia da localidade, dentre outros. 

No esquema geral do PLAMTUR, se pode notar a ordem do planejamento 

de cada etapa, porém cada um dessas é especificada em separado tendo cada 

qual suas sub-etapas (FIGURAS 02, 03, 04). 

Na FIGURA 02 referente a Etapa 01 - o inventário, pode-se encontrar a 

divisão de duas grandes etapas, o inventário municipal e o inventário dos recursos 

e atrativos turísticos. 

No inventário municipal ocorre a sub-divisão em cinco etapas: 

caracterização histórico-cultural, caracterização físico-ambiental, caracterização 

sócio-econômica, caracterização político-administrativa e caracterização da infra

estrutura. 

A caracterização histórico-cultural é composta de: 

Histórico do município: toda a história do município desde o surgimento 

até os dias atuais e como surgiu o turismo; 

Origem do nome; 

Eventos/ festas populares: descrição dos principais eventos e festas 

populares que ocorrem no município, com data, local e descrição do 

evento; 

Monumentos histórico-culturais: monumentos significativos que 

representam a história e a cultura do município; 

Artesanato; 

Gastronomia típica. 

A caracterização físico-ambiental é composta pelas seguintes sub-etapas: 

Aspectos regionais: localização geográfica, área do município, 

municípios limítrofes, regionalização, vias de acesso; 
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Hidrografia: bacia hidrográfica, principais cursos d' água, fontes minerais 

e termais; 

Vegetação: classificação fitogeográfica, florística representativa, nível de 

preservação e alteração, importância biológica e social; 

Clima: classificação de Koppen, temperaturas, pluviosidade, umidade 

relativa do ar; 

Pedologia: tipos de solo; 

Geomorfologia: unidade fisiográfica; 

Fauna: tipos de espécies existentes, espécies perigosas; 

Paisagem: tipificação, qualidade visual da paisagem, singularidade e 

intrusões visuais; 

Fiscalização e monitoramento ambiental: existência da fiscalização no 

município e descrição dos órgãos competentes por cada área; 

Atividades de Educação Ambiental: trabalhos e projetos desenvolvidos 

para a educação ambiental formal e informal. 

Na caracterização sócio-econômica são tratados os seguintes aspectos: 

Economia: principais atividades econômicas, setores de produção, PEA -

População Economicamente Ativa, impostos, despesas e receitas; 

População: demografia, origem da população, estrutura atual por sexo e 

idade, expectativa de vida, natalidade e mortalidade, distribuição urbana 

e rural; 

Qualidade de vida: escolaridade, emprego, moradia. 

A caracterização político-administrativa é composta de: 

Organização político-administrativa municipal; 

Região administrativa e de governo; 

Planos municipais. 

Com relação a caracterização da infra-estrutura são levantados os seguintes 

aspectos; 

Na infra-estrutura básica: 

Vias de acesso: distância do município até os principais eixos do estado, 

tipos de transporte, qualidade das vias de acesso, vias municipais; 

Abastecimento de água: origem, captação, tratamento, atendimento em 

porcentagem; 

Saneamento: tratamento, tipo de saneamento, saneamento em 

porcentagem; 
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Sanitários públicos: número, condições de qualidade, sanitários para 

deficientes físicos; 

Limpeza pública: meios de coleta, freqüência , tratamento; 

Energia elétrica: origem, atendimento em porcentagem; 

Transporte urbano: tipos, freqüência, qualidade, atendimento em 

porcentagem; 

Equipamentos e serviços: saúde (hospital, posto de saúde, pronto 

socorro), comunicação; assistência mecânica (oficinas em geral, postos 

de gasolina), segurança (policiamento, postos policiais, corpo de 

bombeiros); bancos (banco 24 horas). 

Na infra-estrutura turística: 

Hospedagem: tipos, quantidade, contatos; 

Alimentação: tipos, quantidade; 

Entretenimentos: souvenires, jogos, campeonatos, parques temáticos, 

locadora de vídeo, foto e filmes, bibliotecas, cinemas, teatros, 

danceterias, academia de ginástica; 

Mão-de-obra para o turismo: guia, planejadores, administradores, entre 

outros; 

Outros: estacionamento, táxi, centro de informação turística, mapa 

turístico, locação de veículos. 

No inventário dos recursos e atrativos turísticos ocorre também a sub

divisão em cinco etapas, a fim de identificar individualmente cada atrativo e suas 

características individuais, sendo essas: a caracterização histórico-cultural, 

caracterização físico-ambiental, caracterização sócio-econômica, caracterização 

político-administrativa e caracterização da infra-estrutura. 

Na caracterização histórico-cultural dos atrativos turísticos são levantados: 

Histórico do local: o que era e como surgiu o turismo; 

Origem do nome; 

Eventos no local; 

Monumentos histórico-culturais; 

Folclore e artesanato; 

Gastronomia típica. 

A caracterização físico-ambiental é composta pelas seguintes sub-etapas: 

Localização geográfica: endereço, altitude, latitude e longitude, área 

total; 



Hidrografia: principais cursos d' água, fontes minerais e termais; 

Vegetação; 

Geomorfologia; 

Uso do solo: para o turismo e outras atividades; 

Pedologia: tipo de solo predominante; 

Fauna: espécies existentes e espécies perigosas; 
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Paisagem: tipificação, qualidade visual , singularidade, intrusões visuais; 

Fiscalização e monitoramento ambiental: existência de fiscalização e 

monitoramento e órgãos competentes; 

Atividades de educação ambiental: atividades desenvolvidas no local 

voltadas para a educação ambiental. 

Na caracterização sócio-econômica são levantados os seguintes aspectos: 

Atividades econômicas do local; 

Atratividade turística: atrativo particular ou público, tipo de atrativo, 

atrativos principais e secundários, início da atividade turística, época de 

maior visitação, número médio de visitantes e caracterização da 

demanda. 

Na caracterização político-administrativa são inventariados: 

Planejamento, implantação e administração do turismo local; 

Planos e projetos: em desenvolvimento e futuros, relacionados ao 

turismo e meio ambiente; 

Na caracterização da infra-estrutura são levantados; 

Na infra-estrutura básica: 

Vias de acesso: distância do atrativo até o centro do município, tipo de 

transporte, qualidade das vias, sinalização; 

Abastecimento de água potável; 

Saneamento: tipo; 

Sanitários: quantidade, qualidade, próprios para deficientes físicos; 

Limpeza: tipo de tratamento, coleta; 

Energia elétrica: suficiente ou não; 

Equipamentos e serviços: saúde (primeiros socorros), comunicação 

(telefones públicos); 

Na infra-estrutura turística: 

Hospedagem: tipo, número de leitos; 

Alimentação; 



Entretenimentos: souvenires, jogos, eventos; 

Mão-de-obra para o turismo: guias, planejadores, administradores; 

Outros: estacionamento, centro de visitantes, mapa turístico. 
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Na FIGURA 03 da etapa 2 - avaliação prévia de impacto ambiental, ocorre a 

divisão em somente mais uma etapa: 

Identificação dos impactos: onde ocorre a identificação dos impactos 

positivos e negativos no município em geral e em cada atrativo turístico 

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

Na FIGURA 04 referente a etapa 3 - diagnóstico e análise, temos também a 

divisão de outras duas sub-etapas: 

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 e atrativo, com a 

identificação dos pontos fracos e dos pontos fortes; 

Análise preliminar da situação atual: análise geral dos dados do 

inventário, da APIA e do diagnóstico. 
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PLAMTUR 
PLANEJAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DO TURISMO 

I 
ETAPAS DO PLAMTUR I 

I 1a FASE I 

I ETAPA 01 I 
I INVENTÁRIO I 

I ETAPA 02 I 
I 

AVALIAÇÃO PRÉVIA DE IMPACTO AMBIENTAL 
I 

J ETAPA 03 I 
I DIAGNÓSTICO E ANÁLISE 

I 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 01 - Esquema geral da 1a Fase da metodologia PLAMTUR. 
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li INVENTÁRIO li 

INVENTÁRIO MUNICIPAL 

I I 
CARACTERIZAÇÃO CARACTERIZAÇÃO CARACTERIZAÇÃO 

HISTÓRICO SÓCIO DA INFRA 

CULTURAL ECONÔMICA ESTRUTURA 

CARACTERIZAÇÃO 
FfSICO 

CARACTERIZAÇÃO 
POLfTICO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA 

I I 
HISTÓRICO ASPECTOS 

11 
ATIVIDADES ORGA~IZAÇÃO BÁSICA 

MUNICÍPIO REGIONAIS ECONÔMICAS POLITICO 
ADMINISTRATIVA 

I I I I 
VIAS DE 

ORIGEM HIDROGRAFIA POPULAÇÃO ACESSO 
DO NOME 

I 
REGIÃO 

I I 
ADM./GOV. 

VEGETAÇÃO QUALIDADE 

li 
ABASTECIMENTO 

EVENTOS DE VIDA DE ÁGUA 
FESTAS I PLANOS 

CLIMA I MUNICIPAIS 

I I SANEAMENTO 
MONUMENTOS 

I HISTÓRICOS PEDOLOGIA 

I I SANITÁRIOS 

I ARTESANATO I GEOMORFOLOGIA I I I LIMPEZA 

I GASTRONOMIA FAUNA 

I TÍPICA ENERGIA I 
PAISAGEM I I TRANSPORTE I 
FISCALIZAÇÃO 

MONITORAMENTO EQUIPAMENTOS I 
AMBIENTAL E SERVIÇOS 

ATIVIDADES DE I TURÍSTICA I EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

I HOSPEDAGEM I 
I ALIMENTAÇÃO I 

I ENTRETENIMENTOS I 

I 
MÃO·DE-OBRA 

I TURÍSTICA 

I OUTROS I 
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INVENTÁRIO DOS RECURSOS E ATRATIVOS 
TURÍSTICOS 

I 
CARACTERIZAÇÃO CARACT_ERIZAÇÃO CARACTERIZAÇÃO 

HISTÓRICO SOCIO DA INFRA 

CULTURAL ECONÔMICA ESTRUTURA 

CARACTERIZAÇÃO CARACTERIZAÇÃO 
FIS ICO POlÍTICO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA 

I 
HISTÓRICO LOCALIZf.ÇÃO I 

I 
ATIVIDADES PLANEJAMENTO BÁSICA J DO LOCAL GEOGRAFICA ECONÓMICAS IMPLANTAÇÃO 

ADMINI~TRAÇÃO 

I I I l 
TURISTICA VIAS DE 

ORIGEM HIDROGRAFIA ATRATIVIDADE ACESSO 
DO NOME TUR[STICA 

I I 
PLANOS 

I 
VEGETAÇÃO PROJETOS ABASTECIMENTO 

EVENTOS DE ÁGUA 
DO LOCAL 

I PEDOLOGIA 

I SANEAMENTO 
MONUMENTOS 

I HISTÓRICOS GEOMORFOLOGIA 

I SANITÁRIOS 

I ARTESANATO I FAUNA I I LIMPEZA 

GASTRONOMIA PAISAGEM I TÍPICA I ENERGIA 

FISCALIZAÇÃO 
MONITORAMENTO I EQUIPAMENTOS I 

AMBIENTAL E SERVIÇOS 

ATIVIDADES DE I TURÍSTICA I EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

I I HOSPEDAGEM 

I ALIMENTAÇÃO I 
I ENTRETENIMENTOS I 

MÃO-DE-OBRA 

I TURISTICA 

I OUTROS I 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 02 - Esquema da etapa 01 da 18 fase do PLAMTUR- Inventário 
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li AVALIAÇÃO PRÉVIA DE IMPACTO AMBIENTAL 
11 

I IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS J 

I 
ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

I 

I 
ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURAIS J 

I ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS I 

I 
MUNICÍPIO 

I 

I RECURSOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS 
I 

l IMPACTOS POSITIVOS l J IMPACTOS NEGATIVOS I 
I I 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 03- Esquema da etapa 02 da 18 Fase do PLAMTUR - Avaliação Prévia de 
Impacto Ambiental 
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DIAGNÓSTICO 

I 
MUNICÍPIO 
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I 
RECURSOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS 

I 

I 
PONTOS FORTES I I PONTOS FRACOS 

I I 

ANÁLISE PRELIMINAR DA SITUAÇÃO 
ATUAL 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Scllmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 04 - Esquema da etapa 03 da 18 Fase do PLAMTUR- Diagnóstico e 
Análise. 
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4 - ESTUDO DE CASO 

4.1 - Etapas do Planejamento Ambiental do Turismo 

4.1.1 - Inventário 

A primeira das etapas da 18 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 desenvolvimento do turismo sustentável. 

Nesta etapa foram aplicados questionários junto aos responsáveis na 

administração do município e em cada recurso 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: pnnc1pais atividades econômicas, 

população, qualidade de vida (escolaridade, empregos, moradia). 

d) Caracterização Político-Administrativa: organização político-

administrativa municipal, região administração 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, 



60 

comunicação, assistência mecânica e segurança e turística, abrangendo 

os entretenimentos, hospedagem, alimentação, placas indicativas, 

dentre outras. 

Primeiramente, há a identificação desses aspectos no município e 

posteriormente, em cada atrativo turístico. 

Inventário Municipal 

a) Caracterização Histórico-Cultural 

Histórico 

Em 1859, as terras, onde provavelmente está localizado o município de 

Charqueada, 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 ltuana, 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 ltuana 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 
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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 

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, ltoco, 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 n° 1251, de 

18 de agosto de 1911, sendo 1° juiz de paz, o Sr. Antonio Furlan e 1° 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 n° 2456, de 30 de 

dezembro de 1953, posta em execução em 1° 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 culturas, indústrias 
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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 

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 do país, vem dando lugar a atividade 

turística no município de Charqueada, sendo esta um fator de progresso e de 

desenvolvimento a princípio viável e lucrativo às condições sociais, econômicas, 

históricas, ambientais, e principalmente geográficas existentes na área. 

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 Guri 

= 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 

Janeiro 

Evento: Festa de São Sebastião e São Benedito 

Local : Praça Antonio D'Aiprat 

Fevereiro 

Evento: Carnaval 

Local: Praça Antonio D'Aiprat 

Abril 

Evento: Romaria de Domingo de Ramos 

Local: Trajetória pelas capelas e igrejas do município. 

Maio 

Evento: Homenagem ao trabalhador 

Local: Praça Antonio D'Aiprat 

Junho 

Evento: Festa Junina 

Local: Praça Antonio D'Aiprat 

Evento: Festa de São João 

Local: Bairro Córrego da Onça 

Outubro 

Evento: Festa da Nossa Senhora do Rosário 

Local: Praça Antonio D'Aiprat 

Evento: Festa do Peão de Boiadeiro 

Local: Estádio Municipal 

Dezembro 

Evento: Aniversário da Cidade 

Local: Praça Antonio D'Aiprat 
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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, localizado próximo 

ao Lago dos Biris e a Corporação Musical União Charqueadense, com a Banda 

Municipal. 

Museus e Patrimônios Históricos 

Com relação aos patrimônios históricos ou museus que são encontramos 

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 (FIGURAS 05, 06, 07 e 08). 

Antiga Estação Ferroviária Sorocabana, ao lado do Lago dos Siris. 

Casarão Danuzia Furlan, na Rua Antonio Furlan. 

Antiga Usina São Francisco, no Bairro Paraisolândia. 

Museu Zé do Prato, no Clube Casa de Pedra Estância. 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 05 - Patrimônio Histórico, antiga Estação Ferroviária Sorocabana. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 06- Patrimônio Histórico, Casarão Danuzia Furlan. 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 07 - Patrimônio Histórico, antiga Usina São Francisco. 

FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 08 - 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 latitudeS (FIGURA 09). 

Possui a área de 176 km2
, confrontando com os municípios de lpeúna, São 

Pedro, ltirapina 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 10). 

Com relação a regionalização o município de Charqueada está localizo a 15 

km de Gasoduto Brasil-Bolívia, e está inserido em uma região turística, sendo este 

um dos cinco municípios do "Circuito Serras e Águas", do Estado de São Paulo, o 

qual é formado portanto, por Águas de São Pedro, Charqueada, lpeúna, Santa 

Maria da Serra e São Pedro (FIGURA 11). 
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Hidrografia 

A área do município de Charqueada fica localizada na Bacia do Rio 

Piracicaba (FIGURA 12). 

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 n° 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: 

É o terceiro pólo industrial do país; 

Possui a agricu ltura avançada e irrigação das culturas; 

Tem o uso intenso da água na indústria e na agricultura; 

A demanda supera a disponibilidade de água, havendo conflitos de usos 

da água e reúsos "indiretos" da água; 

Ocorre grandes transferências de água para outras bacias reduzindo os 

recursos para a própria região; 

Possui elevadas cargas poluidoras industriais sucroalcooleiras; 

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 SANCHES (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 13). 

Segundo SANCHES (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 
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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 ltaqueri, 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 14) 

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 ltaqueri , 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, 

silvicu ltura, 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, que serão diagnosticadas e analisadas 

mais detalhadamente na etapa posterior desta pesquisa. 

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 ltaqueri 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 ltaqueri a altitude fica em tomo 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 entre os anos de 1996 a 2000 como subsídios para a análise climática de uma 

média de 05 anos que será feita posteriormente no diagnóstico (TABELAS 01 , 02, 

03, 04, 05, 06, 07 e FIGURAS 15 a 28). 
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TABELA 01 - Dados de chuva em milímetros do município de Charqueada de 1996 

a 2000. 

~ Precipitação mm 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ s 
1996 289.7 252.3 187.3 39.6 41.4 20.5 0.0 39.2 180.4 212.7 147.7 99.6 

1997 370.5 70.3 39.6 30.8 74.1 122.0 23.1 0.3 79.6 52.0 360.5 192.1 

1998 151.9 208.5 107.6 23.1 87.6 0.0 0.0 26.5 55.8 126.9 5.1 183.6 

1999 434.3 ------ 120.3 0.0 61.4 118.9 10.0 0.0 103.5 36.7 66.6 137.3 

2000 123.1 261.6 117.4 .......... ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- -----

Fonte: Boletim Térmico, Estação Metereológica de Rio Claro, Ceapla/ Unesp, 1996 
a 2000 (Posto de Charqueada D4-054). 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 15 - Pluviosidade no município de Charqueada em 1996. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 16 - Pluviosidade no município de Charqueada em 1997. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 17 - Pluviosidade no município de Charqueada em 1998. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 18- Pluviosidade no município de Charqueada em 1999. 
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TABELA 02 - Dados de temperatura em °C no município de Charqueada em 1996. 

Temperatura °C 
1996 

Máxima Mínima Média Amplitude Média 
(Max-Min) Mensal 

Janeiro 30.60 19.54 25.07 11 .24 

Fevereiro 30.88 19.64 25.26 11.24 

Março 29.97 18.98 24.48 10.99 

Abril 28.85 15.87 22.36 12.98 

Maio 25.35 11.98 18.66 13.37 

Junho 24.99 10.22 17.60 14.77 

Julho 24.81 08.78 16.79 16.03 

Agosto 27.88 10.88 19.38 17.00 

Setembro 26.65 14.53 20.59 12.12 

Outubro 29.04 16.65 22.84 12.40 

Novembro 28.21 17.69 22.95 10.52 

Dezembro 30.01 19.38 24.69 10.63 

Fonte: Boletim Térmico, Instituto Metereológico de Rio Claro, Unesp, 1996. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 
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FIGURA 19 - Dados de temperatura média no município de Charqueada em 1996. 
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TABELA 03- Dados de temperatura em °C no município de Charqueada em 1997. 

Temperatura °C 
1997 

Máxima Mínima Média Amplitude Média 
(Max-Min) Mensal 

Janeiro 28.90 20.01 24.46 08.89 

Fevereiro 31.11 19.06 25.09 12.05 

Março 29.24 17.22 23.23 12.02 

Abril 28.37 14.70 21.53 13.67 

Maio 25.59 12.12 18.85 13.47 

Junho 23.82 11.26 17.54 12.56 

Julho 26.13 10.40 18.26 15.73 

Agosto 27.63 10.43 19.03 17.20 

Setembro 29.75 15.12 22.44 14.64 

Outubro 29.78 17.40 23.59 12.38 

Novembro 30.28 19.62 24.95 10.66 

Dezembro 31.02 19.64 25.33 11.38 

Fonte: Boletim Térmico, Estação Metereológica de Rio Claro, Ceapla/ Unesp, 1997. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 
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FIGURA 20- Dados de temperatura média no município de Charqueada em 1997. 
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.TABELA 04- Dados de temperatura em °C no município de Charqueada em 1998. 

Temperatura °C 
1998 

Máxima Mínima Média Amplitude Média 
(Max-Min) Mensal 

Janeiro 31 .54 20.60 26.07 10.94 

Fevereiro 30.59 20.58 25.58 10.01 

Março 30.95 19.77 25.36 11.18 

Abril 28.57 16.97 22.77 11.59 

Maio 25.15 12.54 18.85 12.61 

Junho 23.93 10.15 17.04 13.77 

Julho 26.12 10.32 18.22 15.80 

Agosto 28.04 14.20 21.12 13.84 

Setembro 28.21 15.53 21.87 12.67 

Outubro 26.94 16.41 21 .68 10.53 

Novembro 30.08 16.41 23.25 13.67 

Dezembro 29.99 19.39 24.69 10.61 

Fonte: Boletim Térmico, Estação Metereológica de Rio Claro, Ceapla/ Unesp, 1998. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schrnidt Bueno de, 2002. 
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FIGURA 21 -Dados de temperatura média no município de Charqueada em 1998. 
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TABELA 05- Dados de temperatura em °C no município de Charqueada em 1999 

Temperatura °C 
1999 

Máxima Mínima Média Amplitude Média 
(Max-Min) Mensal 

Janeiro 29.95 20.26 25.11 09.69 

Fevereiro 30.28 19.75 25.01 10.53 

Março 30.57 18.72 24.65 11.85 

Abril 28.32 15.11 21 .72 13.21 

Maio 25.40 10.77 18.08 14.63 

Junho 24.11 10.51 17.31 13.59 

Julho 26.40 11.83 19.12 14.57 

Agosto 27.88 09.72 18.80 18.17 

Setembro 29.03 13.83 21.43 15.20 

Outubro 28.78 15.26 22.02 13.52 

Novembro 29.39 15.44 22.42 13.95 

Dezembro 30.32 19.06 24.69 11.26 

Fonte: Boletim Térmico, Estação Metereológica de Rio Claro, Ceapla/ Unesp, 1999. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schrnidt Bueno de, 2002. 
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FIGURA 22 - Dados de temperatura média no município de Charqueada em 1999. 
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TABELA 06 - Dados de temperatura em oc no município de Charqueada em 2000. 

2000 Máxima Mínima Média Amplitude Média 
(Max-Min) Mensal 

Janeiro 30.03 19.31 24.67 10.72 

Fevereiro 29.50 19.85 24.68 09.66 

Março 29.20 19.14 24.17 10.06 

Abril 29.11 14.54 21.83 14.57 

Maio 26.61 11.62 19.11 15.00 

Junho 27.09 11.18 19.14 15.91 

Julho 24.77 09.39 17.08 15.37 

Agosto 27.01 12.45 19.73 14.56 

Setembro 27.38 15.63 21.50 11.75 

Outubro 32.24 18.34 25.29 13.90 

Novembro 29.67 18.41 24.04 11.25 

Dezembro 29.59 19.43 24.51 10.15 

Fonte: Boletim Térmico, Estação Metereológica de Rio Claro, Ceapla/ Unesp, 2000. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schrnidt Bueno de, 2002. 
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FIGURA 23 - Dados de temperatura média no município de Charqueada em 2000. 
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TABELA 07 - Dados da média de umidade relativa em porcentagem (%) no 
município de Charqueada, de 1996 a 2000. 

Umidade Relativa do Ar% 
Mês/ 
Ano 1996 1997 1998 1999 2000 

Janeiro 73.84 77.69 75.08 78.03 75.48 

Fevereiro 74.21 73.66 78.59 75.16 77.31 

Março 76.87 73.13 75.40 72.98 75.63 

Abril 72.52 69.98 74.57 69.37 69.42 

Maio 74.02 72.21 74.42 67.92 69.24 

Junho 71.06 76.38 73.40 72.35 66.23 

Julho 67.55 70.31 70.55 69.37 67.26 

Agosto 65.23 66.73 69.55 62.00 68.31 

Setembro 71.30 67.35 68.70 64.48 71.90 

Outubro 70.09 67.55 74.66 66.19 65.03 

Novembro 71.27 73.70 66.80 65.88 72.75 

Dezembro 75.48 75.00 75.08 68.56 73.60 

Fonte: Boletim Hígrico, Estação Metereológica de Rio Claro, Cepla/ Unesp, 1996 a 
2000. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schrnidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 24- Dados de umidade relativa média no município de Charqueada em 
1996. 
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Fonte: E laborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 25 - Dados de umidade relativa média no município de Charqueada em 
1997. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 26 - Dados de umidade relativa média no município de Charqueada em 
1998. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 27 - Dados de umidade relativa média no município de Charqueada em 
1999. 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

~ ~ .c 
~ .::~ 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 
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FIGURA 28 - Dados de umidade relativa média no município de Charqueada em 
2000. 
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Pedologia 

Segundo o Instituto Agronômico de Campinas- IAC (1989) a pedologia do 

município de Charqueada (FIGURA 29) 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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Figura 29: Mapa de pedologia do município de Charqueada I SP 
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LEGENDA 

SOLOS GLEIZADOS 

G-1 - Grupamento indiscriminado de GLE IS POUCO HÚMICOS. (Aquox, Aquult, Aquept e Aqualf). 

SOLOS LITÓLICOS 

Li-2- SOLO LITÓLICO EUTRÓFICO OU DISTRÓFICO, A moderado, proeminete ou chemozênico, 
textura média, substrato sedimentos indiscriminados do Grupo Tubarão. (Typic Udorthent). 
Li-3 - SOLO LITÓLICO EUTRÓFICO OU DISTRÓFICO, A moderado, proeminete ou chemozênico, substrato 
sedimentos indiscriminados do Grupo Passa Dois. (Typic Udorthent). 
Li-6- SOLO LITÓLICO EUTRÓFICO, A moderado ou chernozênico, substrato basalto ou diabásio. 
(Uthic Udorthent e Lithic Hapludoll). 

AREIA QUARTZOSA 

AQ - AREIA QUARTZOSA ÁLICA profunda e pouco profunda, A moderado. (Typic Quartzipsamment). 

- TERRA ROXA ESTRUTURADA 

TE- TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA, Amoderado, textura argilosa ou muito argilosa. 
Unidade Estruturada (Rhodic Paleudalf). 

LATOSSOLOS VERMELHO - ESCUROS 

LE 3 - LATOSSOLOS VERMELHO - ESCUROS ÁLICO, A moderado, textura argilosa ou muito argilosa. 
Unidade! Santo Antônio. 

PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELOS 

PV-2- PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELOS DISTRÓFICO OU ÁLICO Tb, A moderado, textura argilosa. 
Unidade Olaria. (Typic Paleodult). 
PV-4 -Grupamento indiscriminado de PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELOS abruptos. 
A moderado e espesso, textura arenosa/média. Unidade Alva. (Typic Paleudult). 
PV-6 - Grupamento indiscriminado de PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELOS Tb, A moderadom. 
textura textura arenosa/média ou média. Unidade Baquari. (Typic Paleudalf e Paleodult). 
PV-7 -Grupamento indiscriminado de PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELOS abruptos, A moderado e 
espesso, textura textura arenosa/média. Unidade Serrinha (Arenic Abruptic Paleudalf, Arenic Abruptic Paleudult) 
PV-9 -Grupamento indiscriminado de PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELOS abruptos, A moderado e espess• 
textura textura arenosa/argilosa ou média/argilosa . Unidade Santa Cruz ( Abruptic Paleudalf, Abruptic 
Arenic Paleudalft, Abruptic Paleudult e Abruptic Arenic Paleudult ). 

PODZÓLICOS VERMELHO-ESCUROS 

PE- Grupamento indiscriminado de POOZÓLICOS VERMELHO-ESCUROS, textura textura 
argilosa I muito argilosa ou sem cascalho. Unidade Campestre . {Typic Paleudult, Typic Paleudalf e TypicArguidr 

LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

LV-1 - LATOSSOLOS VERMELHO- AMARELO ÁLICO, A moderado, textura média. Unidade Coqueiro . 
(Quartzsipsammentic Haplorthox e Typic Haplorthox). 
LV-2 - LATOSSOLOS VERMELHO- AMARELO ÁLICO, A moderado, textura média. Unidade Laranja Azeda. 
(Typic Haplorthox). 

I.' ·. ·" .· ~ Textura média no horizonte 8 com ou sem horizonte A Arenoso 

Textura arenosa ao longo do perfil 

Nota 
As unidades de mapeamento constituidas por mais de uma unidade taxonômica simples ou por grupamentos 
indiscriminados estão representadas pelos respectivos simbolos acima mencionados colocados em ordem decrescente de 
ocorrênc ia e pelo sina + e coloridas com a cor da unidade predominante. Ex. : Le3 + PE = Latossolo Vermelho - Escuro 

Alico, A moderado, textura argilosa ou muito argilosa (Unidade Santo Antônio)+ Grupamento Indiscriminado de Podzólicos 
Vermelho-Escuros textura argüosa ou argilosa/muito argilosa com ou sem cascalho (Unidade Campestre). 
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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 ai (199, 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". 

Na Geomorfologia da área em estudo 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 tomo 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 lrati 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 de 1996 e resultados preliminares do censo 

2000 e do censo municipal de Charqueada de 1999. 

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 (1999), 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 cerca 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 turísticos já desenvolvidos, e outra 

parte em desenvolvimento (MORAES, 1999), onde o mesmo também está inserido 

em um projeto de complexo turístico na região, que engloba os municípios de 

Águas de São Pedro, Charqueada, lpeúna, Santa Maria da Serra e São Pedro, 

formando o "Circuito Serras e Águas/SP". 

Portanto, as principais atividades econômicas do município são ainda a 

monocultura canavieira, a atividade agropecuária, indústrias de pequeno e médio 

porte e comércio. 

Setores de Produção 

Os setores de produção existentes no município de Charqueada segundo o 

IBGE, são demonstrados na TABELA 08, que pode-se notar o número de unidades 

locais de acordo com cada gênero. 

Esses setores são apresentados na FIGURA 30, 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 08 - Cadastro geral dos setores de produção com número de unidades 

por gênero do município de Charqueada. 

I Setores 11 I UNIDADES 
GÊNERO LOCAIS 

29 
01 Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 

--
02 Pesca 

10 
03 Indústrias extrativistas 

53 
04 Indústrias de transformação 

03 
05 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 

10 
06 Construção 

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos 
07 pessoais e domésticos 166 

29 
08 Alojamento e alimentação 

11 
09 Transporte, armazenagem e comunicações 

05 
10 Intermediação financeira 

25 
11 Imobiliárias, aluguéis e serviços prestados ás empresas 

01 
12 Administração pública, defesa e seguridade social 

06 
13 Educação 

05 
14 Saúde e serviços sociais 

24 
15 Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 

--
16 Serviços domésticos 

Organismos internacionais e outras instituições --17 extraterritoriais 
185 

18 Estabelecimentos Agropecuários 

I li TOTAL li 562 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 1996. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 
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O Setor 01 

O Setor 02 

O Setor 03 

O Setor 04 

O Setor 05 

• setor 06 

O Setor 07 

O Setor 08 

O Setor 09 

o Setor 10 

o Setor 11 
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O Setor 13 

O Setor 14 

O Setor 15 

o Setor 16 

O Setor 17 

O Setor 18 

FIGURA 30 - Setores de produção por gênero e número de unidades locais em 
1996. 
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População Economicamente Ativa 

Com relação ao PEA- População Economicamente Ativa (FIGURA 31), 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. 

População Economicamente Ativa 

48,77% 

.51,23% 

DPEA D Desempregados 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 31 - População Economicamente Ativa em 1999. 
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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 09, 10 e FIGURAS 32 e 33), sendo este levantamento importante fator 

para o planejamento e desenvolvimento de planos e projetos para a implantação do 

turismo. 

TABELA 09 - Receita Orçamentária do município de Charqueada no ano de 2000. 

I Receita Orçamentária li Valor em Reais I 
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 260.459,1 4 

Outras receitas 786.450,51 

Total da receita 6.641.459,77 

Fonte: Prefeitura Municipal de Charqueada, 2001 . 
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TABELA 10- Despesa Orçamentária do município de Charqueada no ano de 2000. 

I Despesas Orçamentárias li Valor em Reais I 
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. 
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FIGURA 32 - Distribuição das receitas orçamentárias no município de Charqueada 
em 2000. 

1% 1% 4% 
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O Planejamento 
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on e: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 33 - 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 e o total em 2000 residentes no 

município de Charqueada (FIGURA 34). 

No ano de 1996 a população total era referente a 12572 pessoas e no ano 

de 2000, segundo o IBGE foram registrados 13001 habitantes, tendo uma taxa de 

crescimento anual de 0,84%. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 34 - Total da população residente em Charqueada nos anos de 1996 e 
2000. 
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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 11 e na 

FIGURA 35, nota-se a contribuição da população migrante no total do município no 

ano de 1996. 

TABELA 11 - Número de migrantes no município de Charqueada em 1996. 

I I Número de 
Local de Ori~em 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 li 1551 I 
Fonte: IBGE, Contagem da população 1996. 



' I 

103 

12% 

88% 

O População Migrante O População Local 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 35 - Contribuição da população migrante para o total de população de 
Charqueada em 1996. 
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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 36. 

Na FIGURA 37 é demonstrada a estrutura da população do município de 

Charqueada por idade no ano de 1999. 

Estrutura da População por Sexo 

50% 

50% 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

O Homens 

O Mulheres 

FIGURA 36- Estrutura da População de Charqueada por sexo em 1999. 

17% 14% 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

O Menos de 03 anos 
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DOe 07 a 09 anos 

O De 1 O a 14 anos 

O De 15 a 19 anos 

ODe 20 a 29 anos 

o De 30 a 39 anos 

DOe 40 a 49 anos 

O 50 anos ou mais 

FIGURA 37- Estrutura da População de Charqueada por Idade em 1999. 
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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 38. 

LO% 

o Urbana O Rural 

Fonte : Elaborado por MORAES, Clauciana Schrnidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 38 - 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 

municipal de 1999 nota-se os graus de escolaridade da população como é visto na 

FIGURA 39. 

77% 

9% 2% 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

O Analfabeto 

O 1o Grau 

02o Grau 

O Superior 

FIGURA 39 - Grau de escolaridade da população de Charqueada em 1999. 

Emprego 

Segundo o censo municipal de Charqueada, realizado em 1999 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 40 pode-se notar a porcentagem de famílias e, 

respectivamente, a variação da renda. 

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 12). A contribuição de cada setor em porcentagem para o 

pessoal ocupado é visto na FIGURA 41. 
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Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Scllrnidt Bueno de, 2002. 
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O Sem renda 

O Menos de 01 sm 

ODe 01 a 03 sm 

ODe 04 a 07 sm 

o De 08 a 12 sm 

DDe13 a 20 sm 

o Mais de 20 sm 

FIGURA 40 - Renda familiar do município de Charqueada em 1999. 

sm - salário mínimo 
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TABELA 12 - Cadastro geral dos setores de produção com número de pessoas 

ocupadas por gênero do município de Charqueada. 

I sETORES 11 GÊNERO 
I PESSOAL 

OCUPADO 

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração 
01 florestal 80 

--
02 Pesca 

03 Indústrias extrativistas 12 

04 Indústrias de transformação 419 

05 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 17 

06 Construção 49 
Comércio, reparação de veículos automotores, 

07 objetos pessoais e domésticos 323 

08 Alojamento e alimentação 43 

09 Transporte, armazenagem e comunicações 32 

10 Intermediação financeira 26 

11 Imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às 66 
empresas 

12 Administração pública, defesa e seguridade social 178 

13 Educação 07 

14 Saúde e serviços sociais 37 

15 Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 57 

--
16 Serviços domésticos 

Organismos internacionais e outras instituições --
17 extraterritoriais 

18 Estabelecimentos Agropecuários 654 

I IITOTAL li 2000 I 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 1996. 
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O Setor OI 
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FIGURA 41 - Pessoal ocupado por setores de produção por gênero em 1996. 
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Moradia 

Na situação de moradia, segundo o censo municipal de 1999 (FIGURA 42) 

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. 

5% 

95% 

O Fixa O Temporária 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 42 - Forma de residência da população de Charqueada em 1999. 
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d) Caracterização Político-Administrativa 

O município de Charqueada fica localizado na regrao administrativa de 

Campinas e na região de governo de Piracicaba, tendo influência das respectivas 

regiões na sua administração pública (FIGURA 43). 

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 atividade (FIGURA 44). 
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Edição Cartográfica: Denise Rossini I Rogério Deii'Antonio 

Organização: Clauciana S. B. De Moraes, 2001 
Fonte: Malha Municipal (IBGE, 1996), escala 1:500.000 

Figura 43 - Localização do Município de Charqueada na Região Administrativa de Campinas e na 
Região de Governo de Piracicaba do Estado de São Paulo 
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Fundo Social de Prefeito J I Solidariedade 

Gabinete do Prefeito I 

Procuradoria Jurídica 

Divisão de Esporte e 
Lazer 

Divisão de Turismo I 

I Superintendência Administrativa e Financeira I 

I 
Divisão de Compras e Divisão de 

almoxarifado Administração 

I I 
Secretaria de saúde e 

Divisão de ação social Divisão de Recursos Contabilidade e 
Humanos Finanças 

I 
I Divisão da Receita I 

Divisão de Educação 

Secretaria de 
Educação e Cultura 

Divisão de Merenda 
Escolar 

Divisão de obras públicas 

I 
Secretaria de obras 

Divisão de serviços urbanas e rura l, 
públicos agricultura e 

I abastecimento 

I Divisão de Engenharia 

I 
Divisão de transporte e 

Oficina 

Fonte: Prefeitura Municipal de Charqueada, 2002. 

FIGURA 44 - Histograma da organização político-administrativa do município de 
Charqueada/ SP. 
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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 1 O 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 13, FIGURA 45). 

TABELA 13- Distância de Charqueada até alguns municípios do Estado de São 

Paulo. 

I I Distância 

I I Distância 
CIDADE km CIDADE km 

São Pedro 10 Campinas 95 

Aguas de São Pedro 15 Barra Bonita 100 

lpeúna 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: Prefei tura Municipal de Charqueada, 2002. 
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FIGURA 45 - Malha Rodoviária de Charqueada à alguns municípios do Estado de São 
Paulo 
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b) Abastecimento de água 

Com relação ao abastecimento de água no município, segundo o censo em 

1999, praticamente toda a área é abrangida pela SABESP - Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo, como é demonstrado na FIGURA 46. 

0,23(Yo 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

DSabesp 

O Poço 

FIGURA 46 - Abastecimento de água no município de Charqueada em 1999. 
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c) Saneamento 

Com relação ao saneamento básico no município de Charqueada, segundo 

o censo em 1999, 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 49). 

96,07% 

0,91% 

O Fossa 
O Esgoto 
O Céu aberto 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 47 - 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 1999, 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 48). 

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. 

D Coleta 

0,40% o Enterrado 

0,23°/o D Queimado 

1 ,03% o Céu Aberto 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 48- Destinação do lixo domiciliar no município de Charqueada em 1999. 
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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 49). 

2,11 % OPública 

O Outras 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

FIGURA 49 - Distribuição de energia elétrica no município de Charqueada em 
1999. 

g) Transporte municipal 

Estação Rodoviária 

Rodoviária Municipal de Charqueada 

Endereço: Rua Dr. Cesário Motta, s/n 

Empresas de transporte público interurbano 

Viação Cidade Azul 

Percurso: Rio Claro, lpeúna, Charqueada, São Pedro, Santa Maria da Serra 

e Torrinha. 
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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, além de várias farmácias. Alguns desses estabelecimentos são citados a 

seguir. 

Farmácias 

Droga Nova 

Endereço: Av. Ítalo Lorandi, 46 

Farmavip 

Endereço: Praça Antônio D'alprat, 112 

Droga Henrique 

Endereço: Av. ítalo Lorandi, 46 

Droga Dani 

Endereço: Rua João Batista Calegaro, 256 

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. 

b) Comunicação 
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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" 

Rua São João, 280. Loja 09. Centro. 

c) Assistência mecânica 

Com relação à assistência mecânica o município de Charqueada dispõe de 

várias oficinas mecânicas e de 04 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 (24 horas) 

Rua Silvio Zanoni, 20. Centro. 

Bradesco 

Rua Governador Pedro de Toledo, 381 . Centro. 

Nossa Caixa Nosso Banco 

Rua Governador Pedro de Toledo, 186. Centro. 

Turística 

a) Entretenimento 

Danceteria 

Boate Cosmhus 

Rua Governador Pedro de Toledo 

b) Hospedagem 

Hotéis 

Hotel Toscana 

Endereço: Rua 1° de Maio, 71 

Chalés e Camping 

Parque Águas de Santa Júlia 

Endereço: Rodovia SP 308 

Casa de Pedra Estância 

Endereço: Rodovia SP 308, Km 184. Bairro Santa Luzia. 
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c) Gastronomia 

Restaurantes e Lanchonetes 

Restaurante e Lanchonete Central 

Rua Governador Pedro de Toledo 

Restaurante e Lanchonete Casarão 

Rua Governador Pedro de Toledo, 225 

Lanchonete Skinas 

Rua Governador Pedro de Toledo 

Bares e Sorveterias 

Bar do Toniolo 

Praça Antonio D'Aiprat 

Pão de Queijo 

Praça Antonio D'Aiprat 

Kituts 

Praça Antonio D'Aiprat 

Sorveteria Skimel 

Praça Antonio D'Aiprat 

Sorveteria Skimoni 

Praça Antonio D'Aiprat 

d) Placas indicativas 
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A sinalização básica do município corresponde a indicação de ruas, 

estabelecimentos, áreas públicas. Em Charqueada a sinalização pode ser 

considerada de qualidade boa a regular, porém necessitando de uma melhor 

indicação em toda a área do município. 

e) Centro de Informações Turísticas 

Divisão de Turismo 

Praça Antônio D'alprat, 01. Centro. 
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f) Mão-de-obra para o turismo 

Guias - Não há guias formados regularmente pela EMBRA TU R. 

Planejadores/ administradores - Divisão de Turismo (diretor, coordenador e 

estagiário) 

Mapa turístico - Possui um mapa turístico, porém necessita de atualização. 
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Inventário dos Recursos e Atrativos Turísticos 

No inventário dos recursos 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), quando se iniciou seu processo de desenvolvimento para a 

implantação do turismo. Neste primeiro inventário 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 (1999, p. 23) coloca em seus estudos que o inventário dos 

recursos paisagísticos, ou seja, dos atrativos turísticos existentes no município de 

Charqueada deve ser constantemente atualizado, para fins de subsidiar a gestão e 

administração adequadas a cada recurso, assim como em toda a área do 

município. 

Como é visto então, o inventário necessita de uma atualização e de urna 

melhor caracterização dos aspectos já citamos anteriormente. 

Com a junção dos dados do primeiro inventário 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 14 a diferença na situação dos recursos e 

atrativos nos anos de 1999 e 2001 . 

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 daquele momento. 

Todavia, para esta pesquisa toma-se necessária a atualização do inventário 

dos recursos e dos atrativos turísticos de Charqueada. 

Portanto, o inventário dos recursos e atrativos turísticos do município de 

Charqueada foi realizado em duas fases, ou seja, no ano de 1999 e em 2001, o que 

possibilitou o estudo detalhado sobre as reais condições em que se encontra o 
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município para a implantação do turismo, mais especificamente, quais os atrativos 

que se extinguiram e quais os motivos, os novos atrativos, os planos propostos em 

1999 que foram desenvolvidos, os planos em desenvolvimento e os projetos 

futuros. 

Cabe lembrar que o município de Charqueada é reconhecido com o Selo de 

MPT - Município com Potencial Turístico pela Embratur, desde a ano de 2000, o 

que incentivou o desenvolvimento e reestruturação de alguns recursos e atrativos 

para a melhora e o crescimento da atividade turística. 
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TABELA 14 - Situação dos recursos e atrativos turísticos do Município de 

Charqueada, nos anos de 1999 e 2001. 

I ANO/ SITUAÇÃO ofo 

RECURSOS E ATRATIVOS 
TURÍSTICOS 1999 2001 

A B c A B c 
Trilha do Cavaleiro 

Trilha da Gruta de ltaqueri 

Trilha da Casa de Pedra 

Trilha do Cruzeiro do Facão 

Cachoeira da Lapinha 

Cachoeira da Palmeira 

Jardim do Bosque 

Reserva do IBAMA 

Rainha da Pamonha 

Alambique Artesanal D'Abronzo 

Parque Aguas de Santa JL!Iia 

Clube Casa de Pedra Estância 

Pesqueiro Rancho Fundo 

Pesqueiro Jatobá 

Praça Antonio D'Aiprat 

Lago dos Biris 

Fonte : Baseado em MORAES, C. S. B. Inventário e Análi se Ambiental dos 
Recursos Paisagísticos do Município de Charqueada/ SP. Rio Claro: IGCE/ 
UNESP, 1999. Relatório de Iniciação Científica Fapesp & Pesquisa Direta, 2001. 

Legenda: 
~ Situação de cada recurso e atrativo turístico nos respectivos anos. 

A - Em funcionamento 
B - Projeto Futuro 
C - Desativado 

I 
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Observando a Tabela 14, é visto a identificação de dezesseis pontos, dos 

quais, somente o Pesqueiro Jatobá está atualmente desativado. 

Devido este fato este atrativo turístico 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 lbama também não estará contida no detalhamento desta 

pesquisa, devido a ausência de dados e por ser aindaum 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 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 atrativo de ordem pública ou privada. 

Os diversos recursos e atrativos turísticos existentes em Charqueada são 

classificados como turismo ambiental, que nesta etapa foram utilizados as 

seguintes sub-classes: 

Ecoturismo: aventura, educação ambiental. 

Turismo Rural: gastronômico, passeios. 

Turismo Histórico-Cultural: museus, monumentos históricos. 

Observa-se que um recurso e/ ou atrativo pode pertencer a mais de uma 

sub-classe do turismo ambiental, 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 15. 
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TABELA 15 - Classificação dos recursos e atrativos turísticos do município de 

Charqueada. 

I TIPO DE RECURSO/ ATRATIVO 
RECURSOS E ATRATIVOS 

TURÍSTICOS 
Ecoturismo Turismo Turismo 

Rural Histórico 
PU PR Cultural 

Trilha do Cavaleiro 

Trilha da Gruta de ltaqueri 

Trilha da Casa de Pedra 

Trilha do Cruzeiro do Facão 

Cachoeira da Lapinha 

Cachoeira da Palmeira 

Jardim do Bosque 

Rainha da Pamonha 

Alambique Artesanal D'Abronzo 

Parque Aguas de Santa Júlia 

Clube Casa de Pedra Estância 
I 

Pesqueiro Rancho Fundo 

Praça Antonio D'Aiprat 

Lago do Biris 

Fonte: Baseado em MORAES, C. S. B. Inventário e Análise Ambienta l dos 
Recursos Paisagísticos do Município de Charqueada/ SP. Rio Claro: IGCE/ 
UNESP, 1999. Relatório de Iniciação Científica Fapesp & Pesquisa Direta, 2001. 

Legenda: 
PU - PL1blico 
PR - Privado 

I 
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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 turísticos em individual, com as mesmas 

características utilizadas no inventário geral do município, embora descritos de uma 

forma geral. Entretanto, descreve-se algumas questões gerais de alguns atrativos. 

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 atrativos 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 os atrativos 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. 

Porém, a administração municipal busca no momento estratégias para uma 

conscientização e sensibilização dessas pessoas, a fim de organizar e desenvolver 

melhor o turismo. 
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Poucos são os pontos que elaboraram e implantaram o projeto através de 

algum especialista e/ ou empresa atuante na área do turismo. 

Todos os 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 á infra-estrutura básica dos pontos considera-se as vias de 

acesso de boa a regular e a sinalização até os atrativos de regular á ruim, onde 

alguns possuem placas indicativas pouco claras. Em todos os 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 atrativos 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 atrativos geralmente são em número 

pequenos, porém em condições de boas a regulares, mas nenhum dos locais 

possui sanitários para deficientes físicos . 

Com relação às coordenadas geográficas de cada ponto com referência ao 

GPS - Sistema de Posicionamento Global, ressalta-se que os números citados se 

referem ao ponto de entrada de cada recurso e atrativo, como forma de localizá-los 

no espaço municipal. 

Após a caracterização geral, é feita a descrição do inventário de cada 

recurso e atrativo, identificando suas potencialidades e descrevendo seus principais 

aspectos (FIGURA 50). 
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Recursos e atrativos turísticos do Município de Charqueada/ SP 

• Recursos Turísticos 

Serra de ltaqueri 

As trilhas e cachoeiras ficam localizadas na Serra de ltaqueri, 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 atrativos 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 considera-los no 

seu planejamento, assim como já o fazem vários outros municípios turísticos neste 

caso. 

Situada na Depressão Periférica Paulista, a Serra de ltaqueri, 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 ai (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 basálticos, e 

por riolitos e riodacitos. Esses derrames possuem intercalações de camadas de 

arenitos denominados "intertrapianos". 
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A Serra de ltaqueri é um atrativo turístico 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 ltaqueri 

~ Trilha da Casa de Pedra 

);>- Trilha do Cruzeiro do Facão 

~ Cachoeira da Lapinha 

~ Cachoeira da Palmeira 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 51 - Vista panorâmica do Município de Charqueada da Serra de ltaqueri. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 52 - Vista geral da Serra de ltaqueri na entrada do Municipio de 
Charqueada. 



136 

FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 53 - Vista geral da Serra de ltaqueri. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 54 - Vista parcial da Serra de ltaqueri. 
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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 

lpeúna, no alto da cuesta a aproximadamente 750 metros de altitude. As 

coordenadas geográficas são 22 o 27' 227' de latitude sul e 47 o 47' 329' de 

longitude oeste (FIGURA 55). 

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 56). 

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. 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 55 -Caminho no interior da Trilha do Cavaleiro. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 56 - Vista geral no ponto final da Trilha do Cavaleiro. 
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Trilha da Gruta de ltaqueri 

A trilha da gruta de itaqueri fica localizada a 15 km do centro do município 

de Charqueada. A área está inserida no município de lpeúna, tendo suas 

coordenadas geográficas 22 ° 25' 630' de latitude sul e 47 o 47' 407' de longitude 

oeste (FIGURA 57). 

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 ltaqueri 

(FIGURA 58). 

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 (FIGURA 59 e 60). 

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. 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 57 - Interior da Trilha da Gruta de ltaqueri. 

FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 58 - Formação geológica denominada Gruta de ltaqueri. 
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FOTO: Clauciana Schmldt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 59 - Córrego ao lado da Gruta de ltaqueri. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 60 - Outra formação geológica j mCQntraqa próxima a Gruta de ltaqueri. 
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Trilha da Casa de Pedra 

A trilha da casa de pedra fica localizada a 15 km do centro do município de 

Charqueada, com as coordenadas geográficas de 22 ° 26' 424' de latitude sul e 47 ° 
50' 670' de longitude oeste. 

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 61). 

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 62). 

Atualmente a trilha é visitada por motoqueiros que seguem seu trajeto em 

busca de aventura. 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

-

FIGURA 61 - A Casa de Pedra encontrada no caminho da trilha. 

FOTO: Clauciana Schrnidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 62 - 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 ltaqueri (FIGURA 63). 

A trilha fica localizada próxima a Trilha da Casa de Pedra, com uma 

distância de 20 km do centro do município de Charqueada, tendo as coordenadas 

geográficas de 22° 25' 845' de latitude sul e 47° 53' 100' de longitude oeste. 

No vale encontra-se a presença de animais domésticos e silvestres, 

principalmente na área próxima ao represamento de um rio que abastece a criação 

(FIGURA 64). 

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 65 e 66). 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 63 - Vista geral do Cruzeiro do Facão e do Vale do ltaqueri. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 64 - Parte da área da Trilha do Cruzeiro do Facão. 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 65 - Vista panorâmica do Cruzeiro do Facão. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

·FIGURA 66 -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 lpeúna e ltirapina, tendo suas coordenadas 

geográficas de 22 ° 26' 500' de latitude sul e 47 o 48' 508' de longitude oeste. 

A área é composta por vegetação nativa que torneia as duas quedas d' água 

com aproximadamente 70 metros de altura (FIGURA 67 e 68). 

Atualmente é utilizada apenas como turismo de observação, tendo, porém, 

potencialidade para o desenvolvimento da prática de rapei. 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 67 - Queda d'água da Cachoeira da Lapinha. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes , 2001 

FIGURA 68 - 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. Suas coordenadas geográficas são 22 ° 25 '610' de latitude sul e 47 ° 
50' 419' de longitude oeste. 

O local é composto por três quedas d'água com aproximadamente 120 

metros (FIGURA 69 e 70) que se encontram no vale seguindo juntos num único 

curso d'água (FIGURA 71). A paisagem geral é formada por animais silvestres, 

avifauna, além da rica hidrografia já citada (FIGURA 72). 

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 a prática de rapei, embora não haja ocorrência 

desta atividade até o momento. 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 69 - Quedas d'água da Cachoeira da Palmeira. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 70 - Vista de outra queda d'água da Cachoeira da Palmeira 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 71 - Rio onde ocorre a junção das quedas d'água da Cachoeira da 
Palmeira. 

FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 72 - Paisagem ao entorno da Cachoeira da Palmeira. 
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Jardim do Bosque 

O jardim do bosque fica localizado prox1mo ao centro do município de 

Charqueada, com as coordenadas geográficas de 22 ° 30' 669' de latitude sul e 47 o 

46' 533' de longitude oeste. 

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 aproximadamente um ano 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 73 e 

74). 

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. 

Neste levantamento foram identificadas as espécies e realizou-se o 

plaqueamento das mesmas com o número de identificação correspondente, como é 

visto nas Tabelas 16 a 21. 

A identificação foi dividida em duas áreas: borda e interior do bosque. Na 

borda a espécies foram identificadas conforme aparecem na seqüência do trajeto 

(TABELA 16). 

No interior da mata ocorreu uma subdivisão em cinco trilhas, as quais se 

pode observar também a seqüência na identificação nas tabelas (TABELA 17, 18, 

19, 20 e 21). 

O local oferece oportunidades de descanso, lazer e diversão, podendo ser 

utilizado como instrumento de educação ambiental. 
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TABELA 16- Espécies existentes na borda da mata do Jardim do Bosque. 

INúmero li Família I Eseécie I Nome Vulgar I 
01 Rosaceae Eribotrya japonica Nespara 
02 Mimosaceae Pipjadenia gonoacantha Pau jacaré 
03 Mimosaceae Leucaena leaucocepha/a Leucena 
04 Caesalpiniaceae Caesa/pinia ferrea Pau Ferro 
05 Rutaceae Balfourodendron riede/ianum Pau marfim 
06 Moraceae Mac/ura trinctoria Taiúva 
07 Lauraceacea Persea americana Abacate 
08 Meliaceae Guarea guidonia Marinheiro 
09 Annonaceae Rolinea mucosa Fruta do Conde 
10 Piperaceae Piper ama/ago Pimenta de macaco 
11 Punicaceae Punica granatum Romã 
12 Moraceae Artocarpus heterophyl/us Jaca 
13 Annonacea Annona muricata Graviola 
14 Anacardiaceae Mangifera indica Manga 
13 Annonacea Annona muricata Graviola 
14 Anacardiaceae Mangifera indica Manga 
17 Caricaceae Carica papaya Mamão 
01 Rosaceae Eribotrya japonica Nespara 
19 Euphorbiaceae Alchomea g/andu/osa Ta piá 
20 Solanaceae Solanum erianthum Fumo bravo 
21 Myrtaceae Psidium guajava Goiaba 
04 Caesalpiniaceae Caesalpinia ferrea Pau Ferro 
08 Meliaceae Guarea guidonia Marinheiro 
20 Solanaceae Sola num erianthum Fumo bravo 
25 Euphorbiaceae Pera obovata 
25 Euphorbiaceae Pera obovata 
27 Burseraceae Protium heptaphyl/um Almacegueira 
08 Meliaceae Guarea guidonia Marinheiro 
29 Solanaceae Cestrum sp. Quarâna 
30 Liliaceae Dracena fragans Dracena 
25 Euphorbiaceae Pera obovata 
32 Bombacaceae Chorisia speciosa Paineira 
M Morta 
25 Euphorbiaceae Pera obovata 
35 Lauraceae Nectandram egapotamica Canelinha 
36 Combretaceae Quisqua/is sp. Chapéu de sol 
19 Euphorbiaceae Alchomea glandu/osa Tapiá 
27 Burseraceae Protium heptaphyllum Almacegueira 
39 Magnoliaceae Talauma ovata Pinha do brejo 
40 Euphorbiacea Croton urucurana Sangra d'água 
41 Caesalpiniaceae Bauhinia spp. Pata de vaca 
04 Caesalpiniaceae Caesalpinia ferrea Pau Ferro 
43 Bignoniaceae Spathodea sp Espatódea 
04 Caesalpiniaceae Caesa/pinia ferrea Pau Ferro 
45 Caesalpiniaceae Enterolobium Orelha de Negro 
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46 Euphorbiaceae Cassia ferruginea Chuva de ouro 
47 Myrtaceae Eugenia pitanga Pitanaa 
48 Caesalpiniaceae Cassia ferruginea Chuva de ouro 
49 Anacardiacea Schinus terebiinthifolius Aroeira pimenteira 
50 Clusiaceae Callophyllum brasi/iense Guanandí 
14 Anacardiaceae Mangifera indica Manga 
50 Clusiaceae Cal/ophvllum brasiliense Guanandí 
53 Labiaceae Coleus sp. Boldo 
54 Myrtaceae Syzygium }ambos Jambo 
41 Caesalpiniaceae Bauhinia spp. Pata de vaca 
45 Caesalpiniaceae Enterolobium Orelha de Negro 
04 Caesalpiniaceae Caesalpinia ferrea Pau Ferro 
45 Caesalpiniaceae Enterolobium Orelha de Nearo 
19 Euphorbiaceae Alchomea glandulosa Tapiá 
60 Myrtaceae Syzygium cumino Jambolão 
36 Combretaceae Quisqua/is sp. Chapéu de sol 
45 Caesalpiniaceae Entero/obium Orelha de Negro 
53 Labiaceae Coleus sp. Boldo 
14 Anacardiaceae Mangifera indica Manaa 
53 Labiaceae Coleus sp. Boldo 
66 Arecaceae Chrysalidocarpus lutescens Areca bambu 
09 Annonaceae Rolinea mucosa Fruta do Conde 
14 Anacardiaceae Mangifera indica Manga 
07 Lauraceacea Persea americana Abacate 
50 Clusiaceae Callophyllum brasiliense Guanandí 
07 Lauraceacea Persea americana Abacate 
12 Moraceae Artocarpus heterophyllus Jaca 
50 Clusiaceae Callophyllum brasiliense Guanandí 
50 Clusiaceae Callophyllum brasiliense Guanandí 
20 Solanaceae So/anum erianthum Fumo bravo 
50 Clusiaceae Cal/ophyllum brasiliense Guanandí 
50 Clusiaceae Cal/ophyl/um brasiliense Guanandí 
50 Clusiaceae Callophyl/um brasiliense Guanandí 
79 Caesalpiniaceae Schizolobium parayba Guaouruvu 
19 Euphorbiaceae Alchomea glandulosa Tapiá 

FONTE: PESSOTTI, M. E. Levantamento Florfstico da Mata do Jardim do Bosque. 

Prefeitura Municipal de Charqueada, 2000. 
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TABELA 17- Espécies existentes na trilha 01 da mata o Jardim do Bosque. 

I Número I Família I Espécie I Nome Vulgar I 
81 Caesalpiniaceae Hymenaea courbaril Jatobá 
01 Rosaceae Eribotrya japonica Nespara 
50 Clusiaceae Cal/ophyllum brasiliense Guanandí 
27 Burseraceae Protium heptaphyllum Almacegueira 
50 Clusiaceae Cal/ophyllum brasi/iense Guanandí 
08 Meliaceae Guarea guidonia Marinheiro 
25 Euphorbiaceae Pera obovata --------
50 Clusiaceae Cal/ophyllum brasi/iense Guanandí 
27 Burseraceae Protium heptaphyllum Almacegueira 
M Morta 
20 Solanaceae Solanum erianthum Fumo bravo 
91 Apocynaceae Peschiera australis Leiteiro 
91 Apocynaceae Peschiera austra/is Leiteiro 
27 Burseraceae Protium heptaphyl/um Almacegueira 
50 Clusiaceae Callophyllum brasiliense Guanandí 
M Morta 
92 Flacourtiaceae Casearia sylvestris Guassalonga 
27 Burseraceae Protium heptaphyllum Almacegueira 
93 Moraceae Ficus guaranitica Figueira Mata Pau 
M Morta 
19 Euphorbiaceae Alchomea glandulosa Tapiá 
19 Euphorbiaceae Alchomea g/andulosa Tapiá 
94 Euphorbiaceae Croton f/oribundos Capixingui 
19 Euphorbiaceae Alchomea g/andulosa Ta piá 
27 Burseraceae Protium heptaphyl/um Almacegueira 
27 Burseraceae Protium heptaphyl/um Almacegueira 
95 Euphorbiaceae Alchomea triplinervea Ta piá 
39 Magnoliaceae Ta/auma ovata Pinha do brejo 
25 Euphorbiaceae Pera obovata -------
M Morta 
95 Euphorbiaceae Alchomea triplinervea Ta piá 
19 Euphorbiaceae Alchomea glandulosa Ta piá 
50 Clusiaceae Callophyllum brasi/iense Guanandí 
M Morta 
19 Euphorbiaceae Alchomea g/andulosa Ta piá 
96 Caesalpiniaceae Copaifera langsdorffi Copaíba 
97 Arecaceae Euterpe edulis Jussara 
98 Cecropiaceae Cecropia pachystachya Embaúba 
19 Euphorbiaceae Alchomea g/endulosa Tapiá 
50 Clusiaceae Callophyllum brasiliense Guanandí 

FONTE: PESSOTTI, M. E. Levantamento Florístico da Mata do Jardim do Bosque. 

Prefeitura Municipal de Charqueada, 2000. 
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TABELA 18 - Espécies existentes na trilha 02 da mata o Jardim do Bosque. 

[Número 11 Família I Espécie I Nome Vulgar I 
99 Phytolacaceae 
100 Piperaceae Píper sp. 
50 Clusiaceae Cal/ophyl/um brasí/íense Guanandí 
08 Meliaceae Guarea guidonia Marinheiro 
101 Anacardiaceae Me/ia azedarach Cinamomo 
50 Clusiaceae Cal/ophyllum brasí/íense Guanandí 
50 Clusiaceae Cal/ophyllum brasi/iense Guanandí 
27 Burseraceae Protíum heptaphyllum Almacegueira 
19 Euphorbiaceae Alchomea g/andu/osa Ta piá 
19 Euphorbiaceae Alchomea g/andu/osa Ta piá 
102 Apocynaceae Aspidosperma cilindrocarpon Peroba poca 
19 Euphorbiaceae Alchomea g/andulosa Tapiá 
19 Euphorbiaceae Alchomea g/andu/osa Ta piá 

FONTE: PESSOTTI, M. E. Levantamento Florístico da Mata do Jardim do Bosque. 

Prefeitura Municipal de Charqueada, 2000. 

TABELA 19 - Espécies existentes na trilha 03 da mata o Jardim do Bosque. 

I Número I Família I Espécie I Nome Vulgar I 
27 Burseraceae Protíum heptaphyllum Almacegueira 
27 Burseraceae Protíum heptaphyllum Almacegueira 
19 Euphorbiaceae Alchomea g/andulosa Ta piá 
50 Clusiaceae Callophyllum brasi/iense Guanandí 
19 Euphorbiaceae Alchomea glandu/osa Ta piá 
25 Euphorbiaceae Pera obovata ------
25 Euphorbiaceae Pera obovata ------ -
94 Euphorbiaceae Croton floribundos Capixingui 
95 Euphorbiaceae Alchomea triplínervea Ta piá 

FONTE: PESSOTTI, M. E. Levantamento Florístico da Mata do Jardim do Bosque. 

Prefeitura Municipal de Charqueada, 2000. 
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TABELA 20- Espécies existentes na trilha 04 da mata o Jardim do Bosque. 

Número Família Espécie Nome Vulgar 
50 Clusiaceae Callophyllum brasiliense Guanandí 
08 Meliaceae Guarea guidonia Marinheiro 
50 Clusiaceae Callophyl/um brasi/iense Guanandí 
27 Burseraceae Protium heptaphyllum Almacegueira 
50 Clusiaceae Callophyllum brasiliense Guanandí 
50 Clusiaceae Cal/ophyllum brasi/iense Guanandí 
41 Caesalpjniaceae Bauhinia sp. Pata de vaca 
27 Burseraceae Protium heptaphyl/um Almacegueira 
39 Magnoliaceae Talauma ovata Pinha do brejo 
50 Clusiaceae Cal/ophyl/um brasi/iense Guanandí 

FONTE: PESSOTTI. M. E. Levantamento Florístico da Mata do Jardim do Bosque. 

Prefeitura Municipal de Charqueada, 2000. 

TABELA 21 -Espécies existentes na trilha 05 da mata o Jardim do Bosque. 

Número Família Espécie Nome Vulgar 
27 Burseraceae Protium heptaphyllum Almacegueira 
50 Clusiaceae Cal/ophyllum brasiliense Guanandí 
27 Burseraceae Protium heptaphyl/um Almacegueira 
08 Meliaceae Guarea guidonia Marinheiro 
19 Euphorbiaceae Alchomea glandulosa Tapiá 
19 Euphorbiaceae Alchomea g/andulosa Ta piá 
19 Euphorbiaceae Alchomea glandulosa Ta piá 
04 Caesalpiniaceae Caesalpinia ferrea Pau ferro 
46 Euphorbiaceae Jaonesia princips Soleira 
04 Caesalpiniaceae Caesalpinia ferrea Pau ferro 

FONTE: PESSOTTI, M. E. Levantamento Florístico da Mata do Jardim do Bosque. 

Prefeitura Municipal de Charqueada, 2000. 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 73 - Entrada do Jardim do Bosque. 

FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 74- Vista parcial do Jardim do Bosque. 
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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. As coordenadas geográficas são 22 ° 32 ' 716' de 

latitude sul e 47 ° 45' 589' de longitude oeste (FIGURA 75 e 76). 

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. 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 75 - Sítio Santo Augustinho, onde fica localizada a Rainha da Pamonha. 

FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 76 - Local onde é produzida a 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. Suas coordenadas geográficas são 

22 ° 33' 365' de latitude sul e 47 ° 42' 797' de longitude oeste. 

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 77). 

O alambique artesanal (FIGURA 78) 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 barri l de amendoim e 

de madeira (FIGURA 79 e 80). 

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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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes , 2001 

FIGURA 77- Casa Velha utilizada como Centro de Visitantes. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 78 -Alambique Artesanal D'Abronzo. 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 79 - Barris de pinga do Alambique. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 80 - Garrafas personalizadas com produtos do Alambique. 
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Parque Águas de Santa Júlia 

O Parque Águas de Santa Júlia fica localizado na Rodovia SP 308, km 188 

(Piracicaba - Charqueada), Bairro Bela Vista, com as coordenadas geográficas 22 ° 
32' 279' de latitude sul e 47 ° 45' 558' de longitude oeste. 

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 (FIGURA 81). 

O parque 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 Parque Ecológico 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 

(FIGURA 82), toboágua, pedalinhos, lago, passeio a cavalo, cachoeiras, tri lhas 

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 83 e 84). 

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 parque é caracterizado pelos visitantes que estão em busca de lazer, 

descontração e descanso, devido a implantação do ecoturismo e do turismo rural 

na área. 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 81 - Vista parcial do Parque Águas de Santa Júlia. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 82 - Piscina de água corrente. 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 83 - Entrada do restaurante local. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes , 2001 

FIGURA 84 - Chalés no loteamento do Parque. 
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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, com as coordenadas geográficas são 22 ° 35' 900' de latitude 

sul e 47 o 42' 781 ' de longitude oeste. 

Os proprietários são os responsáveis pelo projeto de desenvolvimento, 

sendo também responsáveis pelo desenvolvimento, conservação e promoção da 

área pertencente ao Clube (FIGURA 85). 

A Casa de Pedra Estância 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 3' 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 

{FIGURA 86). 

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 87 e 88). 

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 recurso paisagístico é o Museu da Agricultura, fundado em 1998, com 

peças vindas da Itália. 

O Clube oferece diversão e descanso, como também atrativos aos visitantes 

que procuram pelo turi smo rural, histórico e pelo ecoturismo. 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 85 - Entrada do Clube Casa de Pedra Estância. 

FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 86 - Vista parcial do Clube. 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 87 - Cascata ornamental do Clube. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 88 - Chalés 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, com as coordenadas geográficas de 22 ° 29' 864' de latitude sul e 47 ° 
45' 800' de longitude oeste. 

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 ltaqueri (FIGURA 89). 

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 entomo, 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 ltaqueri, tendo 

potencialidade para o de desenvolvimento de atividades de educação ambiental 

(FIGURA 90). 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 89 - Vista panorâmica do Pesqueiro Rancho Fundo. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 90 -Vista parcial do Pesqueiro com Serra de ltaqueri ao fundo. 
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Praça Antonio D' Alprat 

Localizada na rua do Rosário, a praça é o ponto de referência central para 

os demais atrativos turísticos do município. As coordenadas geográficas são 22 ° 
30' 796' de latitude sul e 47 ° 47' 711' de longitude oeste. 

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 91). 

Ao lado da praça encontra-se a Igreja Matriz "Nossa Senhora do Rosário", 

responsável pela promoção das festas religiosas do município (FIGURA 92). 

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. 

A prefeitura municipal é a responsável pelo desenvolvimento e conservação 

desta área pública. 

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 a prática de atividades voltadas para conscientização e educação 

ambiental. 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 91 - Praça Antonio D'Aiprat. 

FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 92 - Igreja matriz "Nossa Senhora do Rosário", localizada na Praça. 
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Lago dos Siris 

O Lago dos Biris 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 93). 

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 ltaqueri 

(FIGURA 94). 

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, podendo desenvolver atividades de educação ambiental no local. 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 93 -Vista geral do Lago dos Biris. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 94 - Vista parcial do Lago dos Biris com a Serra de ltaqueri ao fundo. 
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4.1.2 -Avaliação Prévia de Impacto Ambiental 

Na etapa 02 da 1 a Fase da metodologia PLAMTUR a Avaliação Prévia de 

Impacto Ambiental são descritos os impactos positivos e/ ou negativos existentes 

no município (TABELA 22), 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 Prévio, 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 principies da percepção ambiental 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 23, 

24 e 25, 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 elaborada 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). 

Cabe 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 municipio de Charqueada pode-se considerar de uma forma 

generalizada que não há grandes impactos negativos ocasionados pelo turismo, 

porém alguns dos impactos encontrados devem ser identificados para análise 

posterior para a implantação do turismo. 

>- 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 os 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. 



~ Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

• Valorização da paisagem; 
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• 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 22 - Ocorrência dos impactos sócio-econômicos, histórico-culturais e físico
ambientais no município de Charqueada. 

I TIPOS DE IMPACTOS 11 OCORRÊNCIA I 
IMPACTOS SOCIO-ECONOMICOS 
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 HISTORICO-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 FISICO-AMBIENTAIS 
POSITIVOS 
Desenvolvimento da infra-estrutura básica e turfstica 
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 córreQos 
Compactação do solo 
Desmatamento/ falta de veQetação 
Riscos ambientais (escorregamento, deslizamento) 
Erosão 
Degradação ecológica (ações antrópicas) 
Ausência de fiscalização ambiental 
Ausência de monitoramento ambiental 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 



TABELA 23- Ocorrência dos impactos sócio-econômicos dos recursos e atrativos turísticos do município de Charqueada. 

RECURSOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS 
IMPACTOS 

SÓCIO-ECONÔMICOS 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

POSITIVOS 
Criação de empregos 
Diversificação da economia 
Aumento de renda 
Incentivo político-administrativo 
NEGATIVOS 
Falta de mão-de-obra especia lizada 
Relacionamento precário 
Aumento excessivo da população 
Aumento dos problemas sociais 
Desvio de benefícios econômicos 
Recursos financeiros insuficientes 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

12 13 14 
LEGENDA 

01 -Trilha do Cavaleiro 
02 - Trilha da Gruta de ltaqueri 
03 - Trilha da Casa de Pedra 
04- Trilha do Cruzeiro do Facão 
05 - Cachoeira da Lapinha 
06- Cachoeira da Palmeira 
07 - Jardim do Bosque 
08 - Rainha da Pamonha 
09- Alambique Art. D' Abronzo 
10- Pq. Águas de Santa Júlia 
11 - Cl. Casa de Pedra Estância 
12- Pesqueiro Rancho Fundo 
13 - Praça Antonio D'Aiprat 
14- Lago dos Siris 



TABELA 24 -Ocorrência dos impactos histórico-culturais dos recursos e atrativos turísticos do município de Charqueada. 

RECURSOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS 
IMPACTOS 

HISTÓRICO-CULTURAIS 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

POSITIVOS 
Conservação do patrimônio 
Renovação da identidade cultural 
Intercâmbio cultural 
NEGATIVOS 
Degradação do patrimônio 
Perda da identidade cultural 
Perda de autenticidade cu ltural 
Abandono do patrimônio 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

12 13 14 

LEGENDA 

01 -Trilha do Cavaleiro 
02 - Trilha da Gruta de ltaqueri 
03 - Trilha da Casa de Pedra 
04 - Trilha do Cruzeiro do Facão 
05 - Cachoeira da Lapinha 
06 - Cachoeira da Palmeira 
07 -Jardim do Bosque 
08 - Rainha da Pamonha 
09 - Alambique Art. D' Abronzo 
10- Pq. Águas de Santa Jú lia 
11 - Cl. Casa de Pedra Estância 
12- Pesqueiro Rancho Fundo 
13 - Praça Antonio D'Aiprat 
14 - Lago dos Biris 



TABELA 25- Ocorrência dos impactos físico-ambientais dos recursos e atrativos turísticos do município de Charqueada. 

RECURSOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS 
IMPACTOS 

FÍSICO-AMBIENTA1S 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

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 
Ausência de monitoramento ambiental 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

LEGENDA 

01 - Trilha do Cavaleiro 
02 - Trilha da Gruta de ltaqueri 
03 - Trilha da Casa de Pedra 
04- Trilha do Cruzeiro do Facão 
05 - Cachoeira da lapinha 
06- Cachoeira da Palmeira 
07 - Jardim do Bosque 
08- Rainha da Pamonha 
09- Alambique Art. D' Abronzo 
10- Pq. Águas de Santa Júlia 
11 - Cl. Casa de Pedra Estância 
12- Pesqueiro Rancho Fundo 
13 - Praça Antonio D'Aiprat 
14- lago dos Biris 
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Recursos e atrativos turísticos 

Os impactos negativos e/ ou positivos foram também identificados em cada 

recurso e atrativo turístico separadamente, abordando as alterações ocorridas nos 

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

• Recursos Turísticos 

Trilha do Cavaleiro 

);;> Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Incentivo político. 

Impactos negativos 

• Falta de mão-de-obra especializada; 

• Relacionamento precário entre população local e visitante; 

• Aumento dos problemas sociais: vandalismo; 

• Recursos financeiros insuficientes. 

);;> Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Não há ocorrência. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência. 

);;> Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

o Conservação ambiental; 

• Valorização da paisagem. 



184 

Impactos negativos 

• Ausência de fiscalização ambiental; 

• Erosão: localizada ao lado da trilha (FIGURA 95); 

• Risco ambiental: desmoronamento no caminho da trilha (FIGURA 96); 

• Ausência de monitoramento ambiental. 
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FOTO: Clauciana Schmidt 8. de Moraes, 2001 
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FIGURA 95 - Erosão: localizada ao lado da Trilha do Cavaleiro. 

FOTO: Clauciana Schmidl 8. de Moraes, 2001 

FIGURA 96 - Risco Ambiental: desmoronamento no caminho da Trilha do 
Cavaleiro. 



Trilha da Gruta de ltaqueri 

~ Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Incentivo político-administrativo. 

Impactos negativos 

• Falta de mão-de-obra especializada; 

• Relacionamento precário; 

• Aumento dos problemas sociais; 

• Recursos financeiros insuficientes. 

~ Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Não há ocorrência. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência. 

~ Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

• ConseN ação ambiental; 

• Valorização da paisagem. 

Impactos negativos 

186 

o Degradação ecológica: pichação da gruta (FIGURA 97), fogueiras sem 

monitoramento (FIGURA 98); 

• Ausência de fiscalização ambiental; 

• Ausência de monitoramento ambiental; 

• Erosão: processo avançado no início da trilha (FIGURA 99); 

• Assoreamento de rios e córregos; 

• Poluição visual; 

• Compactação do solo (FIGURA 1 00); 

• Risco ambiental: escorregamento 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 97 - Degradação ecológica: pichação na Gruta de ltaqueri. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes , 2001 

FIGURA 98 - Degradação ecológica: fogueiras sem monitoramento na Trilha da 
Gruta de ltaqueri. 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 99 - Erosão: processo avançado no início da Trilha da Gruta de ltaqueri. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 100 - Compactação do solo: encontrada em alguns trechos na Trilha da 
Gruta de ltaqueri. 



Trilha da Casa de Pedra 

);:> Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Incentivo político-administrativo. 

Impactos negativos 

• Falta de mão-de-obra especializada; 

• Relacionamento precário; 

• Aumento dos problemas sociais; 

• Recursos financeiros insuficientes. 

Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Não há ocorrência 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência 

);:> Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

• Conservação ambiental; 

o Valorização da paisagem. 

Impactos negativos 

• Ausência de fiscalização ambiental; 

• Compactação do solo (FIGURA 101 ); 

• Risco ambiental : trecho da trilha fechado pela mata (FIGURA 1 02); 

• Ausência de monitoramento ambiental 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 101 -Compactação do solo: encontrada na Trilha da Casa de Pedra. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes. 2001 

FIGURA 102 - Risco ambiental: trecho da Trilha fechado pela mata. 



Trilha do Cruzeiro do Facão 

~ Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Incentivo político-administrativo. 

Impactos negativos 

• Falta de mão-de-obra especializada; 

• Relacionamento precário; 

• Aumento dos problemas sociais; 

• Recursos financeiros insuficientes. 

~ Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Não há ocorrência. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência. 

~ Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

• Conservação ambiental; 

• Valorização da paisagem. 

Impactos negativos 

• Ausência de fiscalização ambiental; 
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• Erosão: represamento do córrego e no início da trilha (FIGURA 103 e 104); 

• Degradação ecológica: fogueiras sem monitoramento (FIGURA 105); 

• Compactação do solo; 

• Ausência de monitoramento ambiental. 

• Poluição da água: presença de animais mortos (FIGURA 106). 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 103 - Erosão: ocasionada pelo represamento do córrego. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 104 - Erosão: encontrada no início da Trilha do Cruzeiro do Facão. 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 105 - Degradação ecológica: fogueiras sem monitoramento na Trilha do 
Cruzeiro do Facão. 

FOTO: Clauciana Schmídl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 106 - Poluição da água: presença de animais mortos. 



Cachoeira da Lapinha 

);> Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Incentivo político-administrativo. 

Impactos negativos 

• Falta de mão-de-obra especializada; 

• Relacionamento precário; 

• Aumento dos problemas sociais; 

• Recursos financeiros insuficientes. 

);> Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Não há ocorrência. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência 

);> Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

• Conservação ambiental; 

• Valorização da paisagem. 

Impactos negativos 

• Ausência de fisca lização ambiental; 

• Ausência de monitoramento ambiental; 

• Compactação do solo; 
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• Risco ambiental: perigo de deslizamento na área do mirante (FIGURA 

107); 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 107 - Risco Ambiental: perigo de deslizamento no mirante da Cachoeira 
da Lapinha. 



Cachoeira da Palmeira 

};> Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Incentivo político-administrativo. 

Impactos negativos 

• Falta de mão-de-obra especializada; 

• Relacionamento precário; 

• Aumento dos problemas sociais; 

• Recursos financeiros insuficientes. 

};> Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Não há ocorrência. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência 

};;> Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

• Conservação ambiental; 

• Valorização da paisagem. 

Impactos negativos 

• Poluição da água (FIGURA 1 08); 

• Ausência de monitoramento ambiental; 

• Ausência de fiscalização ambiental; 

• Erosão (FIGURA 1 09); 
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• Desmatamento/ falta de vegetação: ausência de mata ciliar (FIGURA 110); 

• Degradação ecológica: fogueiras sem monitoramento (FIGURA 111); 

• Risco ambiental: escorregamento. 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 108 - Poluição da água: no córrego da Cachoeira da Palmeira. 

FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 109- Erosão: no córrego da Cachoeira da Palmeira. 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 110 - Desmatamento: ausência de mata ciliar no córrego da Cachoeira da 
Palmeira. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 111 - Degradação ecológica: fogueiras sem monitoramento na área da 
Cachoeira da Palmeira. 



Jardim do Bosque 

);> Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Incentivo político-administrativo. 

Impactos negativos 

• Falta de mão-de-obra especializada; 

• Relacionamento precário entre a população local e visitante; 

• Aumento dos problemas sociais; 

• Recursos financeiros insuficientes. 

);> Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Conservação do patrimônio. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência. 

);> Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

• Desenvolvimento da infra-estrutura básica e turística; 

• Conservação ambiental; 

• Melhoria na qualidade ambiental. 

Impactos negativos 

• Poluição do ar: queimada de cana-de-açúcar; 

• Assoreamento de rios e córregos; 

• Poluição do solo (FIGURA 113); 

• Ausência de monitoramento ambiental; 

• Poluição da água (FIGURA 114); 

• Risco ambiental: escorregamento; 

• Erosão no córrego (FIGURA 115); 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 112 - Poluição do solo: na área do Jardim do Bosque. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 113 - Poluição da água: no córrego do Jardim do Bosque. 
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FOTO: Clauciana Schmldl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 114- Erosão: ao lado do córrego do Jardim do Bosque. 



Rainha da Pamonha 

~ Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Diversificação da economia; 

• Aumento de renda: pouco; 

• Incentivo político-administrativo. 

Impactos negativos 

• Falta de mão-de-obra especializada; 

• Recursos financeiros insuficientes. 

~ Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Conservação do patrimônio 

• Renovação da identidade cultura l. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência. 

~ Impactos Físico-Ambienta is 

Impactos positivos 

• Aproveitamento do espaço para o turismo; 

• Conservação ambiental; 

• Melhoria da qualidade ambiental; 

• Conscientização ambiental. 

Impactos negativos 

• Poluição do ar: queimada da cana-de-açúcar (FIGURA 112); 

• Ausência de monitoramento ambiental. 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 115 - Poluição do ar: queimada da cana-de-açúcar. 



Alambique Artesanal D' Abronzo 

);> Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Diversificação da economia; 

• Aumento de renda: pouco; 

• Incentivo político-administrativo. 

Impactos negativos 

• Falta de mão-de-obra especializada; 

• Recursos financeiros insuficientes. 

);> Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Conservação do patrimônio 

• Renovação da identidade cultural. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência. 

);> Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

• Desenvolvimento da infra-estrutura; 

• Aproveitamento do espaço; 

• Valorização da paisagem; 

• Conservação ambiental; 

• Melhoria na qualidade ambiental; 

o Conscientização ambiental. 
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Impactos negativos 

• Compactação do solo (FIGURA 116); 

• Poluição do ar: queimada da cana-de-açúcar; 

• Ausência de fiscalização ambiental; 

• Ausência de monitoramento ambiental: animais próximos a área do 

alambique (FIGURA 117); 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

,) ... 

FIGURA 116 - Compactação do solo: na área próxima ao Alambique. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 117 -Ausência de monitoramento ambiental: criação de animais próxima à 
área do Alambique. 



Parque Águas de Santa Júlia 

~ Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Criação de empregos; 

• Diversificação da economia; 

• Aumento de renda; 

• Incentivo político-administrativo. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência. 

~ Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Conservação do patrimônio; 

• Renovação da identidade cultural; 

e Intercâmbio cultural. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência. 

~ Impactos Físico-Ambientais 

Impactos 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. 
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Impactos negativos 

• Poluição do ar: queimada da cana-de-açúcar; 

• Ausência de monitoramento ambiental; 

• Risco ambiental: trilha com espécies espinhosas (FIGURA 118); 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 118 - Risco ambiental : trilha fechada com espécies de flora espinhosa no 
Parque. 



Clube Casa de Pedra Estância 

~ Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Criação de empregos; 

• Diversificação da economia; 

• Aumento de renda; 

• Incentivo político-administrativo. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência. 

~ Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Conservação do patrimônio; 

• Renovação da identidade cultural; 

• Intercâmbio cultural. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência. 

~ Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

• Desenvolvimento da infra-estrutura básica e tu rística; 

• Aproveitamento do espaço para o turismo; 

• Valorização da paisagem; 

• Conservação ambiental; 

• Melhoria na qualidade ambiental; 

• Conscientização ambiental; 

• Atividades de educação ambienta l. 
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Impactos negativos 

• Poluição do ar: queimada de cana-de-açúcar; 

• Risco ambiental: perigo de escorregamento (FIGURA 119); 

• Ausência de monitoramento ambiental. 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 119 - Risco ambiental: perigo de escorregamento na área do Clube. 



Pesqueiro Rancho Fundo 

);> Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Diversificação da economia; 

• Aumento de renda; 

• Incentivo político-administrativo; 

• Falta de mão-de-obra especializada; 

Impactos negativos 

• Recursos financeiros insuficientes. 

);> Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Conservação do patrimônio; 

• Renovação da identidade cultural. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência. 

);> Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

• Desenvolvimento da infra-estrutura básica e turística; 

• Aproveitamento do espaço para o turismo; 

• Conservação ambiental; 

• Melhoria na qualidade ambiental; 

• Conscientização ambiental; 
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Impactos negativos 

• Poluição do ar: queimada de cana-de-açúcar e granja. 

• Poluição visual: granja (FIGURA 120), animais de guarda próximos a área 

de recreação do pesqueiro (FIGURA 121); 

• Compactação do solo; 

• Degradação ecológica: represamento inadequado; 

• Ausência de monitoramento ambiental 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 120 - Poluição visual e do ar: granja situada no Pesqueiro. 

FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 121 - Poluição visual: animais próximos à área de recreação do Pesqueiro. 



Praça Antonio D'Aiprat 

);> Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Incentivo político-administrativo; 

Impactos negativos 

• Falta de mão-de-obra especializada; 

• Relacionamento precário entre a população local e visitante; 

• Aumento dos problemas sociais; 

• Recursos financeiros insuficientes. 

);> Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Conservação do patrimônio; 

• Renovação da identidade cultural; 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência. 

);> Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

• Desenvolvimento da infra-estrutura básica e turística; 

• Aproveitamento do espaço para o turismo; 

• Conservação ambiental; 

• Melhoria na qualidade ambiental. 

Impactos negativos 

• Poluição do ar: queimada de cana-de-açúcar; 

• Poluição visual; 

• Ausência de monitoramento ambiental. 
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Lago dos Biris 

);> Impactos Sócio-Econômicos 

Impactos positivos 

• Incentivo político-administrativo. 

Impactos negativos 

• Falta de mão-de-obra especializada; 

• Relacionamento precário entre a população local e visitante; 

• Aumento dos problemas sociais; 

• Recursos financeiros insuficientes. 

);> Impactos Histórico-Culturais 

Impactos positivos 

• Conservação do patrimônio. 

Impactos negativos 

• Não há ocorrência. 

);> Impactos Físico-Ambientais 

Impactos positivos 

• Desenvolvimento da infra-estrutura básica e turística; 

• Valorização da paisagem; 
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• Conservação ambiental: regular, porém significativa comparando-se com 

período anterior a reestruturação. 

• Melhoria na qualidade ambiental. 

Impactos negativos 

• Poluição do ar: queimada da cana-de-açúcar; 

• Poluição visual; 

• Assoreamento de rios e córregos; 

• Ausência de monitoramento ambiental: retirada de água excessiva do lago 

pelas indústrias locais (FIGURA 122); 

• Poluição da água (FIGURA 123); 
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• Poluição do solo; 

• Degradação ecológica: vandalismo, depredação da estrutura da nascente 

(FIGURA 124); 

• Desmatamento/ falta de vegetação. 
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FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 122 - Ausência de monitoramento ambiental: retirada excessiva de água 
do Lago dos Siris. 

FOTO: Clauciana Schmidl B. de Moraes, 2001 

FIGURA 123- Poluição da água: no Lago dos Siris. 
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FOTO: Clauciana Schmidt B. de Moraes, 2001 

FIGURA 124 - Degradação ecológica: depredação na estrutura de uma das 
nascentes do Lago. 
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4.1.3 - Diagnóstico e Análise 

Na etapa 03 da 18 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 e atrativo turístico. 

Na análise é demonstrada a síntese de todas as etapas com os dados 

obtidos anteriormente, isto é, uma análise da situação em que se encontra os 

pontos estudados, direcionando a proposição de diretrizes ambientais preliminares 

e subsidiando as próximas etapas da metodologia PLAMTUR que devem dar 

seguimento a este trabalho. 

• Diagnóstico 

Município 

a) Aspectos Histórico-Culturais 

Pontos Fortes 

Calendário ativo de eventos e festas culturais e esportivos; 

Aumento da preocupação com a conservação do patrimônio histórico; 

Existência de arquivo histórico municipal. 

Pontos Fracos 

Abandono de algumas áreas consideradas patrimônios históricos, onde 

estas áreas poderiam ser aproveitas também como atrativos turísticos. 



222 

b) Aspectos Físico-Ambientais 

Pontos Fortes 

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 vários 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. 

Pontos Fracos 

Poluição do ar: queimada da cana-de-açúcar; 

Pouca vegetação existente na área do município, principalmente ao que se 

refere as matas ciliares. 

c) Aspectos Sócio-Econômicos 

Pontos Fortes 

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; 

Pontos Fracos 

Falta de mão-de-obra especializada; 

Receita orçamentária municipal insuficiente para investimentos nas áreas do 

turismo e meio ambiente; 
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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 agropecuário, e que é uma oportunidade para o 

desenvolvimento do turismo rural. 

d) Aspectos Político-Administrativos 

Pontos Fortes 

Região administrativa de Campinas: terceiro maior pólo industrial do país; 

Criação da divisão de turismo na administração municipal; 

Criação do núcleo de educação ambiental; 

Incentivo político para o desenvolvimento da atividade turística no município. 

Pontos Fracos 

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. 

Ausência do Plano Nacional de Municipalização do Turismo. 

e) Aspectos da Infra-Estrutura 

Básica e Turística 

Pontos Fortes 

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. 
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Pontos Fracos 

Pequeno número de sanitários nas vias públicas e ausência de sanitários 

para deficientes físicos; 

Pouca opção de horários e qualidade precária no transporte interurbano, 

principalmente via Charqueada-Piracicaba; 

Ausência de placas indicativas e educativas até os pontos turísticos; 

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. 

Recursos e Atrativos Turísticos 

Recursos Turísticos 

• Trilha do Cavaleiro 

Pontos Fortes 

Paisagem natural composta por rios, nascentes, vegetação nativa, além de 

espécies de fauna; 

Potencial para o desenvolvimento do ecoturismo; 

Vista geral da Serra de ltaqueri (caminho da trilha que atravessa a cuesta); 

Incentivo político para o desenvolvimento da atividade turística. 

Pontos Fracos 

Pouco interesse dos proprietários no investimento do turismo; 

Visitação sem monitoramento, ocasionando degradação ambiental; 

Ausência de placas indicativas e educativas; 

Ausência de infra-estrutura básica e turística; 1 

Ausência de infra-estrutura/ equipamentos de segurança; 2 

Ausência de mão-de-obra especializada; 4 

Recursos financeiros baixos para o investimento na atividade turística; 5 
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+ Trilha da Gruta de ltaqueri 

Pontos Fortes 

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. 

Pontos Fracos 

Visitação sem monitoramento, ocasionando degradação ambiental; 

Ausência de placas indiGativas 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. 

+ Trilha da Casa de Pedra 

Pontos Fortes 

Potencial para o desenvolvimento do ecoturismo e do turi smo histórico

cultural; 

Paisagem natural composta por rios, espécies de flora e fauna e vi sta cênica 

privilegiada no final da trilha; 

Incentivo político para o desenvolvimento da atividade turística. 

Pontos Fracos 

Entrada da trilha passa por uma propriedade particular da empresa RIPASA 

SI A; 

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. 
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+ Trilha do Cruzeiro do Facão 

Pontos Fortes 

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. 

Pontos Fracos 

Voçoroca ocasionada pelo represamento do rio; 

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. 

+ Cachoeira da Lapinha 

Pontos Fortes 

Potencial para o desenvolvimento do ecoturismo, do turismo de observação 

e do turismo de aventura (prática de rapei) ; 

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. 

Pontos Fracos 

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. 
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+ Cachoeira da Palmeira 

Pontos Fortes 

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 rapei); 

Incentivo político para o desenvolvimento da atividade turística. 

Pontos Fracos 

Difícil acesso até o local; 

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. 

+ Jardim do Bosque 

Pontos Fortes 

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. 

Pontos Fracos 

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. 



Atrativos Turísticos 

• Rainha da Pamonha 

Pontos Fortes 

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; 

Investimento dos proprietários para o turismo; 

Incentivo político para o desenvolvimento da atividade turística. 

Pontos Fracos 

Ausência de placas indicativas; 

Ausência de infra-estrutura turística; 

Ausência de mão-de-obra especializada; 

Recursos financeiros baixos para o investimento na atividade turística. 

• Alambique Artesanal O' Abronzo 

Pontos Fortes 
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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. 

Pontos Fracos 

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. 



• Parque Águas de Santa Júlia 

Pontos Fortes 

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. 

Pontos Fracos 

Ausência de mão-de-obra especializada; 

Recursos financeiros baixos para o investimento na atividade turística. 

• Clube Casa de Pedra Estância 

Pontos Fortes 

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 turi smo; 

Visitação com monitoramento; 

Reestruturação da área para o turismo; 

Incentivo político para o desenvolvimento da atividade turística. 

Pontos Fracos 

Ausência de mão-de-obra especializada; 

Recursos financeiros baixos para o investimento na atividade turística. 
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+ Pesqueiro Rancho Fundo 

Pontos Fortes 

Potencial em prática do turismo rural (pesqueiro); 

Potencial para o desenvolvimento do ecoturismo; 

Paisagem cênica com vista para a Serra de ltaqueri; 

Diversidade de atrativos naturais e construídos; 

Incentivo político para o desenvolvimento da atividade turística. 

Pontos Fracos 

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. 

+ Praça Antonio D' Alprat 

Pontos Fortes 
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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. 

Pontos Fracos 

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. 
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• Lago dos Siris 

Pontos Fortes 

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 ltaqueri; 

Diversidade de atrativos naturais e construídos; 

Incentivo político para o desenvolvimento da atividade turística. 

Pontos Fracos 

Retirada excessiva da água do lago por indústrias locais; 

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. 

• Análise 

Análise Preliminar da Situação Atual 

A partir dos dados do inventário, da avaliação prévia de impacto ambiental e 

do diagnóstico pode-se apresentar a situação atual do município de Charqueada/ 

SP, 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 meio ambiente e infra-estrutura básica 

satisfatória nas áreas públicas. 

Todavia, os pontos fracos ocasionam o retardamento da implantação desta 

atividade no município, sendo estes pontos imprescindíveis para a implantação e 

gestão sustentável do turismo. Dentre os pontos mais críticos que devem ser dados 
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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 Nacional de Municipalização do Turismo, dentre 

outros, e principalmente a ausência de infra-estrutura turística adequada. 

No diagnóstico dos recursos 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; 

Visitação sem monitoramento; 

Ausência de placas indicativas e/ ou educativas; 

Ausência de infra-estrutura de segurança; 

Ausência de mão-de-obra especializada; 

Recursos financeiros baixos para o investimento na atividade turística. 

A análise geral da situação atual no município e nos recursos e atrativos 

turísticos subsidia a proposição de diretrizes ambientais preliminares baseadas no 

desenvolvimento da primeira fase com as etapas de inventário, APIA e diagnóstico 

e análise da metodologia PLAMTUR. 

Portanto de uma forma geral pode-se dizer que o município de Charqueada 

e os respectivos recursos 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; 



233 

• 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 ambiental e turística; 

• Buscar incentivos financeiros junto a órgãos federais e/ ou estaduais para o 

desenvolvimento do turismo e do meio ambiente; 

• Desenvolver projetos na área de marketing; 

• Elaborar e implementar um plano de desenvolvimento e conservação 

ambiental e turística municipal contínuo e sustentável. 

As diretrizes propostas são chamadas de diretrizes ambientais preliminares, 

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 a seqüência de aplicação, e posteriormente de implantação da 

atividade turística. 

Entretanto cabe lembrar que essas diretrizes devem ser revistas 

considerando as alterações que podem ocorrer nas etapas anteriores 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-CONCLUSÕES 

A primeira fase da metodologia PLAMTUR - Planejamento Ambiental 

Municipal do Turismo, apresentou as etapas de inventário, avaliação prévia de 

impacto ambiental e diagnóstico e análise, onde foi destacada a necessidade do 

planejamento prévio para a implantação da atividade turística. 

Nesta primeira fase foi demonstrada a importância de cada uma das etapas 

sendo essas necessárias para a obtenção do sucesso desta metodologia que 

servirá como subsidio ao planejamento, implantação e gestão do turismo com 

respeito ao meio ambiente natural e as condições reais de uma localidade. 

Todavia, 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 poderão dar 

seguimento a este trabalho, a fim de direcionar adequadamente a atividade turística 

em um município ou empreendimento. 

Cabe então, ao município não só aproveitar a oportunidade da implantação 

do turismo como fator de progresso, como também se preocupar com a 

continuidade e sucesso dessa atividade. 

Neste sentido, o planejamento ambiental baseado 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 um município, respeitando as características econômicas, sociais, históricas, 

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. 



ANEXO 01 

QUESTIONÁRIO 

Inventário do Município 

1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 
(Administração/ pesquisador) 

A - Nome: 
8 - 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 

M - Tipo de turismo predominante no município (baseado nos atrativos): 
( ) Gastronômico 
( ) Rural 
( ) Histórico 
( ) Ecoturismo 
( ) Evento 
( ) Hidromineral 
( ) Outro. Qual? 

N - Principais atrativos do município: 

O - Outros atrativos: 

P - Época de maior visitação (ano): 

Q - Número médio de visitantes por dia: 
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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. 
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O - 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 
Permeabi lidade 
Classe de uso do solo 

Hidrografia 

Flora 

Bacia hidrográfica - Unidade de gerenciamento 
Principais cursos d'água, lagos, açudes (ordens) 
Perene/ não-perene 
Fontes minerais e termais 

Classificação fitogeográfica 
Florística representativa (espécies mais abundantes por formação) 
Nível de preservação e/ ou alteração 
Importância biológica 
Importância social 



Fauna 

Clima 

Espécies mais comuns, em extinção, endêmicas e raras 
Presença de refúgios de fauna 
Espécies peçonhentas e/ ou perigosas para o ser humano 

Classificação (Kêppen) 
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) 
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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). 



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 

8 - 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) 

O - 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 
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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 I instituições ligada ao turismo 
e meio ambiente 
(ONGs, secretarias, universidades, centros de estudos, e outros, em nível estadual, federal 
ou internacional) 

( ) Turismo. Quais? 

( ) Meio ambiente. 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 (atualmente): 

R - Projetos futuros: 

S - Marketing 

Divulgação 
( ) Regional ( ) Nacional ( ) Internacional 

( ) Jornais/ Revistas 
( ) Folders 
( ) TV 
( ) Internet 
( ) Agência de viagens 
( ) 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: 
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C - Eventos/ Festas do município com data (religiosas, científicas, esportivas e 
típicas): 

O - Monumentos históricos: 

E - Ciência e tecnologia (centros de estudos/ pesquisas): 

F - Folclore/ artesanato: 

G - Gastronomia típica: 



5 -CARACTERIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 
(Administração/ Pesquisador) 

5.1- Básica 

A- De acesso 
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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 

B- Urbana 
Abastecimento de água 

Origem 
Captação 
Tratamento 
Atendimento (%) 

Saneamento 
Tratamento 
População com saneamento(%) 

Básico 
Fossa 
Fossa séptica 

( ) Ruim 

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) 

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 

5.2 - Turística 

Postos Policiais 
Policiamento (militar, civil) 
Corpo de bombeiros 

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 
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O - Mão-de-obra treinada para o turismo 
( ) Profissionais da área 
( ) COMTUR 
( ) Guias locais 
( ) Guias credenciados (Embratur) 
( ) Outros 

E- Outros 
( ) Estacionamento 
( ) Táxis 
( ) Centro de informações turísticas 
( ) Mapa turístico 
( ) Locação de veículos, cavalos, bicicletas. 

Observações/ Sugestões: 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 
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ANEXO 02 

QUESTIONÁRIO 

Inventário dos Atrativos Turísticos 

1- CARACTERIZAÇÃO GERAL 
(Empresário/ pesquisador) 

A - Nome do Recurso/ Atrativo Turístico: 

B - Localização 
Endereço: 
Telefone: 
Website: 
Altitude: 
Latitude/ Longitude: 

C - Área: 

D - Tipo de atrativo 
( ) Particular 
( ) Público 

( ) Gastronômico 
( ) Rural 
( ) Histórico 
( ) Ecoturismo 
( ) Evento 
( ) Hidromineral 
( ) Outro. Qual? 

E - Principal 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. 
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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) 

A - Principais atividades econômicas desenvolvidas no local: 

8 - Relação empresário/ administração municipal: 
( ) Apoio 
( ) Restrições 
( ) Nenhuma 

C - Administração do local: 
( ) Proprietário 
( ) Especialista 
( ) Outro 

O - 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 e meio ambiente (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) 

A- Histórico (o que era antigamente e como surgiu o turismo): 

8 - Origem do nome: 

C - Eventos/ Festas no local (com data): 

O - Monumentos históricos: 

E - Folclore/ artesanato: 

F - Gastronomia típica: 
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5 -CARACTERIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 
(Empresário) 

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 
( ) Chalé 
( ) Pousada 
( ) Hotel 
( ) Outro 

Número de leitos: 

8 - Alimentação 
( ) 1 refeição/ dia 
( ) 2 refeições/ dia 
( ) 3 refeições/ dia 

( ) Não há 

( ) Não oferece nenhum tipo de refeição 

Tipo: 
C - Entretenimentos 

( ) Souvenirs 
( ) Jogos/ Eventos 
( ) Parque temático 

O - 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: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 

251 



ANEXO 03 

AVALIAÇÃO PREVIA DE IMPACTOS AMBIENTAIS 
Recurso e/ ou Atrativo Turístico: 

I TIPOS DE IMPACTOS 

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 HISTORICO-CUL TURAIS 
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 FISICO-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 ambientais (escorregamento, deslizamento, ... ) 
Erosão 
Degradação ecológica (ações antrópicas) 
Ausência de fiscalização ambiental 
Ausência de monitoramento ambiental 

I[;]INÃOI 

Fonte: Elaborado por MORAES, Clauciana Schmidt Bueno de, 2002. 
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