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Resumo: Este trabalho trata das possibilidades de desenvolvimento do turismo
sustentável em Áreas de Proteção Ambiental (APA), utilizando como estudo de caso a
APA do Capivari-Monos. Aborda o conceito de desenvolvimento sustentável, sua
aplicação no turismo e os. instrumentos de planejamento utilizados para a
implementação da atividade de forma sustentável. Expõe o processo
implementação
da atividade turística na APA do Capivari-Monos, apontando suas relações com a
preservação do meio ambiente, as condições econômicas e os conflitos sociais
existentes na região, propondo-se a verificar em que medida.os instrumentos gerenciais
possibilitam a compatibilização do desenvolvimento do turismo com as necessidades
específicas da Área.
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INTRODUÇÃO

O Turismo é uma das atividades que mais cresceram no mundo. Segundo o

Conselho Mundial de Viagens e Turismo, entre 1970 e 1990 o turismo mundial teve um
crescimento em tomo de 300% e, segundo dados de 1993, essa atividade empregava
10,6% da força de trabalho global e produzia uma cifra de 10,2% do produto nacional
bruto mundial (NAISBITT,1994).
É também uma atividade complexa que se caracteriza por uma multiplicidade de

atividades econômicas e ações mercadológicas - tais como hospedagem, transporte e
agenciamento de viagens - que contribuem para a produção de riqueza e geração de
empregos em diversas partes do mundo (LAGEEMILONE,1998).
Para os países em desenvolvimento, o turismo é visto como uma forma de
acelerar o desenvolvimento econômico (em 1991 essa atividade rendeu 312 bilhões de
dólares em moeda estrangeira, cifra menor apenas que a arrecadada com o petróleo).
Além disso "a atividade turística é vantajosa como fonte geradora de divisas,
particularmente quando realizada nos países em desenvolvimento, pelo fato de o
turismo depender, nesses países, da demanda internacional e, portanto, caracterizar-se
como uma atividade de exportação em seus estágios iniciais" (LAGEEMILONE,1998).
O turismo foi também considerado durante muito tempo como uma atividade

"limpa", ou seja, pouco agressiva ao meio ambiente. Essa visão foi-se modificando à
medida em que a própria indústria se desenvolveu, ganhando um caráter "de massa", e
foi reconhecendo sua dependência de espaços muitas vezes frágeis e com recursos
naturais e culturais fmitos.
Em uma sociedade de produção em massa e marcada por uma cultura de
consumo, que passa por transformações cada vez mais aceleradas e onde se convive
com as pressões derivadas dos processos de globalização e uniformização, o lazer e o
turismo tomam-se "mercadorias", através das quais as pessoas procuram hiatos que as
tirem por alguns momentos do clima neurotizante do cotidiano, numa busca incessante
do "novo", de novas emoções (Taschner, 2000).
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Assim, essas atividades, à lliétliali que sê expandem, tomando-se novos objetos
de consumo, podem produzir efeitos "destrutivos e desagregadores do meio social e
natural" onde são praticadas, com altos custos em termos ambientais (Jacobi, 1998).
Como resposta a essa problemática, tem ganhado força a idéia do
desenvolvimento turístico sustentável, queenfatiza a necessidade de essa atividade ser
realizada de modo a preservar os recursos existentes.
Percebe-se que nos debates referentes à questão ambiental, principalmente
naqueles que centram sua preocupação na proposição de um padrão de desenvolvimento
que leve em consideração a preservação ambiental, as questões relativas às alternativas
econômicas para populações localizadas em áreas consideradas de preservação, como as
de Mananciais, e a relação da sociedade de maneira geral com o meio ambiente em que
vive - dentre uma série de outras - ganham destaque.
Nesse sentido, o turismo, por ser uma atividade econômica que vem crescendo
vertiginosamente na última década no Brasil, bem como pelo fato de lidar de uma forma
mais aparente com as questões ligadas à temática ambiental, incluindo-se aqui o
ambiente urbano, impõe-se também aos debates.
Visto ora como vilão, ora como possibilidade de solução, essa atividade tem sido
palco de diversas experiências, principalmente com relação ao chamado turismo
sustentável.
Neste trabalho enfocaremos, o turismo sustentável, como uma alternativa de
desenvolvimento econômico em locais considerados de importância para preservação
ambiental. Essa questão toma-se significativa na medida em que deixa claros diversos
mecanismos de relação entre as populações locais, o Estado e a iniciativa privada, em
que os atores revezam-se no papel de "vilão" e, assim nos parece, o problema
fundamental de uma preservação efetiva, realizada com a devida conscientização de
todos os envolvidos e visando a real melhoria das condições de vida existentes, termina
ficando prejudicada.
Diante deste quadro,
garantir

a questão que se coloca mais especificamente

que o desenvolvimento

efetivamente

do potencial

turístico

dessas

áreas

é como
torne-se

sustentável?

Em consonância com essa forma de se efetuar a atividade turística, vem se
destacando, entre os nichos de mercado, o chamado ecoturismo, que ocupa hoje 10%
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das atividades turísticas mundiais

ltem

crescido aptõxiinadamente

20% ao ano) e faz

parte de uma nova tendência, em que as pessoas viajam mais vezes ao ano, porém por
períodos mais curtos, tomando-se consumidoras sofisticadas, que buscam o diferente, o
exótico, mas também uma aproximação com as culturas locais dos lugares visitados e
defmem com clareza seus gostos e preferências (NAISBITT, 1994).
Para o movimento

ambientalista,

essa atividade

é vista como uma forma

privilegiada de se incentivar a sustentabilidade e, consequentemente,

a preservação de

áreas ambientalmente frágeis, com necessidade de restrição quanto à utilização, como as
Áreas de Proteção Ambiental (APAs), pois o turismo sustentável garantiria, por um
lado, o interesse
possibilidade

do capital privado pelas ações de preservação

de sensibilização

das sociedades

e, por outro, a

sobre as questões ligadas ao mero

ambiente e à importância de sua preservação.
No

Brasil,

segundo

DIEGUES

(1998),

essas

áreas

com

necessidade

de

preservação, tomaram-se um problema constante, pois o modelo seguido, importado dos
padrões americanos, não se adequava aos nacionais, já que o contexto sócio-ambiental
americano pressupunha

áreas não habitadas, de "natureza

intocada"( como se fosse

possível a manutenção de um mundo "selvagem, não tocado pelo homem") e assim não
levava em consideração as comunidades locais, tradicionais habitantes destes espaços.
Essas populações, constantemente ameaçadas de expulsão de locais que ocupam
há inúmeras gerações, não conseguem enxergar vantagens e motivos nesse modelo,
negando, portanto,

apoio a essa forma de proteção do meio ambiente e gerando

inúmeros conflitos sociais. Nesse contexto, as comunidades locais passaram a ser vistas
como um problema e não como parte de uma solução possível.
Tal situação levou a uma série de estudos de caso que delinearam os conflitos e
procuraram demonstrar que a diversidade sócio-cultural e a relação estabelecida entre as
populações locais e esses espaços, podem ser fortes aliadas da preservação e proteção da
diversidade biológica existente.
Novamente,

a idéia de sustentabilidade

turística aparece como uma forma privilegiada

no desenvolvimento

da atividade

de promover a manutenção

dessas

comunidades de forma menos agressiva ao espaço que habitam.
A visão do turismo sustentável (e aqui entendido principalmente

na forma do

ecoturismo) como um "grande negócio" para o país implantou-se definitivamente

na
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década de 1990 no Brasil, sendo

buscada

avidamêtítê pÓf empresários e políticos, como

forma de obter recursos para diversas regiões, inclusive levando-se em consideração
incentivos econômicos que vem sendo distribuídos pelosgovemos

federal e estaduais.

Além disso, o ecoturismo tem ganhado força entre os governos locais que, após
a Constituição de 1988, obtiveram maior autonomia e independência, mas, ao mesmo
tempo, passaram a sofrer cada vez mais pressões para oferecerem serviços públicos
essenciais, causadas pelas dificuldades frnanceiras crescentes
municípios

hoje buscam

encontrar

alternativas

dos Estados. Assim, os

locais para as demandas

de suas

comunidades (FERREIRAE POMPÉIA,1998).

o

objetivo deste trabalho é contribuir para o conhecimento

ocorrendo o processo de desenvolvimento

de como vem

da sustentabilidade da indústria turística no

Brasil. Dada a pouca bibliografia existente no país, a técnica escolhida foi a do estudo
de caso. É preciso lembrar que essa técnica possui limitações, pois não há possibilidade
de generalizar

os resultados

Proteção Ambiental

obtidos. Defrnimos como caso o estudo da Área de

do Capivari-Monos,

no município

de São Paulo. Trata-se de

entender os diversos momentos que compõem a estratégia de gerenciamento da área,
com vistas à implementação da atividade turística na região.
Os parâmetros temporais da pesquisa abrangeram o período de 1998 - em que
houve o início da movimentação

para aprovação da área, bem como o processo de

mobilização da comunidade ali residente - até o presente. Os dados foram coletados no
período de agosto a outubro de 2001 e as fontes principais de dados utilizados foram
entrevistas, observação direta, documentos e bibliografia.
No capítulo I trataremos das questões conceituais
idéia de desenvolvimento

tanto no que diz respeito à

sustentável quanto à evolução do conceito de ecoturismo e

seus desdobramentos que levaram ao conceito de turismo sustentável. O capítulo IIterá
como foco as dimensões

da sustentabilidade

aplicadas ao turismo. O capítulo III

procurará trabalhar o instrumental disponível para o planejamento e gerenciamento da
atividade turística de bases sustentáveis. No capítulo IV abordaremos a discussão

da

problemática do turismo sustentável no Brasil e as razões que levaram à proposição do
estudo de caso ora apresentado. O capítulo V, por sua vez, procura expor o estudo
realizado sobre a Área de Proteção Ambiental do Capivari-Monos ao qual se seguirão
alguma

conclusões

e

reflexões

sobre

os

resultados

obtidos.
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I- O

DESAFIO DA SUSTENTABILlDADE

NA INDÚSTRIA DO TURISMO

1. Conceituando Desenvolvimento Sustentável
Uma das grandes preocupações contemporâneas diz respeito ao impacto da ação
humana sobre o meio ambiente, cujas implicações vêm se tomando cada vez maiores e
mais complexas. Decorrente dessa preocupação, surgiu a idéia da sustentabilidade

do

desenvolvimento que assume, neste início de século, importância capital. O conceito de
desenvolvimento

sustentável, colocando desenvolvimento,

meio ambiente e problemas

sociais como questões indissociáveis, assume papel diretivo no debate sobre os rumos
do desenvolvimento (JACOBI,1999).
No nível internacional tal debate passou a ganhar maior importância a partir da
década de 1970 com a publicação do documento do Clube de Roma, chamado "Limites
do Crescimento"
neomalthusiana

(MEADOWSet al.,1972). Esse documento,

utilizando uma análise

(MARCONDES,1999), concluiu que o planeta alcançaria os limites de

sua capacidade de sustentação em meados do século XXI, e que a única alternativa
possível para alcançar a estabilidade só seria atingida com o congelamento da população
global e do capital industrial.
Em 1972, a partir da Conferência

de Estocolmo

(SECRETARIADO MEIO

AMBIENTEDOESTADODESÃOPAULO- SMNCONSELHO ESTADUALDOMEIO AMBIENTE
- CONSEMA,

1984), a discussão passou a ter como questão principal a forma de

desenvolvimento.

Não se tratava mais de limitar o desenvolvimento,

mas de rever as

bases predatórias com que este vinha sendo entendido e praticado. Ao invés de uma
polarização entre desenvolvimento

e meio ambiente, surgia a proposta de optar-se por

formas de desenvolvimento com maior sensibilidade ao meio ambiente (SACHS, 1993).
Essa conferência marca também uma mudança de visão com relação ao conceito de
meio ambiente,
acrescentando

que passou a ser tratado, politicamente
ao debate uma perspectiva

como ambiente

social até então ignorada

humano,

na questão

ambiental.
Nesse contexto, surge o termo ecodesenvolvimento,

utilizado pela primeira vez

em 1973 para caracterizar uma concepção alternativa de desenvolvimento

(JACOBI,
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1999). Foi SACHS(1993) quem formulou seus princípios básicos, estabelecendo cinco
dimensões:
1. Sustentabilidade social: um processo de desenvolvimento embasado por uma
visão de sociedade justa e boa para todos, tendo como meta a construção de
uma civilização com maior eqüidade na distribuição de renda e de bens, que
diminua o abismo existente entre os padrões de vida dos povos ricos e dos
povos pobres;
2. Sustentabilidade

econômica: propõe uma alocação e gerenciamento

eficientes dos recursos e um fluxo constante de investimentos
privados, via mecanismos

de transferência

econômica

públicos e

de recursos do Norte (países

desenvolvidos) para o Sul (países em desenvolvimento).
eficiência

mais

Propõe ainda que a

seja avaliada não só em termos empresariais

de

rentabilidade, mas também em termos sociais;
3. Sustentabilidade ecológica: baseia-se na ampliação criativa da capacidade de
suporte do planeta, que possibilite a intensificação do uso do potencial de
recursos dos diversos ecossistemas com um mínimo de dano a estes. SACHS
propõe:

limitar

combustíveis

o consumo

de

recursos

não

renováveis

fósseis) e danosos ao meio ambiente,

(como

substituindo-os

os
por

recursos renováveis usados com parcimônia e de forma menos agressiva ao
meio ambiente; reduzir o volume de recursos utilizados e de poluição gerada,
através da conservação de energia e da reciclagem; promover a auto limitação
do consumo de materiais por parte dos países e indivíduos ricos em todo o
planeta; intensificar
economizadoras
ambiental,

a pesquisa de tecnologias poupadoras

de recursos e

de resíduos e definir normas para uma adequada proteção

com instrumentos

econômicos,

legais e administrativos

para

tanto.
4. Sustentabilidade
equilibrada
humanos,

espacial:

e uma

melhor

o que pressupõe:

metropolitanas;

obter

uma

distribuição

configuração
territorial

reduzir a concentração

rural-urbana
dos

mais

assentamentos

excessiva das áreas

combater a destruição de ecossistemas frágeis, promover a

agricultura e a exploração sustentada das florestas por meio de tecnologias
brandas, regenerativas
explorar o potencial

e adequadas ao contexto sócio-cultural
da industrialização

descentralizada,

dos povos;

com referência
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especial às novas tecnologias de aproveitamento de biomassa 1 e seu papel na
criação de oportunidades de emprego não-agrícola nas, áreas rurais e, criar
uma rede de reservas naturais e de biosfera, para proteger a biodiversidade.
5. Sustentabilidade cultural: criação de processos de desenvolvimento que
respeitem particularidades culturais, traduzindo o conceito normativo de
ecodesenvolvimento em um conjunto de soluções específicas para o local, o
ecossistema, a cultura e a área.
Esse conceito de ecodesenvolvimento, buscando responder à necessidade de
compatibilização entre a proteção ambiental e o desenvolvimento sócio-econômico,
com o objetivo de se obter uma maximização da produção e uma racionalização da
utilização dos recursos naturais para atender às necessidades humanas presentes e
futuras, serviu como base para o conceito de desenvolvimento sustentável , surgido em
1980 no documento "World Conservation Strategy" (produzido pela UICN e World
Wildlife Fund, a pedido do PNUMA), que propunha uma estratégia mundial para a

conservação da natureza de modo a garantir-se a capacidade do planeta para sustentar
um desenvolvimento que respeite a capacidade dos ecossistemas (BARBIERI,
1997).
Foi porém com a publicação do Relatório Brundtland', também conhecido como
"Nosso Futuro Comum", que se cunhou a defmição mais conhecida de desenvolvimento

sustentável: "aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas" (CMMAD, 1988).
Por meio de uma análise da complexidade dos problemas sociais, econômicos e
ecológicos e suas causas em uma sociedade global, o relatório passa a considerar
indissociáveis as relações entre economia, sociedade, política e ecologia, bem como
reforça a necessidade de uma nova postura ética em relação à proteção do meio
ambiente. Não há divergência entre a noção de desenvolvimento sustentável e as cinco
dimensões do ecodesenvolvimento de SACHS,ela ainda introduz algo muito importante:
a passagem do conceito à ação (JACOBI,1999).
Apesar de ter funcionado em meio a uma série de tragédias ambientais (tais
como a explosão de um reator atômico em Tchemobyl, seca na África, despejo de
1 Para uma abordagem detalhada dessas tecnologias e seu papel na construção do desenvolvimento
sustentável, ver
SACHS(J 997) "Desenvolvimento Sustentável, bio-industrialização centralizada e novas configurações rural-urbanas:
os casos da Índia e do Brasil" In: VIEIRA,P. F & WEBER,J (orgs.) "Gestão de recursos naturais renováveis e
desenvolvimento" .
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produtos tóxicos na Europa, entre outros), o tom do Relatório é bastante otimista,
baseando-se em uma visão de que os limites do planeta estariam condicionados ao
estágio tecnológico e de desenvolvimento das organizações sociais, ambos vistos como
passíveis de aprimoramento constante - bem como na idéia de que a biosfera teria
capacidade de absorver os efeitos das atividades humanas

(BARBIERI,

1997). Esse.

otimismo não é, contudo, compartilhado por todos.
Para

LEMOS

(1995), por exemplo, com o conceito de desenvolvimento

sustentável é fácil de se concordar, pois é puro "bom senso", mas ele é complexo e
controvertido quanto à possibilidade de aplicação concreta, pois o desenvolvimento
sustentável implica em mudanças fundamentais na nossa forma de pensar e na maneira
em que vivemos, produzimos, consumimos, etc. Assim, diz ele, o desenvolvimento
sustentável, além da questão ambiental, tecnológica e econômica, tem uma dimensão
cultural e política, exigindo a participação de todos na tomada de decisões para as
mudanças que serão necessárias, ou seja um quadro mundial de democracia.
A falta de consenso quanto ao significado e à aplicabilidade do desenvolvimento
sustentável não impede seu uso exaustivo na formulação de políticas públicas relativas
ao meio ambiente. Sua utilização, porém, não tem sido suficiente para garantir uma
reflexão aprofundada sobre as causas sociais e econômicas dos problemas ambientais,
bem como da exclusão cada vez maior de amplos setores da população, ou seja,
daqueles que deveriam ser sujeitos de um processo de desenvolvimento e não seus
objetos (DIEGUES, 1992).
Nesse sentido, a construção do desenvolvimento sustentável leva, num sentido
abrangente, à redefinição das relações entre a sociedade humana e a natureza e, portanto
a uma mudança substancial do próprio processo civilizador.
Apesar das críticas recebidas e da aplicação geralmente pouco condizente com
seu sentido verdadeiro, o conceito de desenvolvimento sustentável representa um
grande avanço na medida em que a Agenda 21 Global - plano de ação para o
desenvolvimento sustentável no século XXI - considera a complexa interação entre
meio ambiente e uma grande variedade de áreas de conhecimento e ação.(JACOBI,
1999).

o relatório é produto do trabalho da Comissão Mundial para o Desenvolvimento
ONU, presidida por Gro Harlen Brundltand, então primeira ministra da Noruega.

2

e Meio Ambiente (CMMAD), da
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Fruto da Conferência das Nações Unidas

sobre Meio Ambiente

e

Desenvolvimento (CNUMAD, 1992), segundo BARBIÊiu(1997, p. 61), a Agenda 21
Global é
"...uma espécie de consolidação de diversos relatórios, tratados,
protocolos e outros documentos elaborados durante décadas na
esfera da ONU", constituindo-se em um genérico plano de ação
com o objetivo de alcançar, mundialmente, o desenvolvimento
sustentável".
A Agenda 21 Global é atualmente o documento mais abrangente e de maior
alcance no que toca à questão ambiental, contemplando em suas 4 seções e 40 capítulos
questões que vão da conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos e de infraestrutura, aos problemas de habitação e de educação, entre outros. Por essa razão ela
tem sido utilizada na discussão de políticas públicas em todo o mundo, tendo em vista
sua proposta de servir como um guia para o planejamento de ações locais que fomentem
um processo de transição para a sustentabilidade.
No Brasil, a partir dessas diretrizes, a União, os Estados e os Municípios têm
trabalhado na elaboração das suas próprias agendas, estabelecendo canais de discussão
com a iniciativa privada e o terceiro setor. O processo de construção das agendas locais,
nos três níveis de governo, tem contribuído para a conscientização da sociedade acerca
da importância da questão ambiental, mas não garante que as diretrizes formuladas
tenham um impacto real, nem que se tomem exeqüíveis. No nível federal, é de 1997,
cinco anos após a edição da Agenda Global, a criação da "Comissão para o
Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21", encarregada de elaborar o documento
nacional, que deve ficar pronto somente em 2002 (FOLHADE SÃOPAULO,23/10/2001).
Outro exemplo é o município de São Paulo, em que fica clara a distância entre as
diretrizes da Agenda e sua real implementação. Apesar de ser uma das primeiras cidades
a fazer sua Agenda 21, as ações consideradas prioritárias pela administração municipal
pouco ou quase nada associam-se aos preceitos ali estabelecidos.
Cabe indagar, como faz MARCONDES
(1999), qual o significado prático da
Agenda, sobretudo no contexto de um Estado orientado pelo projeto econômico
neoliberal. E cabe também refletir sobre o que diz FERREIRA
(1992):
"se por um lado a necessidade de conter os processos de
degradação ambiental é um fato, por outro lado não pode
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significar a punição daqueles que, independente de sua condição
social, asseguram
sua sobrevivência
mantendo relações
predatórias com o ecossistema".

Num contexto de interdependências

e crises de natureza global, de carência de

indicadores sociais: e ecológicos fidedignos, de controvérsias muitas vezes irredutíveis e
de risco de impactos ambientais assustadores, há que se buscar a construção contratual
de projetos para a sociedade (VIEIRA& WEBER, 1997).
Conflitos sócio-ambientais

envolvem um grande número de atores sociais, com

representações, nec:essidades e interesses diferenciados, que poderiam ser, em princípio,
negociados, numa perspectiva

denominada gestão patrimonial

(OLLAGNON,1997), a

qual pode ser uma maneira de buscar na prática o desenvolvimento sustentável.
A gestão patrimonial está fundamentada em uma ética onde seja assumida como
dimensão essencial a preocupação

permanente

com a preservação

da liberdade de

escolha das gerações futuras, para quem deve ser transmitido um patrimônio, isto é, um
conjunto de recursos a serem utilizados livremente, de acordo com suas próprias opções.
Esse conceito de patrimônio

pode ser aplicado a diferentes domínios: econômico,

genético, cultural, ambiental, entre outros. Neste último, o ambiental, são os recursos
naturais o patrimônio a ser transmitido para as próximas gerações (DE MONTGOLFIER
&
NATALI,1997).
Assim, a gestão patrimonial do meio ambiente consiste em:
I

1. Uma posição éuca, que tenha como referência uma preocupação com o longo prazo
e com a vontade de preservar a liberdade de escolha das gerações futuras;
2. Um conjunto de instrumentos

de análise científica, emprestada da economia, à

ecologia, à sociologia e às outras ciências, aplicados a uma determinada realidade;
3. Concretização de novos procedimentos de gestão dos recursos e dos meios naturais,
fundamentados: pela negociação entre os diferentes atores sociais envolvidos.

o

desafio que se impõe atualmente, dizem DE MONTGOLFIER& NATALI, é a

construção de novos modos de gestão capazes de, conservando o potencial de ação
oferecido pelas técnicas modernas, possibilitar tanto a abordagem de longo prazo quanto
a integração efetiva' de todos que intervêm no processo de gestão dos recursos.
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Em meio a essa ampla discussão, de um lado têm ganhado importância a questão
do aprimoramento,

e democratização

das formas

de gerenciamento

para

áreas

consideradas frágeis, que necessitariam de um cuidado especial para serem garantidas
para as próximas gerações - denominadas legalmente como Unidades de Conservação
(UCs), mais especificamente a categoria Áreas de Proteção Ambiental (AP As)3 - e, de
outro, uma reavaliação das prioridades econômicas, bem como a busca por alternativas
i

de crescimento que mudassem a relação hoje estabelecida com o meio ambiente.
I

Essa reflexão nos remete ao objeto deste trabalho na medida em que grande
!
I

importância tem sido dada ao turismo, como uma alternativa econômica viável, quando
da discussão sobre a sustentabilidade.
Para MURPHY (2001), é lógico o interesse do turismo no desenvolvimento
sustentado, pois trata-se de uma indústria que "vende o meio ambiente, físico e humano
como seu produto",
continuidade

provocando

a necessidade

garantida. Desde a Conferência

de que esses "produtos"

sobre Oportunidades

tenham

Globais para os

I

Negócios e Meio Ambiente (Globo 92), em Vancouver, buscam-se alternativas para
i

uma maior articulação entre os conceitos do desenvolvimento sustentável e o turismo.
!

3

Para maiores detalhes] vide item 1, capo 3.
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2. O que é Turismo Sustentável

o Turismo

é uma das atividades que mais cresceram, sendo considerada a maior

indústria do mundo, com um faturamento estimado de US$ 3,5 milhões (MURPHY,
2001). Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), entre 1970 e 1990
o turismo mundial teve um crescimento em tomo de 300% e, segundo dados de 1995,
essa atividade empregava mundialmente um trabalhador em cada nove, produzindo uma
cifra de 10,2% do produto nacional bruto mundial. Além disso, ela é caracterizada por
sua complexidade

por uma multiplicidade

de atividades, envolvendo hospedagem,

transporte e agenciamento de viagens.
A tabela 1, ~aseada em dados do Conselho Mundial de Turismo (WTTC) pode
nos dar uma idéia i da importância dessa indústria, inclusive em termos de impostos
arrecadados, o que reforça o interesse dos governos nessa atividade.

Tabela 1- Projeções da pesquisa WTTC sobre crescimento econômico e emprego
!
(estimativas mundiais 1996-2006)
,

1996

2006

Crescimento real

255 milhões

385 milhões

50,5%

10,7 %

11,1

US$ 3,6 trilhões

US$ 7,1 trilhões

48,7%

Produto Interno Bfuto

10,7%

11,5%

49,6%

Investimentos

US$ 766 bilhões

US$ 1,6 trilhão

57,3%

Exportações

US$ 761 bilhões

US$ 1,5 trilhão

51,2

Total de Impostos

US$ 653 bilhões

US$ 1,3 trilhão

49,6%

I
,

I

Empregos

i

Empregos (%)
Produção

i

-

!

I

Fonte: WTTC, Pesquisa e.Dados Estatísticos, página Worldwide Web, 22 de janeiro de 1997 (in: THEOBALD,2001)

A intensa importância que a atividade turística vem adquirindo tornou-a objeto
relevante para a problemática ambiental. Segundo PEREZ-SALMON(2001), isto ocorre
devido a pelo menos 3 razões:
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I

a) o turismo pode trazer impactos negativos ao meio ambiente, tais como
I

aume~t1 na produção de lixo, da poluição e .do consumo de recursos
naturais;

I

I

b) há uma Iligação direta entre tufistno e meio ambiente, pois a maioria dos
setores dessa atividade dependem de um meio ambiente limpo e inexplorado.
Há um Júmero cada vez maior de turistas interessados em viajar para áreas
"intocadas", ecologicamente frágeis, e os espaços naturais são mais
valoriza10s; e
c) o turisJo,

especialmente na forma do ecoturismo, gera. benefícios que

podem ser reinvestidos em projetos de conservação e de desenvolvimento
I

sustentátel para as áreas e comunidades afetadas.
PEREZ-SALJON
aponta ainda que o crescimento dessa atividade também colocou
em evidência seu ~otencial para a degradação ambiental e social. Trazendo efeitos
I

diretos, como o já I citado impacto no consumo de recursos naturais, e indiretos, que
influenciam principalmente a dinâmica social e econômica das comunidades locais, tais.
I

como quadros de dbgradação social (crime e prostituição) e o aumento dos preços dos .

i,

.

produtos, que se tornam menos acessíveis aos moradi'ores OCaIS.
Por outro IldO, apesar desse impacto negativo, o turismo contribui para a
sustentabilidade do desenvolvimento e para a conservação do meio ambiente na medida
em que a indústria do turismo é uma grande fonte de recursos advindos justamente do
uso de áreas naturais. São benefícios tangíveis, como aqueles trazidos pelo
desenvolvimento Jconômico que a atividade produz, ou intangíveis, como, por
exemplo, a promoção de um melhor conhecimento do meio ambiente e de diferentes
culturas.
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2.1. Contexto Histórico

Considerada hoje como uma indústria, o turismo de massa pode ser visto como
uma atividade característica do século

xx.

(THEOBALD,

2001), mas que teve suas

origens com a Revolução Industrial, que expandiu e criou novas cidades, abreviou o
tempo de transportes e principalmente

com o advento de horários de trabalho

regulamentados e rígidos - introduziu a idéia de lazer e férias
T ASCHNER,

o

(MALKIN,

1999;

2000; THEOBALD, 2001), entre a população trabalhadora.

turismo foi também tido durante muito tempo como uma atividade "limpa",
I
I

ou seja, pouco agressiva ao meio ambiente. Essa visão foi-se modificando à medida que
I

a própria indústria

se desenvolveu, ganhando um caráter "de massa", foi-se

reconhecendo sua dependência
de espaços muitas vezes frágeis e com recursos naturais
I
e culturais finitos.
.
A ssnn,

I

I

..

eram os novos excursionistas,
I
I
I

I

i

"...tachados de observadores apressados, representantes da
modernidade que arrastavam multidões de intrusos a aldeias,
povoados e regiões até então auto-suficientes, envolvendo-os em
uma teia cada vez mais sufocante de forças econômicas e sociais
estrangeiras. (MALKlN, 1999)."

Portanto, é uma indústria típica de uma sociedade de produção em massa,
marcada por uma cultura de consumo que passa por transformações cada vez mais
I

aceleradas, em que,[segundo MORIN (1987)
"Paralelamente, a perpétua incitação a consumir e a mudar
(publicidade, modas, vogas e ondas), o perpétuo fluxo dos
flashes e do sensacional conjugam-se num ritmo acelerado em
que tudo se usa muito depressa, tudo se substitui muito
depressa(...). Um incessante esvaziamento opera-se pela
renovação das modas, vogas e 'ondas'''.
Em um mundo em que se convive com as pressões derivadas dos processos de
globalização e uniformização, o lazer e o turismo tomam-se "mercadorias", através das
quais as pessoas procuram hiatos que as tirem por alguns momentos do clima
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neurotizante

do cotidiano,

(TASCHNER,2000).:

i

numa busca incessante

do "novo",

de novas emoções

i

Essa situação, de uma cultura de lazer massificado, produziu um tipo de turista
que se relaciona d~ forma predatória com o meio que visita, calcada em um fascínio
I

pelo consumo imediatista e na idéia de que seu tempo livre é um "tempo de anarquia",
I
I

sagrado, e que a fompra desse "bem" - lazer - cria direitos ilimitados sobre ele
(PORTUGUEZE RABELO,2001).
Assim, essas atividades, à medida que se expandem, tomando-se novos objetos
de consumo, podem produzir efeitos "destrutivos e desagregadores

do meio social e

I

I

natural" onde são praticadas,
com altos custos em termos ambientais (JACOBI,1998).
I
I
I

A relação tlunultuada da atividade turística com o meio ambiente, natural ou
construído, vem pbrtanto, de longa data. RUSCHMANN(1997) define 4 períodos que
I

marcam uma evolução no relacionamento entre turismo (turistas) e meio ambiente:
I

•

Primeira fase (séc, XVIII) - "descoberta da natureza e das comunidades receptoras".
Surgimento

de grandes

centros

de férias

no Mar

Mediterrâneo

(primeiros

equipamentos turísticos), busca de ambientes diferentes, elitista.
•

Segunda fase (séc, XIX) - turismo "dirigido", também elitista. Grande "boom"
I

imobiliário dos I~andes centros turísticos da Europa e nenhuma preocupação com o
meio ambiente., E uma época em que a natureza era vista como passível de ser
I

.

"domesticada". i
•

I

Terceira fase (a!partir dos anos 1950) - turismo de massa, é considerada uma fase de
excessos, em que o turismo vive uma expansão sem precedentes, provocando

o

crescimento desordenado onde se instala. Os grandes problemas ambientais dessa
indústria começam a aparecer, tais como a enorme pressão sobre a infra-estrutura
urbana (efluentes e esgoto, transportes), às vezes inexistente, e sobre os ambientes
!

naturais (destruição da cobertura vegetal do solo, devastação de florestas, erosão de
I

encostas, entre butros). Um período catastrófico para a proteção do meio ambiente.
I

i

•

Quarta fase -a partir dos anos 1970 passa-se a discutir com maior profundidade os
I

I

impactos dessa atividade sobre o meio ambiente, pois este passa ser considerado o
I

I

elemento de de~taque da indústria turística, mesmo que ainda de forma massificada.
É na segunda metade dos anos 80, que começa a surgir um outro enfoque para as

23
i

práticas turísticas,

o chamado turismo de natureza ou ecológico (caminhadas,

ciclismo, entre outros), em que a natureza ganha destaque absoluto.
Nessa ÚltiJa fase é que na verdade se discutem mundialmente os impactos da
ação do homem sobre o meio ambiente, principalmente
Relatório

Brundtlkd

(CMMAD),

que ganha destaque,

a partir das conclusões do
no final dos anos 80 a

.
- d e turIsmo
I.
conceituação
sustentáve I.
r

Em SWARBkOOKE (1998), encontramos um resumo do pensamento vigente sobre
a sustentabilidade

[no período de 1960/1990, condizentes com a forma de pensar o

turismo no mesmo período:
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Quadro 1- D~scrição simplificada das características do pensamento
i desenvolvimento sustentável entre 1960 e 1990
Visão de sustentabilidade
Muito fraco (1960}

Fraco(1970)

Forte (1980)

Muito forte (1990r

Fonte:

I

SWARBROOKE,

sobre o

Características
•

Visão antropocêntrica
ambiente;

•

Visão econômica baseada na orientação para o
livre mercado e livre escolha do consumidor;

•

capital natural e social vistos como infrnitos;

•

o bem-estar social seria alcançado por meio do
crescimento econômico e inovações tecnológicas.

•

Visão antropocêntrica
ambiente;

•

crescimento econômico gerenciado e modificado,
baseado
no fato de que os custos
do
desenvolvimento deveria ser distribuído de forma
mais equitativa;

•

visão conservacionista dos recursos naturais;

•

rejeição da idéia de que o capital natural e social
seriam infrnitos.

•

Perspectiva
(eco )sistêmica;
orientada
preservação dos recursos naturais;

•

reconhecimento de que há um valor intrínseco na
manutenção dos ecossistemas, sendo secundário o
valor de uso econômico;

•

interesse coletivo maior
individual do consumidor;

•

proposta de crescimento zero para a economia e a
população mundiais.

•

Ecocêntrico e Bioético;

•

preservacionista
baseado
na
proposta
de
minimização da utilização dos recursos naturais;

•

garantia do direito
.
.
orgamsmos VIVOS;

•

proposta de novas bases de crescimento econômico
e redução da população.

J. Sustanable TourismManagement,

1998, p. 7

e utilitarista

do

e utilitarista

do

que

de existência

do

o

meio

mero

para

a

interesse

de todos

os
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SWARBROOKE

(1998, p. 8), propõe também o seguinte quadro cronológico para

as últimas duas fases do desenvolvimento do turismo e evolução do conceito de turismo
sustentável:

Figura 1: Desenvolvimento

Reconhecimento dos
impactos potenciais
causados pelo "boom"
do turismo de massa.

\
1960._.••
""""_.

i.Mt1~

'i7'i'.r

cronológico do conceito de turismo sustentável

•..

Crescimento do conceito
de gerenciamento de
visitantes

Nascimento do
conceito de "green
tourism" (ou
turismo ecológico)

•...
•.. Crescimento do

conceito de
turismo sustentável

~

1970

1980

1990

Fonte: SWARBROOKE,1.Sustainable Tourism Management, p.8

Nesse processo em que ocorre a mudança paulatina da relação entre o meio
ambiente, desenvolvimento econômico e relações sociais, a idéia da sustentabilidade, ou
desenvolvimento sustentável, ganha destaque e reconhecimento na década de 1980, e
sua definição mais aceita, em 1987, no relatório efetuado pela Comissão Mundial para o
Meio Ambiente e Desenvolvimento (Comissão Brundtland) - Nosso Futuro Comumque o defrne como "o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades"
(CMMAD, 1988, p. 46).

2.2. Turismo Sustentável e Ecoturismo

Na verdade, para a Comissão há, entre outros, dois conceitos-chave que
embasam essa defrnição. O primeiro diz respeito à urgência no atendimento das
necessidades básicas dos pobres em todo o mundo e o outro à constatação de que os
recursos naturais são efetivamente finitos, o que pode impedir que as gerações futuras
atendam às suas próprias necessidades.
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Em

outras

palavras,

essa

definição

pressupõe

a compatibilização

das

necessidades essenciais de crescimento mundial, principalmente dos países mais pobres,
de forma a se levarem em consideração as limitações que a tecnologia e as organizações
sociais existentes hoje impõem ao meio ambiente, para garantir as necessidades

de

sobrevivência humana e do meio ambiente presentes e futuras.
É nesse contexto que surge o chamado turismo sustentável,
Tourism

Canadá,

no documento

An Action

Strategy for

defmido pela

Sustainable

Tourism

Development: Globe 90 (MURPHY,2001, p. 193) como,
''um fator que permite o gerenciamento de todos os recursos de
modo a atendermos as necessidades econômicas, sociais e
estéticas, preservando ao mesmo tempo a integridade cultural,
os processos ecológicos essenciais, a diversidade biológica e os
sistemas de apoio à vida."
Esse conceito pressupõe pelo menos sete dimensões, todas elas relacionadas
entre si:
•

Necessidade de administração de recursos (eliminação do desperdício);

•

Visão do turismo como uma atividade econômica capaz de gerar lucro e
beneficiar as comunidades receptoras;

•

Necessidade
indústria);

•

Respeito aos modos de vida e costumes das comunidades receptoras;

•

Respeito à "estética", ou seja, ao patrimônio construído e cultural, paisagens
urbanas e rurais;

•

Estabelecimento de parâmetros ecológicos;

•

Respeito à diversidade biológica.

de cumprimento

das obrigações

SOCIaiS (postura

ética da

Em consonância com essa forma de se efetuar a atividade turística, vem se
destacando entre os nichos de mercado o do chamado ecoturismo, que ocupa hoje 10%
das atividades turísticas mundiais (tem crescido aproximadamente

20% ao ano) e faz

parte de uma nova tendência em que as pessoas viajam mais, porém por períodos mais
curtos, tomando-se consumidores sofisticados, que buscam o diferente, o exótico, mas
.também uma aproximação com as culturas locais dos lugares visitados e defmem com
clareza seus gostos e preferências (Naisbitt, 1994).

o ecoturismo

é defmido pelo Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRA TUR) , em

suas Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo (1998, p. 18), como

27

"um segínêntô da atividadé turística que utiliza de forma
sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva a
conservação e busca a formação de uma nova consciência
ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo
o bem estar das populações envolvidas."
Na verdade ecoturismo (green tourism) e turismo sustentável são ainda hoje
vistos como sinônimos, situação que só aos poucos tem se modificado. A razão para
isso está no fato de que havia um entendimento que opunha diametralmente
"de massa" ao turismo
(SWARBROOKE,

.,

sustentável,

o turismo

numa gradação que pode ser assim defrnida

1998, p.9):

Polarização:

incompatibilidade

entre

turismo

de

massa

e

turismo

sustentável, para se ter o segundo é necessário que o primeiro deixe de
existir .
.,

Continuidade: entendimento de que há diferentes graus de sustentabilidade
e que o turismo de massa "evoluiria" para um turismo sustentável.

.,

Movimento: a idéia de que uma "ação positiva" (educação ambiental, por
exemplo) poderia deixar o turismo de massa mais "sustentável".

•

Convergência:

a idéia de que é preciso fazer com que todos os tipos de

turismo tomem-se sustentáveis, inclusive o de massa.

o ecoturismo

está muito mais ligado aos dois primeiros conceitos, mais radicais,

do que aos dois últimos, que pressupõem a busca de sustentabilidade

para todos os

empreendimentos da indústria turística e não apenas a um nicho de mercado. E para isso
seria necessária uma visão abrangente da indústria.
Outro ponto

de vista, que vem reforçar

essa visão mats abrangente

da

sustentabilidade na indústria do turismo como um todo é dada por WEA VER (2001), que
sugere dois segmentos para o ecoturismo: "hard" e "soft".
Esse autor aponta uma primeira fase em que esse nicho de mercado
dominado
preferência

por pequenos
por

viagens

grupos de turistas com sérias preocupações
relativamente

mais

longas

e especializadas

era

ecológicas,
e poucas

necessidades e expectativas, pois privilegiavam o contato direto com ambientes naturais
"intocados" em detrimento da existência dos serviços e infra-estrutura.
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A essa fase, seguiu-se uma ôutrâ mais

pfesêi'iiê

atualmente, em que a expansão

do ecoturismo deu origem a um outro tipo de turista, menos especializado e em maior
número, que busca um nível de conforto e de serviços mais sofisticado, que incluam
uma interpretação e mediação para usufruírem as atrações naturais relevantes.
Esse ecoturismo "soft", mesmo que mais consciente das questões ambientais,
acaba por adquirir muitas das características do turismo de massa, em termos de volume
de visitantes, proposta da viagem e relação com os serviços e infra-estrutura. Em outras
palavras, um turismo marcado pelos mesmo impactos positivos e negativos da indústria
como um todo.
Essa discussão
compatibilizar

fez com que surgissem

diversos

conceitos

o turismo com o meio ambiente, independente

que buscavam

da segmentação

do

ALLIEVI (1998), coloca que para a maioria dos autores a sustentabilidade

no

mercado, entre eles podemos destacar as idéias de um turismo
•
•
•
•
•

responsável
alternativo
Ecológico
de impacto mínimo
ambientalmente "amigável"

turismo deveria basear-se nos seguintes critérios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suporte à conservação e proteção ambiental.
Planejamento sustentável.
Responsabilidade do operador com o manejo verde.
Atividades de baixo impacto.
Monitoria constante das atividades realizadas.
Capacitação profissional de recursos humanos.
Benefícios econômicos às comunidades anfitriãs.
Participação das comunidades no planejamento e no desenvolvimento da atividade.
Parcerias com agentes locais e organizações não governamentais.
Educação ambiental.
Experiência inesquecível em um lugar diferente (sic).
Estamos aqui falando de um gerenciamento

da atividade que pressupõe uma

visão complexa da situação, um tipo de administração "holística", capaz de envolver
todos esses princípios,

dentro de uma atividade que pressupõe parceiros

os mais

diversos, lidando também com as mais diferentes situações, em pelo menos 3 das
dimensões principais da sustentabilidade:
2001; SWARBROOKE,1998).

ambiental, econômica e social (MURPHY,
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A essas dimensões

correspondê uma setié dê atores-chave dentro de um

processo complexo, conforme se vê na figura 2:

Figura 2 - Atores sociais no desenvolvimento do Turismo Susatentável
Indústria do turismo

Comunidade Receptora
•

•

•

Governo

Trabalhadores
envolvidos diretamente
com o turismo

•

Trabalhadores
envolvidos de forma
indireta com turismo
Empresários locais

•

•

Agências supragovernamentais
Governos
nacionais

Agências
de
viagem
Atrações turísticas
Operadores
de
transporte
Setor hoteleiro

•
•
•

Grupos de pressão
•
•
•

Serviço voluntário
•

ONGs de países em
desenvolvimento

Experts

Turista
•

Ambientais
Direitos humanos
Direitos do trabalhador

•
•

Mercado de massa
Fonte:

SWARBROOKE,

Consultores
Acadêmicos

Imprensa
•

Especialistas em viagens

J. Sustainable Tourism Management,

1998, p. 16

Na prática, porém, a maioria das discussões sobre a questão fica circunscrita às
organizações internacionais

e governos, com pouco envolvimento

direto da indústria

turística e dos próprios turistas. Conforme MURPHY (2001, p. 188):
"O que é necessário agora nesta área de pesquisa e de política de
turismo é um esforço maior para unificar o interesse acadêmico
e governamental na busca de um desenvolvimento
mais
sustentado do setor envolvendo os seus principais operadores (a
indústria turística) e os seus imprescindíveis clientes (os
turistas). Se for possível convencer esses três grupos a modificar
suas perspectivas e a agir de acordo com os mesmos princípios,
poderemos prever um progresso mais concreto do turismo e do
desenvolvimento sustentado."
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11. As DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE

1. A Dimensão Ambiental e Espacial do Turismo

As áreas naturais são consideradas parte do patrimônio turístico na medida em
que se trata de elementos - principalmente paisagens - com características especiais que
podem ser utilizados como atração turística Por serem atrações únicas, de rara beleza e
impacto, qualquer alteração efetuada pode simplesmente destruí-las (OLIVEIRA,2000).
Diversos erros nesse sentido já foram cometidos pela indústria turística e são cada vez
maiores

a preocupação

e o cuidado, quando

da transformação

dessas áreas em

"produtos" do turismo, para que tanto o patrimônio ambiental quanto o cultural

não

sofram degradação (WEAVER,2001).
Essa é, talvez, a razão principal da parceria existente entre as empresas privadas
ligadas ao turismo e entidades - governamentais ou não governamentais - responsáveis
pela proteção dessas áreas naturais (BLANGIE WOOD, 2001).
O estudo aqui realizado tem como pano de fundo a preocupação de inserir a
atividade turística em áreas naturais protegidas. Por essa razão, a dimensão espacial, de
maneira geral importante para essa atividade, adquire ainda maior relevância. A seguir
trataremos brevemente da questão do planejamento da infra-estrutura e ocupação desses
espaços pela indústria turística.

o Turismo e o Espaço
Em todos os âmbitos do turismo, não só no ambiental, a preocupação com o
espaço é fundamental,

visando principalmente

a necessidade

de infra-estrutura

e

instalações adequadas à recepção de turistas, é preciso 'lembrar sempre que a qualidade
do meio ambiente, base econômica da atividade turística, é um recurso finito em
ambientes

naturais.

Assim,

somente

com

seu manejo

adequado

é que haverá

possibilidade de perpetuação da atratividade desses espaços.
Na visão de ANDERSEN(2001, p. 200), o crescimento do ecoturismo - que o
transforma

atualmente

governamentais

em

uma

próspera

indústria

e privadas que possam criar instalações

ambiente utilizado.

-

depende
compatíveis

de

iniciativas

com o meio

~~

,; ",

31

Para ele, "Os governos e as comunidades

locais precisam ter sensibilidade,

clareza e vontade política para encarar o ecoturismo

como uma oportunidade

de

crescimento limitado, a fim de impedir um desenvolvimento descontrolado que destrua
o meio ambiente".
No caso de áreas frágeis como as Unidades de Conservação, o planejamento e o
estabelecimento
premente,

claro de limites para a exploração

da atividade turística toma-se

de forma a manter o meio ambiente em padrões que correspondam

às

necessidades tanto dos turistas quanto da comunidade local.
Em termos físicos a atividade turística pode causar os seguintes impactos
(SWARBROOKE,

1998, p. 257):

Quadro 2 - Impactos Positivos e Negativos do Turismo no Meio Ambiente Físico
Impactos Negativos

•

Degradação dos espaços naturais
devido a construção de aeroportos,
marinas, complexos hoteleiros e outros;

•

Pressão sobre o meio ambiente (natural
ou construído) provocada pelo
crescimento do número de instalações e
de visitantes;

•

Impactos Positivos

•

Providencia uma justificativa para a
proteção e preservação dos recursos
natural e construído, incluindo a
biodiversidade;

•

Auxilia no reconhecimento
internacional dos padrões de qualidade
para os recursos ambientais;

Danos aos ecossistemas e ao habitat de
animais selvagens;

•

Estimula investimento na qualidade do
ambiente físico em prol dos residentes;

•

Geração de resíduos e emissão de
poluentes para a manutenção do
transporte de visitantes, sanitários,
entre outros;

•

Providencia uma justificativa
econômica para a recuperação de áreas
degradadas ou em desuso.

•

Unformidade das construções e
paisagem, sem respeito a arquitetura
tradicional e/ou paisagem natural
existente;

•

Uso dos recursos existentes (água,
propriedades, etc.) em benefício do
turismo com desvantagens para aos
residentes.
Fonte: adaptado de SWARBROOKE,J. Sustainable Tounsm Management

Nesse sentido toma-se fundamental

a determinação

(1998, pg. 257)

da capacidade

de carga

dessas áreas, bem como os estudos de zoneamento social, econômico e ambiental. O

..

~
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desafio proposto passa também por se cunhar uma nova mentalidade empresarial onde a
idéia do lucro rápido possa ser substituída por uma menor lucratividade, mas que· tem
condições de manter-se por períodos muito mais longos (RUSCHMANN,1997).
Das edificações às trilhas, é necessário que se criem novas formas de relação
com o espaço quando da instalação de infra-estrutura turística, já que esta expressará o
grau de sustentabilidade

do projeto,

principalmente

quando

se trata de espaços

protegidos próximos a áreas em desenvolvimento e/ou urbanizadas.
Essa nova forma de pensar está diretamente ligado à proposta de aumentar o
ciclo de vida do produto turístico, um ponto que pode ser considerado fundamental para
a sustentabilidade e que só pode ser garantida se a capacidade de carga do local não for
ultrapassada.
WILLIAMSE GILL (2000) definem a capacidade de carga como o limite da
capacidade de uma área de absorver a atividade turística antes que a comunidade local
seja atingida pelos seus efeitos negativos. Esse limite seria estabelecido por meio da
negociação

entre todos os atores envolvidos

operadores e governo - que estabeleceriam
destino por meio de uma administração

- população

local, incorporadores,

as condições desejadas para a área de

conjunta do turismo. Esse instrumento

de

gestão, por sua forte correlação econômica será discutido em maiores detalhes no
próximo item.
Essa talvez a razão da EMBRA TUR ter como uma de suas diretrizes principais,
em sua "Política Nacional de Turismo - 1996/1999", a ampliação da instalação de
infra-estrutura básica adequada.

2. A Dimensão Econômica do Turismo

o turismo

é uma indústria bastante ampla e que tem crescido muito rápido em

diversos países, pois nele ocorrem fenômenos de consumo, originando renda e criando
mercados em que oferta e procura encontram-se. Esse movimento financeiro decorrente
do turismo tem se tomado bastante expressivo, fazendo com que essa atividade seja
incluída na programação da política econômica de todos os países (OLIVEIRA,2000).
No caso do ecoturismo, em termos econômicos duas das características mais
citadas são que se trata de uma atividade que gera oportunidades de emprego em regiões
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remotas e exige menos investimento em infra-estrutura do que o turismo tradicional
(LINDBERG E HUBER JR.,

2001).

Por outro lado, é preciso lembrar que, como qualquer outra atividade, o turismo
tem beneficios e custos econômicos. A tabela abaixo nos mostra alguns dos principais
beneficios e custos do turismo.

Quadro 3 - Principais Beneficios e Custos do Turismo
BENEFÍCIOS

•
•
•
•
•

CUSTOS

Criação de empregos;
Injeção de recursos na economia
local, criando um efeito
multiplicador;
Auxilia a viabilizar negócios locais
Regeneração e reestruturação de
economias de cidades em que
outras atividades encontram-se em
declínio;
Estímulo a novos investimentos

•

Muitos empregos criados têm baixa
remuneração e/ou são sazonais;
Custos de oportunidade
Congestion;
Necessidade de grandes
investimentos em infra-estrutura,
que só será utilizada em uma parte
do ano;
Grande dependência da atividade
do turismo que toma a economia da
comunidade receptora vulnerável às
mudanças do mercado.

•

•
•
•

Fonte: SWARBROOKE,
J. Sustamable Tounsm Management, 1998, p. 61

Além
principalmente

disso,

o turismo

cria grande

demanda

em áreas naturais

frágeis,

em praias e locais de vida selvagem. Podemos também dizer que essa

indústria provoca o consumo de recursos intangíveis.
SWARBROOKE

(1998) aponta ainda que isso se deve:

•

Ao apoio governamental que subsidia a infra-estrutura de transporte e das atrações;

•

governo local e seus contribuintes subsidiam os custos relativos à infra-estrutura
utilizada pelos turistas;

•

o declínio do produto turístico leva a descontos para as organizações que atuam na
área, tomando o produto mais barato, mas esse comércio tardio paga preços
extremamente baixos e irreais.
Por essas entre outras razões, sabe-se que o turista não paga todos os recursos

que consome. Esse é um dos pontos chave a serem discutidos quando falamos de
turismo sustentável. Ele diz respeito às externalidades decorrentes da indústria turística,
que estão diretamente ligadas à questão ambiental.
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•

Externalidades
Conforme

CULLIS E JONES (1992,p.40),

a característica

que distingue

a

externai idade é a existência de uma interdependência entre um indivíduo e outro. Mais
importante ainda; é uma interdependência

que ocorre fora do mecanismo de preço e,

portanto, caracteriza uma falha do mercado.
Embora externai idade costume ser descrita como uma interdependência

entre o

consumo de um indivíduo e outro, não devemos supor que ela ocorra somente entre
consumidores. Extemalidades podem existir na economia entre um consumidor e outro,
um produtor e outro, um produtor e um empregado, e mesmo entre um produtor e um
vizinho.
Como observam

CORNES E SANDLER (1996 p.39), defmições

explicitas

de

externalidade têm sido uma fonte de controvérsia entre economistas. Uma boa forma de
abordar o problema a partir da defmição genérica proposta por MEADE (1973): Uma
economia externa (deseconomia) é um evento que confere um apreciável beneficio ou
inflige um apreciável custo a uma ou mais pessoas, que não tomou ou tomaram parte no
processo de decisão que levou direta ou indiretamente ao evento em questão.
Externalidades Positivas

o consumo

privado pode gerar tanto externai idades positivas quanto negativas.

A externalidade positiva se dá quando, por exemplo, um indivíduo é beneficiado por se
vacinar contra uma doença. Na medida em que se reduz o perigo de contágio, os demais
elementos da sociedade também se beneficiam.

O mesmo ocorre com o processo

educacional. Quando um indivíduo é beneficiado por uma educação melhor, permitirá à
sociedade como um todo conviver com um nível educacional mais alto ou mesmo
desfrutar dos conhecimentos técnicos adquiridos pelo indivíduo diretamente beneficiado
pelos

gastos com a educação.

No caso do turismo

podemos

citar como uma

externai idade positiva seu efeito multiplicador, que auxilia na dinamização da economia
local.
Externalidade Negativas
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Contrariamente

à externalidade

positiva,

temos

também

a externalidade

negativa. Trata-se de custos que embora não sejam considerados pelo produtor, são
bastante reais do ponto de vista social. São custos não internalizados, ou seja, o produtor
não precisa pagar por eles como paga por trabalho ou matérias-primas. Como resultado
nós temos que os custos sociais - que incluem os custos intemalizados (privados) e os
custos externalizados - excedam os custos privados. Como o sistema de mercado só leva
em conta os custos privados, o preço é subestimado e como conseqüência

tende a

ocorrer um excesso de oferta desses bens.
A poluição

é, sem dúvida,

o principal

caso de externalidade

negativa.

Analisando do ponto de vista econômico, MUSGRA VE E MUSGRA VE (1980) observam
que a poluição apresenta dois problemas.

O primeiro já foi apontado no parágrafo

anterior e refere-se à falha do mercado, gerando ineficiência na alocação dos bens. O
segundo refere-se ao aspecto distributivo ou de eqüidade.

A Determinação do Preço da Poluição
A falha em considerar os custos da poluição gera tanto ineficiência quanto
desigualdades. Ao não levar em conta os custos externos gerados, o sistema de mercado
falha e provoca um excesso de oferta do produto cujos custos não foram internalizados e
uma deficiência na oferta dos bens prejudicados

pela poluição. É um problema de

eficiência.
A existência de poluição também dá origem a problemas distributivos ou de
eqüidade.

Em decorrência

determinados

da deterioração

do meio ambiente,

consumidores

de

bens como água e ar são forçados a subsidiar os consumidores

de

produtos poluentes. Este mecanismo apresenta resultados semelhantes à aplicação de
um tributo sobre os primeiros, cuja receita seria transferida para os consumidores dos
produtos poluentes.

o Valor Econômico

do Meio Ambiente

Considerando-se

que a maioria dos bens e serviços ambientais e das funções

providas ao homem pelo ambiente não é transacionada pelo mercado, faz-se necessário
conceituar o valor econômico do meio ambiente e desenvolver técnicas para valorá-lo.
Um outro ponto ainda justifica o desenvolvimento

de métodos para valorar o meio
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ambiente, que é atender às necessidades da adoção de medidas que visem a utilização
sustentável" do recurso; a valoração ambiental é fundamental para que se possa estancar
o processo de degradação da grande maioria dos recursos naturais, antes que este se
tome irreversível.
A valoração econômica do meio ambiente tem sido objeto de intensa discussão
devido às dificuldades que se apresentam na determinação de valores domeio ambiente
que representem os seus custos de degradação e de exaustão.
Uma das razões para a falta de congruência entre as diversas percepções de valor
advém das incertezas a respeito da relação de causa e efeito entre fatores econômicos e
ambientais. KING, citado por MAY (1997, p. 55) entende que tais incertezas existem
porque:

"fenômenos

quantificar,

físicos, biológicos,

químicos

e econômicos

são difíceis

de

nem sempre ocorrem de forma previsível e possuem estruturas ocultas

instáveis".

Técnicas de Valoração Ambiental
Segundo VEIGA (1992) as técnicas de valoração dos recursos ecológicos se
dividem em dois grandes tipos:
• diretas, aquelas de maior aplicação pelos economistas ambientais, procuram obter
imediatamente valores monetários por meio da busca de um mercado "substitutivo",
ou do apelo a meios "experimentais", ou seja, de simulação de mercados; e
• indiretas, aquelas cuja frnalidade é medir preferências somente após a defrnição de
alguma estimativa
quantidade

mais precisa sobre o impacto efetivo de uma determinada

de poluição.

informações

sobre

certos

Faz-se,

portanto,

fenômenos,

necessário

um grande

o que os toma,

com

acúmulo

certeza,

de

pouco

operacionais''.
As técnicas diretas da valoração são, de acordo com VEIGA (1992) basicamente
três: o apreçamento

hedônico (hedonic pricing),

o método da valoração

eventual

(contingent valuation method) e a abordagem do custo de percurso (travel-cost method).

É a utilização presente dos recursos de forma que não comprometa a sua utilização por gerações futuras.
Como por exemplo as tentativas de estabelecer corretamente a relação entre niveis de poluição e
mortalidade que requerem uma quantidade muito grande de informações a respeito das variáveis socioeconômicas e de poluição envolvidos na questão.
4
5

37

o

apreçamento hedônico é a utilização de técnicas estatísticas que permitem

identificar até que ponto o diferencial entre ativos imobiliários está relacionado com
uma diferença ambiental específica e inferir o quanto os indivíduos se disporiam a pagar
pela melhoria da qualidade ambiental com a qual se defrontam e qual é o valor social de
tal benfeitoria.
A valoração

eventual consiste em uma técnica que basicamente

indaga as

pessoas sobre o quanto elas estão dispostas a pagar por um dado beneficio ambiental, ou
quanto querem receber como contrapartida para disporem de algum proveito ambiental
já auferido.
questionários,

Esse levantamento

pode ser feito por meio da aplicação

ou por meio de outros expedientes

direta de

nos quais os indivíduos

são

direcionados a responder a vários estímulos, em condições de laboratório.
A utilização da abordagem do custo de percurso na avaliação de benefícios
ambientais se resume à construção da curva representativa da demanda de lazer para
uma específica categoria de domicílios, determinadas de acordo com características de
renda, educação, etc. Estudando-se o deslocamento da curva em função da melhoria das
condições ambientais, pode-se inferir qual será o beneficio econômico.
Comenta VEIGA (1992, p. 55) que são evidentes as limitações dessas técnicas,
que segundo o autor têm pouca relação com as óbvias dificuldades de obtenção de
dados. São, na verdade, conceituais:
"Em primeiro lugar, muitos dos problemas ambientais têm uma
importância social alta demais para que a determinação de seu
preço possa ser reduzida a um mero exercício de "deposição" a
pagar. (...) Além disto, há fatores ambientais cujo valor a longo
prazo para a sociedade será certamente subestimado pelos
consumidores de hoje em dia."

Para o autor mesmo que as estimativas

obtidas por meio dessas técnicas

pudessem ser consideradas como aproximações aceitáveis do valor monetário de certos
beneficios ou danos ambientais é fácil compreender que elas somente poderiam ser
utilizadas ao nível dos estudos de caso, isto é, da avaliação de projetos ou de impactos.

As Correntes Econômicas e a Valoração do Meio Ambiente
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MARQUES

E COMUNE

(1997) destacam três correntes econômicas voltadas ao

desenvolvimento de conceitos, métodos e técnicas a serem utilizadas com a finalidade
de valorar economicamente o meio ambiente:
• a economia do meio ambiente e dos recursos naturais, baseada nos fundamentos da
teoria neoclássica;
• a economia ecológica fundamentada nas leis da termodinâmica, que valora os
recursos ambientais com base nos fluxos de energia líquida dos ecossistemas; e
• a economia institucionalista que trata a questão em termos de custos de transação
incorridos pelos elementos do ecossistema (instituições, agências, comunidades,
população), procurando atingir determinada qualidade ambiental.
Embora estes autores comentem a existência de três correntes diferentes quanto
à valoração do meio ambiente, entendem que a atenção deve estar voltada à discussão
dos conceitos de valoração ambiental orientados pela teoria neoclássica por ser, até o
momento, o de maior amplitude de aplicação e uso.
Essa teoria econômica, desenvolveu e aprofundou tanto conceitos e métodos
para a valoração ambiental, como ainda derivou importantes instrumentos de política,
da cobrança de impostos ao leilão de licenças para poluir, passando pelos subsídios,
quotas, taxas, regulamentos e padrões fixados para o gerenciamento ambiental. Os
economistas de tendência neoclássica se referem com freqüência ao mercado, com o
objetivo de estabelecer valores para os recursos ambientais mesmo na situação em que
não exista mercado para os referidos bens.
Observam MARQUES

E COMUNE

(1997) que, apesar de defender a necessidade de

se valorar os recursos naturais, a corrente da economia ecológica critica os princípios
nos quais se fundamenta a valoração econômica que se baseia nos conceitos e hipóteses
da teoria neoclássica. Essas críticas se referem principalmente ao princípio da soberania
do consumidor e na revelação de suas preferências", adequadas de acordo com a
economia ecológica, para a avaliação dos bens e serviços que produzem pouco ou
nenhum impacto a longo prazo, mas não adequados à aplicação aos bens e serviços
ecológicos que são, por natureza, de longo prazo. Outra crítica se refere aos métodos
desenvolvidos para mensurar o valor dos bens e serviços ambientais que não são

A teoria da preferência do consumidor baseia-se na premissa de que as pessoas se comportam de modo
racional em sua tentativa de maximizar o grau de satisfação que podem obter, por meio da aquisição de
uma determinada combinação de bens e serviços, Pindyck e Rubenfeld (1994, p. 112).
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transacionados no mercado, mas que todavia buscam simular a existência de mercados
para estes produtos.
Acrescentam os autores que outra disputa que ocorre no campo das teorias
voltadas à valoração ambiental, é entre ecólogos e economistas. Farnsworth, citado por
MARQUES E COMUNE

(1997, p. 26) afirma que economistas e ecólogos têm se envolvido

em discussões, "às vezes infindáveis e pouco conclusivas", a respeito dos valores dos
ecossistemas e o seu funcional papel como fornecedor de bens e serviços para a
humanidade. Entretanto é de comum acordo que o sistema de mercado não pode ser
responsabilizado por todos os valores atribuídos ao sistemas naturais.
MARQUES

E COMUNE

(1997) apontam a existência de uma proposta que

entendem como sendo o início de um entendimento entre ecólogos e economistas. Esta
proposta contempla, fundamentalmente, valores referentes aos ecossistemas e seu papel
como fornecedor de bens e serviços por meio de três conceitos:
• valor L que abrange todos os bens e serviços ambientais transacionados diretamente
pelo mercado, sendo o valor, o preço de mercado do referido bem;
• valor IL aqueles bens e serviços ambientais que, por não serem transacionados no
mercado, não apresentam um preço explícito, porém, os seus valores são
determinados através de um mecanismo político de negociação e acordo; e
• valor IIL cujos componentes são excluídos do mecanismo
determinação de valor, seja o mercado ou o processo político.

institucional

de

Apesar de terem consciência da dificuldade conceitual em diferenciar com
clareza os valores II e I1I,tanto economistas como ecólogos afirmam que este último é
composto de itens da pauta dos intangíveis e de difícil atribuição de valor o que,
todavia, pode ser solucionado com o desenvolvimento das técnicas de mensuração
econômica e um conhecimento mais amplo e profundo do funcionamento dos
ecossistemas. Por fim, observam MARQUES

E COMUNE

(1999, p. 29) que:

"recentemente tem-se a operacionalização dos conceitos de
produção máxima sustentável e padrões mínimos de segurança,
como meios de atingir determinada qualidade ambiental e
sustentabilidade dos recursos naturais. Porém, provavelmente
em função do trabalho conjunto com ecólogos do melhor
entendimento das funções dos ecossistemas naturais, os
conceitos de valor de opção e de valor de existência foram sendo
incorporados ao arsenal da economia do meio ambiente,
denotando por parte dos economistas uma maior e melhor
compreensão dos fenômenos ecológicos e dos problemas do
meio ambiente."
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Valor de uso, de existência e de opção

A literatura ambiental da atualidade diferencia três valores que compõe o valor
econômico total do ambiente e o representa por meio da seguinte expressão:
valor econômico = valor de uso + valor de opção + valor de existência

Sendo que os seus elementos tem o seguinte significado:
valor de uso é aquele atribuído pelas pessoas que de fato usam ou usufruem do

recurso ambiental em risco (pessoas servidas por um manancial, a vista de uma
beleza natural oferecida por um imóvel).
valor de opção se refere a opção para uso futuro ao invés do uso presente que está

inserido no valor de uso.
valor de existência é o elemento da expressão mais difícil de ser conceituado, pois

representa um valor atribuído à existência do meio ambiente independentemente do
seu uso atual e futuro (as pessoas podem dar valor a alguns ativos ambientais como
animais em extinção ou florestas, mesmo que não tenham a intenção de apreciá-los
ou usá-los).
É importante ter-se em conta que os valores imputados pelas pessoas aos ativos

ambientais tem uma relação direta com a forma como avaliam os seguintes aspectos:
• singularidade do ativo ambiental exemplificado por ecossistemas únicos, ou espécies
em extinção, que não nos permite avaliar qual o valor da perda;
• irreversibilidade do dano causado ao meio ambiente que ocorre em situações nas
quais o impacto gera conseqüências com pouca ou nenhuma possibilidade de
regeneração das condições ambientais anteriores; e
• incerteza quanto a extensão futura dos efeitos negativos sobre o meio ambiente.
MARQUES E COMUNE

(1997, p. 39) alertam para o fato de que na maior parte das

vezes, não é possível valorar, isoladamente, as parcelas correspondentes aos valores de
uso, de opção e de existência, porque uma característica típica de muitos recursos
ambientais é que: "eles ensejam valores diferentes, derivados de diferentes serviços que
o mesmo ativo proporciona, e também porque em muitas circunstâncias, não é possível
operacionalizar os conceitos de modo a identificá-los em separado".
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Os mecanismos econômicos na gestão do Turismo
Segundo, LINDBERG E HUBER JR. (200 I), o turismo sustentável, principalmente
na forma do ecoturismo, vem sendo acolhido por muitos como uma oportunidade de
geração de renda e emprego em áreas pouco utilizadas pelas tentativas tradicionais de
desenvolvimento.

De maneira geral esses objetivos são atingidos, mas apenas uma

pequena parcela do dinheiro gasto pelos turistas permanece no próprio local ou em seu
arredores.
Os mesmos autores apontam que reter esses beneficios junto à comunidade local
tem pelo menos três vantagens:
1°. a conservação
recursos;

da área para o ecoturismo

elimina a utilização tradicional

dos

2°. se os habitantes recebem beneficios, apoiam com maior facilidade a atividade e
com freqüência protegem o local contra invasões, mas quando isso não acontece os
habitantes voltam-se contra essa atividade;
3°. os turistas e consumidores em geral sustentam a importância do turismo beneficiar
os habitante locais.

Como

mecamsmo

para

aumentar

os benefícios

locais

originados

pelo

ecoturismo, LINDBERG E HUBER JR. (2001) incluem: propriedade e administração local
do recurso ecoturístico; leasing, propriedade parcial ou estruturas de participação
lucros entre a indústria turística e os

de

habitantes locais; pagamentos diretos para as

comunidades, vindos das receitas turísticas; e emprego de mão de obra local na indústria
do turismo: Esses mecanismos, isolados ou por grupos, devem ser utilizados de acordo
com as condições culturais, políticas e econômicas da região.
Os

mesmos

estabelecimento

autores

dão

especial

importância

de taxas para áreas ambientalmente

à

discussão

sobre

o

frágeis a serem exploradas pelo

turismo. Estabelecendo relação direta entre esse instrumento e a demanda pelo recurso
turístico:
"Um exame dos fatores de demanda (...) sugere que os aumentos
esperados da população e do rendimento nos países de origem
levarão, no futuro, ao aumento geral da demanda por atrações
ecoturísticas. Entretanto, a demanda baseia-se parcialmente na
preferência, que, no caso do ecoturismo, depende em grande
parte da consciência do público e de sua preocupação com o
ambiente natural." (LINDBERG E HUBER JR., 2001, p. 173)
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Eles citam ainda diversos tipos de taxas que poderão ser utilizadas de acordo
com a situação do local: taxa de entrada (ingresso); de admissão; de utilização, de
licença ou autorização; geradas por vendas e concessões; cobrança direta no local; e
cobrança indireta pelos operadores turísticos ou por outros setores da indústria. Mas
àlertampara o fato de esse mecanismo precisar ser regido por alguns princípios para que
os resultados possam ser positivos. Dentre eles podemos citar:
•

•
•
•
•

Considerar as taxas como suplemento para os orçamentos e não como substituição
desses orçamentos, pois os custos de infra-estrutura e de gestão podem realmente
reduzir os fundos disponíveis para atividades de gestão e também porque há
instabilidade nas receitas geradas pelo turismo que podem não garantir a
manutenção da área;
Destinar pelo menos parte das receitas aos locais que as geram, o que aumenta a
eficiência administrativa na arrecadação das taxas e a responsabilidade nas despesas;
Estabelecer políticas nacionais para taxas, mas respeitar as especificidades dos
locais;
Reconhecer que a cobrança de taxas não será viável para todas as atrações, tais
como locais com baixos índices de demanda ou altos custos administrativos; e
Desenvolver e manter sistemas detalhados de administração contábil e financeira
para receitas e despesas.
Além das taxas, LINDBERG

E HUBER JR.

(2001) citam outras formas de se reduzir

a dispersão da receita turística:
•

•
•
•

Aperfeiçoamento das parcerias dentro da indústria do turismo, que contemplam não
só o emprego de mão de obra local não especializada, mas também programas de
treinamento e fomento a empreendedores locais;
Aperfeiçoamento do contato com o setor de transporte local, incluindo aqui a
formação de cooperativas que adquiram meios de transporte mais caros;
Aperfeiçoamento do contato com a agricultura e a pesca, bem como com os setores
de construção;
Desenvolvimento do artesanato local e outros souvenirs, dando-se especial atenção
ao fomento do artesanato genuinamente local.
Os autores concluem que para ocorrer a minimização dos impactos negativos do

turismo é necessário um planejamento detalhado, em que devem ser levados em
consideração não apenas os fatores econômicos, mas também os da cultura local ou as
preferências dos turistas, sendo que tudo irá depender da situação específica do local e
da dinâmica ali estabelecida.
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3. A Dimensão Social do Turismo
Da mesma forma que em outras atividades que buscam a sustentabilidade, na
atividade turística costuma-se dar muito mais ênfase aos impactos ambientais que
àqueles ligados à dimensão social.
Para

SWARBROOKE

(1998) isso talvez ocorra porque os impactos sócio-culturais

são sentidos de forma muito lenta, bem como por serem de maneira geral menos
visíveis e tangíveis que os impactos causados ao meio ambiente. Além disso, há certa
tendência, diz o autor, de se tratar a questão de forma paternalista, enfatizando o ponto
de vista da proteção da comunidade anfitriã (host comunity) dos efeitos negativos do
turismo.
O mesmo autor alerta ainda para o fato da dimensão social expressar uma
situação muito mais complexa, com um escopo de atores e um nível de discussão que
nos revela a natureza política do planejamento e desenvolvimento do turismo. Ou seja, a
dimensão social gira basicamente em tomo dos interesses - muitas vezes conflitantes e

das relações estabelecidas entre todos os atores envolvidos no processo de

desenvolvimento da atividade. Esse escopo poderia ser dividido em seis grupos,
correspondendo aos atores sociais mais importantes dentro do processo, com diversos
problemas a eles relacionados (SWARBROOKE, 1998, p. 61).
a) O turista

Nos estudos sobre o turista ligados aos estudos de marketing, os estudos
privilegiam a tipificação de seus hábitos, importantes para que se consiga estabelecer
suas preferências e portanto delinear os mercados.
Nos estudos tradicionais sobre a evolução dos movimentos turísticos os diversos
tipos de turistas aparecem como uma classificação do estágio em que se encontra a
exploração do recurso turístico.
RUSCHMANN

(2000), citando

THUROT

(1973), propõe um modelo de estudo

baseado em classes sociais, que proporcionam 3 fases aos destinos turísticos, sendo que
a duração dessas fases estariam diretamente relacionadas com o tempo que a classe
média (com seu padrão de turismo de massa) levaria para chegar ao destinação. As fases
são:
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1a fase - descoberta por turistas ricos e construção
internacional;

G

de .hotel de' classe

2a fase - desenvolvimento de hotéis para classe média alta;

G

3a fase - perda da originalidade e advento da classe média e do turismo de
massa.

G

A autora cita também PLOG (1973) que propõe uma Classificação baseada nas .
diferentes personalidades que têm os diversos tipos de turistas. Essa proposição trabalha
com as características motivacionais das pessoas. Esse conceito tem sido utilizado para
. reposicionar
para

destinos, introduzir novos destinos, determinar a propaganda adequada

atrair

tipos

específicos

de viajantes,

focalizar

. ~~deliberadamente fazer mover novos produtos
psicográfico

programas

de viagem

que vai de "aventureiros", "quase-aventureiros"

2001;:~uscHMANN,
::~~".<

de marketing

e

dentro de um espectro
ou para "cêntricos" (PLOG,

2000), conforme pode ser visto na figura 3.
.

Figura 3 - Distribuição dos Segmentos Psicográficos

Cêntrico

•

uição dos

seçrnentos psicográficos
.

". ~
v
',.

Fonte: Plog, S.C. Por que a preservação do Destino tem sentido econômico, 2ooi;p.

271.

Por essa classificação os destinos turísticos novos são descobertos por turistas

.

"aventureiros"

- tipos extrovertidos

e autoconfiantes

que estão sempre buscando
.

novidades. No momento em que esses destinos tornam-se mais conhecidos e dotados de
melhor infra-estrutura, passam a receber um número maior de .turistas, o perfil destes,
por sua vez, modifica-se,

pois os aventureiros

darão lugar aos turistas de perfil

"cêntrico", ao qual pertence a maioria das pessoas. Nesse moment():~pp,~~remos dizer
.

que~corre

.

":;i~'
'

o fenômeno do turismo de massa (RUSCHMANN, 2000); A autora continua,
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R

.

"
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dizendo que esse é o início do

declínio

da ativictâdê turística, "pois o grande fluxo de

pessoas destrói aquilo que a faz viver - a beleza e a originalidade das atrações".
PLOG (2001) sobrepõe a esses tipos de turistas a idéia de "qualidade

da

experiência". Para ele quando um destino é descoberto pelos aventureiros "a qualidade
das experiências ali vivida é ampliada para a maioria dos viajantes durante um período
de tempo".

O diferencial

para que esse período

seja de apenas alguns anos ou

transforme-se em décadas dependerá da rapidez do crescimento e do grau de atenção
que for dada ao planejamento da atividade no local
N o caso dos estudos sobre sustentabilidade,
mencioná-los

como

a "causa

do problema"

normalmente

devido

aos

a literatura tende a

impactos

ambientais,

econômicos e sociais que sua presença costuma trazer. Ou seja é como se o turista fosse
sempre um intruso mal visto e não um convidado, despendendo

seu dinheiro para

conhecer um lugar (Sw ARBROOKE,1998).
Esse autor lembra, porém que as pessoas hoje em dia são "turistas" por apenas
algumas semanas por ano e, em seu dia-a-dia, vivem vidas "estressantes".

Para essas

pessoas o turismo é cada vez mais um serviço que lhes proporciona saúde física e
mental. Por essa razão, em uma dimensão social do turismo há que se reconhecer que
usamos o turismo sempre que possível para sustentar e melhorar a qualidade de vida do
turista, e que, devemos desenvolver produtos turísticos que sejam sustentáveis para os
destinos e atenda às necessidades do turista de relaxamento físico e estímulo mental.
O que é necessário é que se reconheça que os turistas trazem tanto benefícios
quanto problemas e para resolvê-los seria necessário que a todos ficasse claro que o
turista tem sim direitos e deveres com relação à destinação turística.
Dentre os direitos, SWARBROOKE
(1998, p. 145) cita:
•

Direito à segurança contra o crime, terrorismo ou epidemias;

•

De não ser discriminado por raça ou sexo, entre outros;

•

De não ser explorado pelos negociantes locais;

•

De não ser explorado pelos marketing enganoso com relação ao destino;

•

Direito a um meio ambiente seguro, limpo e saudável;

•

A poderem se locomover livremente;

•

De conhecer livremente os habitantes locais;

•

Direito a um serviço cordial e competente.
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E quanto às responsabilidadês deverão, iiÓ iiÜfiiÍÍio:
•

Obedecer as leis e regulamentos locais;

•

Não tomar parte em atividades ilegais ou condenadas pela sociedade;

•

Não ofender as crenças religiosas locais ou as normas e comportamentos culturais;

•

Não prejudicar deliberadamente o meio ambiente físico local;

•

De auxiliar a economizar o uso de recursos locais escassos.
E ainda, dentre outros:

•

Evitar destinos que não cumpram com as regras e os direitos humanos;

•

Boicotar negociantes locais que maltratam trabalhadores
salários e condições mínimas de vida para os trabalhadores.

•

Proteger a vida selvagem não comprando, por exemplo, "souvemirs"
com partes desses animais.

e não proporcionam
fabricados

b) Indústria do turismo

o turismo

é uma atividade desenvolvida principalmente por empresas privadas,

que geram negócios. Sabemos que há uma gama enorme e diversificada de empresas e
profissões atuantes nessa área, cada uma com suas especificidades, tais como agências
de viagem, empresas de hospedagem, de transporte aéreo, terrestre ou aquático.
Do ponto de vista ambiental, essa indústria costuma ser vista como a grande
causadora dos impactos negativos que a atividade provoca. Com certeza esses críticos
estão certos.
As principais questões que são colocadas dizem respeito à forma como esses
grupos fomentam o desenvolvimento da infra-estrutura física, tais como novos hotéis ou
a construção de aeroportos, como utilizam os recursos disponíveis (recursos espaciais,
fauna e flora locais, entre outros) e seus resíduos, bem como sua postura como
empregadores.
A discussão aqui porém é que do ponto de vista da sustentabilidade.

Se a

indústria, para poder existir, causa danos, é ela quem terá que assumir os maiores
encargos para diminuir esses impactos, bem como criar mecanismos

para que os

recursos possam ser utilizados de forma eficiente. Além da responsabilidade

social que

deverá assumir com relação às comunidades e parceiros locais.
Desse ponto de vista, o ideal é que esse grupo passe a responder de forma próativa, o que significa incentivo a ações voluntárias para diminuir os impactos, tais corno
a redução do consumo de energia, a reciclagem e a minimização dos resíduos.

...

.

;

.. ~
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A criação de um código de conduta também é recomendável, de preferência com
regras que propiciem uma postura ética tanto com relação ao turista quanto com relação
à comunidade local.
Há ainda a questão do relacionamento entre o desenvolvimento da atividade
turística em pequena escala, efetuada por empreendedores locais, e as grandes
corporações transnacionais (Sw

ARBROOKE,

1998)

Há uma tendência a se considerar como mais adequado o desenvolvimento de
empreendimentos em pequena escala e locais. A questão é que, como em qualquer
situação há vantagens e desvantagens com relação ao desenvolvimento puramente local
da atividade.
Um dos maiores problemas, por exemplo, está relacionado com a quantidade de
recursos disponíveis, sendo muito mais difícil a um empreendedor local ter condições
para desenvolver e aprimorar as condições do turismo na área. Além disso, os
empreendedores locais podem ser tão ignorantes e desinteressados pela área que
utilizam quanto os grandes grupos, buscando o lucro fácil e a diminuição máxima de
custos.
Por outro lado, é sabido que os grandes grupos empreendedores costumam ter
menos comprometimento com os destinos que exploram e têm maior dificuldade de
entender as especificidades da área.
A busca por um entendimento entre os dois grupos e a possibilidade de se
procurar soluções conjuntas faz parte das responsabilidades a serem assumidas pela
indústria. O fortalecimento das associações de pequenos grupos regionais tem auxiliado
nesse processo.
Deve ser enfatizada, também, principalmente junto aos grandes empreendedores,
a responsabilidade pelo comportamento inadequado dos turistas, de maneira a buscar,
por parte desse grupo apoio à conscientização dos visitantes. Em resumo, deve-se
buscar meios para que a indústria (SWARBROOKE, 1998):

•

Aprimore as relações com a indústria turística local e com a comunidade hospedeira;

•

Evite utilizar os baixos custos da economia local para reduzir seus próprios custos;

•

Evite criar expectativas e imagens enganosas em suas atividades promocionais;

•

Não estabeleça negócios com empreendedores locais que têm pouco respeito aos
direitos humanos;
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•

Não estabeleça negócios com intermediários que não respeitam as regras como
empregadores;

•

Aumente seu comprometimento com as comunidades locais.

No caso da indústria local, o ideal é que minimamente:
•

Forneça os recursos humanos e que estes tenham pagamento justo, condições de
trabalho e oportunidades de promoção;

•

Participe e tenha influência nas decisões governamentais;

•

Tenha consciência sobre o local, sobre a importância de preservar sua cultura e
repassem isso para os turistas.

c) Governo
Segundo

W ANHILL

(2001), em boa parte dos países o desenvolvimento do

turismo é uma atividade realizada em parceria entre os setores público e privado. Essa
parceria depende das orientações política, econômica e social de cada país.
Na verdade, quanto maior for a importância econômica da atividade para um
país, maior será a intervenção do setor público e o estímulo governamental para atrair
investimentos.
É tradicional a intervenção .que os governos fazem para assistir e regular o

desenvolvimento privado do setor do turismo, pois trata-se de uma atividade de natureza.
complexa, que toma improvável que o setor privado possa satisfazer completamente os
objetivos da atividade. Somente ações e políticas governamentais têm condições de
promover um equilíbrio entre os benefícios a serem recebidos pelos anfitriões e pelos
convidados (turistas) (WANHILL, 2001).
Os incentivos fornecidos pelo governo são instrumentos políticos que podem
auxiliar a assegurar um desenvolvimento cooperativo entre os setores privado e público,
bem como garantir a sustentabilidade do desenvolvimento da atividade tendo em vista a
minimizar as condições de pobreza e a substituição da renovação de fontes naturais e
culturais.
Muitas vezes porém, os objetivos políticos estabelecidos pelos governos são
conflitantes.

W ANHILL

(2001) cita alguns exemplos dessa situação tais como a

maximização dos ganhos do câmbio exterior em oposição a ações para encorajar a
dispersão regional de visitantes estrangeiros; a busca por atrair turistas de alto poder
aquisitivo contra políticas para expandir continuamente o número de, visitantes; ou a
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necessidade de maximizar a criação de empregos por meio da geração de grandes fluxos
de turistas em oposição à necessidade de conservação do meio ambiente e cultura locais.
Porém do ponto de vista desse autor, há sempre necessidade de intervenção do
governo pois, por si próprias, as economias
sustentado.

Essas facilidades normalmente

como regulamentação

de mercado não pruduzirão

tomam forma de instrumentos

turismo
políticos

de zonas, taxação (ou isenção de taxas) e formação de infra-

estrutura.
Em consonância com esse pensamento, BRAMWELL (200 I) afirma que somente
as autoridades públicas dispõem de um enorme painel de instrumentos para viabilizar o
uma política que vise a sustentabilidade

da atividade turística. Esses instrumentos

podem ser divididos em 4 blocos:
•

Encorajamento do governo por meio de informação, educação e persuasão geral às
operadoras de turismo, turistas ou comunidade nas áreas turísticas para motivá-los a
adotar um comportamento sustentado;

•

Incentivos financeiros que influenciam os preços nos negócios de turismo, para os
turistas ou para as comunidades hospedeiras.

•

Gasto com ações desenvolvidas pelo próprio governo ou agências estatais, tais como
transporte público, aquisição de terras e medidas de conservação para os parques
nacionais, bem como iniciativas de desenvolvimento
da comunidade
e
administração de resíduos;

•

Regulamentações do governo que proíbem ou exigem caminhos específicos de ação,
amparadas pela lei, mas não envolvem um incentivo frnanceiro ou gasto direto dos
órgão públicos, tais como o estabelecimento de regras específicas sobre o mero
ambiente e regulamentos sobre o zoneamento de terra numa área turística.

Esses blocos incluem, por exemplo, instrumentos como:
•

Zoneamento para controlar o desenvolvimento
de turistas a áreas sensíveis;

do turismo ou para limitar o acesso

•

Disseminação de códigos de conduta de turismo para encorajar um comportamento
apropriado;

•

imposição de taxas ao uso de energia e de serviços de tratamento de lixo para incitar
as empresas de turismo a economizar recursos escassos e reduzir a poluição;

•

fornecimento público de infra-estrutura de administração de tráfego para reduzir o
congestionamento e a poluição nas áreas turísticas.

Para BRAMWELL (2001) a escolha dos instrumentos dependerá principalmente da
análise das condições do local onde determinada política deverá ser implementada, já
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que esse fator está diretamente

ligado ao grau de eficiência

de cada um desses

instrumentos, que varia de acordo com as circunstâncias de cada local.
SWARBROOKE
(1998) cita algumas das questões com as quais o setor púbico terá
de lidar:
•

Barreiras ao incômodo provocado pelos turistas aos locais de visitação e culturas
diferentes;

•

Destinar recursos para o turismo que poderiam ser alocados para outras prioridades,
tais como saúde e educação;

•

Subsídio aos custos das viagens para os turistas;

•

Criar imagens favoráveis dos destinos para os turistas por meio de atividades
promocionais;

•

Decisão sobre como as taxas provenientes dos turistas serão utilizadas;

•

Regulamentação da atividade turística;

•

Atitude para com as culturas tradicionais e povos indígenas habitantes dos destinos
turísticos.

Cada um deles, selecionados ou utilizados em grupo, são a forma de colocar
uma determinada política em ação e sua escolha depende dos objetivos buscados que
são influenciados

por processos

sociais, econômicos

e turísticos

e, por sua vez,

dependem das crenças, valores e ideologias existentes. Essa situação torna a escolha dos
instrumentos uma tarefa bastante complexa para o setor público.

d) Comunidade receptora

o

conceito mais comum sobre Comunidade Receptora é que seriam todas as

pessoas que vivem dentro dos limites de um destino turístico. Essa definição, porém,
não é completa. Mesmo considerando que a influência maior seja daqueles que são
originários

da região, em várias comunidades,

normalmente

aquelas com vocação

turística, há uma grande participação de pessoas que se mudaram para a comunidade,
tais como as que possuem uma segunda moradia na região; aqueles que se mudaram
para lá; e os trabalhadores que para lá vão com o crescimento da atividade.
Além disso há uma gama de situações que terão de ser trabalhadas,
•

Relações estabelecidas com os turistas

•

Grau de envolvimento e de influência junto ao setor público tomador de decisão
com relação ao turismo;
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•

Impacto do turismo na sociedade e cultura local;

•

Força e comprometimento para conservar sua sociedade e cultura.

É preciso notar ainda que, na prática é muito difícil que a comunidade receptora
seja efetivamente homogênea. Primeiro porque há dentro do próprio desenvolvimento
da atividade turística uma série de grupos

com interesses diferentes que incluem

(SWARBROOKE, 1998):
•

Os que possuem seus próprios negócios turísticos;

•

Os trabalhadores da indústria local;

•

Os outros empreendedores que não estão envolvidos com o turismo;

•

Os trabalhadores
atividade;

•

Os que serão afetados pelos impactos negativos do turismo.

O consenso
pertencem

que não estão empregados pelo turismo e não serão afetados pela

toma-se

ainda mais difícil se pensarmos

a "comunidades"

dentro

da Comunidade

que essas pessoas

Receptora

com

interesses

divergentes, ou seja podem ser divididos em diversos grupos que se contrapõem uns aos
outros, tais como
•

Elites e o resto da população;

•

Grupos indígenas e os imigrantes;

•

Os envolvidos com a indústria do turismo e os que não estão;

•

Os proprietários e os arrendatários;

•

População jovem e população idosa;

•

Empregadores e empregados ou autônomos;

•

Os que se utilizam de transporte público e os que se utilizam de transporte privado;

•

Grupos majoritários e minorias étnicas.
Por

essa

razão

o tão buscado

"consenso"

só existe

quando

imposto

artificialmente por uma elite dominante (SWARBROOKE, 1998). Na maioria dos casos há
sim uma série de conflitos com os quais o desenvolvimento turístico terá de lidar, dentro
da questão principal

que é o desejo de maximizar

o impacto socioeconômico

e

ambiental positivo para essas comunidades e minimizar seu impacto negativo, o que
depende de uma gestão bem orientada,

que promova a participação desses grupos e

todos os demais envolvidos (BRANDON,2001).
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Para

BRANDON

(2001)

projetos

que prevêem

econômicos, mas que não encorajam a participação

a geração

de benefícios

local desde o planejamento

da

atividade estarão menos aptos a propiciar benefícios para toda a comunidade, haja vista
a complexidade que esse grupo envolve. Enfim,
"É impossível dar respostas defmitivas sobre o que funciona
melhor, pois as respostas variam segundo o contexto. Para
planejar atividades de turismo de natureza, os projetos precisam
ser abertos e flexíveis durante o processo de planejamento, e as
pessoas do local precisam ser consultadas permanentemente
sobre uma variedade de possibilidades." (BRANDON, 2001, p.
235)
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III - Os INSTRUMENTOS
DEPLANEJAMENTO
E DEGERENCIAMENTO
DOTURISMO
SUSTENTÁVEL
1. A Questão Ambiental:

Unidades de Conservação

A Área de Proteção Ambiental - AP A - é um tipo de unidade de conservação. A
EMBRATUR (1998, p. 34), citando documento do IBAMA, defme uma unidade de
conservação como:
"porções do território nacional, incluindo águas territoriais, com
características naturais de valor relevante, de domínio público
ou de propriedade privada, legalmente instituídas pelo poder
público com objetivos e limites definidos e sob regimes
especiais de administração, às quais se aplicam garantias
adequadas de proteção."

o

conceito de unidade de conservação,

da forma como o entendemos hoje,

surgiu com a criação do Parque Nacional de Yellowstone em 1872 nos Estados Unidos,
num contexto de valorização da manutenção de grandes espaços naturais, vistos como
"ilhas" de grande valor cênico, onde o ser humano pudesse contemplar a natureza em
busca de paz e fruição espiritual. Muitos outros Parques Nacionais norte-americanos
foram criados nesse contexto,

tomando-se

uma importante

referência

ocidental

e

moderna para áreas protegidas (BRITO, 1995; MILANO,1997)
Ainda no século XIX havia nos Estados Unidos duas correntes teóricas sobre
conservação do mundo natural: o preservacionismo, representado por John Muir, queria
proteger a natureza contra o desenvolvimento
valorizando

a natureza

conservacionismo,

pela apreciação

moderno, urbano-industrial

estética e espiritual

e predatório,

da vida silvestre.

O

por sua vez, representado pelo engenheiro florestal Gifford Pinchot,

apregoava o uso racional dos recursos naturais, baseando-se em três princípios: uso dos
recursos naturais para as gerações presentes; a prevenção do desperdício; e acesso aos
recursos para muitos cidadãos e não para poucos.

o conservacionismo

opunha-se à idéia de desenvolvimento

pode ser considerado precursor do conceito de desenvolvimento

a qualquer custo e

sustentável (DIEGUES,

1994)
Para MILLER (1997),
protegidas, hoje:

são três os objetivos

do estabelecimento

de áreas
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a. Preservar habitats naturais ou sítios culturais considerados valiosos por seu cenário,
características naturais, espécies silvestres e significação religiosa ou histórica:
b. Resguardar e regular o suprimento de recursos de alto valor, tais como mananciais
de água pura, plantas medicinais, peixes, madeira para uso futuro ou caça e;
c. Manter as características e a diversidade paisagística.
A União Internacional de Conservação da Natureza - UICN foi que, no nível
internacional, incumbiu-se da tarefa de desenvolver um sistema de classificação para as
áreas protegidas, ordenando-as não pelos seus nomes, mas por seus objetivos de gestão,
descritos nos respectivos diplomas legais de criação e regulamentação e pelas práticas
efetivamente aplicadas.
A classificação da UICN apresenta seis tipos de unidades de conservação, sendo
que um deles é dividido em dois. Em ordem decrescente de restrição:
I - proteção estrita, subdividida em:
la - reserva natural estrita e
Ih - área natural silvestre;
11- conservação de ecossistemas e turismo/recreação;
111- conservação das características nacionais;
IV - conservação por meio de gestão ativa;
V - conservação de paisagens terrestres e marinhas e recreação/lazer e
VI - uso sustentável de ambientes/ecossistemas naturais (UICN, 1994).
No Brasil, o primeiro Parque Nacional, o de Itatiaia, foi criado em 1937, para
que a região mantivesse perpetuamente seu aspecto primitivo e atendesse às
necessidades de ordem científica.

O movimento para a criação de novos parques

adquiriu importância no final dos anos 30, com a criação dos Parques Nacionais do
Iguaçu e da Serra dos Órgãos (SMA, 1998).
A preocupação de sistematizar os diferentes tipos de unidades de conservação já
existia no Brasil desde as primeiras décadas deste século, embora uma série de áreas
protegidas tenha sido criada no país, por diferentes níveis de poder e diferentes
instituições, sem o objetivo de estabelecer um conjunto consistente de áreas protegidas
(SOA VINSKY 1997).
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Os primeiros parques nacionais brasileiros foram conceituados a partir da idéia
da proteção de monumentos públicos naturais Ou da proteção de territórios de singular
beleza. Esse conceito evoluiu com base em procedimentos observados em outros países
e nas classificações internacionais de áreas especialmente protegidas, passando de um
enfoque estético e recreativo a outro mais biológico, preocupado com a proteção da
biodiversidade (SMA, 1998).
A primeira etapa do Plano de Sistema de Unidades de Conservação para o
Brasil, a cargo do extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), em
1979, foi o primeiro esforço institucional de sistematização das áreas protegidas. O
documento apontava a necessidade do estabelecimento de critérios técnico-científicos
na criação de unidades de conservação e na definição de suas categorias. Na segunda
etapa do Plano, em 1982, percebeu-se a necessidade de criação de novas categorias de
manejo, pois as unidades de conservação que vinham sendo criadas no país não
correspondiam à categorias propostas nas duas etapas do Plano (BRITO,1995).
Em 1989 a FUNATURA (Fundação para a Conservação da Natureza), uma
organização não governamental contratada pelo IBAMA, apresentou uma proposta de
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, com o objetivo de sistematizar
conceitos, objetivos e tipos de categoria. O documento serviu de base para o Projeto de
Lei Federal 1892/92 (SMAlPROBIO, 1998).
Esse Projeto de Lei foi recentemente sancionado pela Presidência da República e
dispõe sobre os Objetivos Nacionais de Conservação da Natureza, criando o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

Seu objetivo é estabelecer os

princípios e normas que irão dirigir todo o processo de criação e gestão de unidades de
conservação. Após sete anos de discussão, várias audiências públicas regionais, um
substitutivo e muitas emendas, o projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional em
meados de 1999 e pelo Senado em junho de 2000.
O SNUC objetiva: contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos
recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; proteger as espécies
ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; contribuir para a preservação e a
restauração da diversidade de ecossistemas naturais; promover o desenvolvimento
sustentável a partir dos recursos naturais; promover a utilização dos princípios e práticas
de conservação da natureza no processo de desenvolvimento; proteger paisagens
naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; proteger as características
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relevantes

de

natureza

geológica,

geomorfológica,

espeleológica,

arqueológica,

paleontológica e cultural; proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; recuperar ou
restaurar ecossistemas degradados; proporcionar meios e incentivos para atividades de
pesquisa

científica,

estudos

e monitoramento

ambiental;

valorizar

econômica

e

socialmente a diversidade biológica; favorecer condições de promover a interpretação e
educação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico e
proteger os recursos naturais necessários

à subsistência de populações

respeitando e valorizando seu conhecimento
economicamente.

tradicionais,

e sua cultura e promovendo-as

social e

(CONGRESSONACIONAL:COMISSÃODE DEFESADO CONSUMIDOR,

MEIOAMBIENTEE MINORIAS,1999).

o

SNUC divide as unidades de conservação em dois grandes grupos, que dão

base a uma categorização a ser desenvolvida na regulamentação da legislação

7

:

1. Unidades de Proteção Integral: com o objetivo de preservar a natureza,
admite apenas o uso indireto dos recursos naturais. Fazem parte desse grupo
as seguinte categorias: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque
Nacional, Refúgio de Vida Silvestre e Monumento Natural.
2. Unidades de Conservação de Uso Sustentável: com o objetivo de promover e
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais.
É integrado pelas
seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante
Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de
Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do
Patrimônio Natural.
Para a UICN (1994) afirma claramente

que não há uma categoria

mais

importante que outra, trabalhando com a idéia de gradação entre elas. A combinação
das diferentes unidades e sua adaptação às realidades locais é que traz a sustentabilidade
da conservação. Na concretização

desse mosaico é que as unidades de conservação

cumprem o seu papel no planejamento territorial e no desenvolvimento local, regional e
nacional (SMA,1998).
Adaptando essa idéia às categorias do SNUC, é necessário buscar a combinação
das diferentes categorias: estações ecológicas nas áreas mais sensíveis, parques nas
áreas capazes de suportar a visitação pública sem colocar em risco a preservação da
biota,

AP As nas áreas

com maior

população

residente

(áreas

antropizadas)

-

possibilitando a criação de corredores ecológicos entre as unidades de proteção integral,
reservas extrativistas onde a exploração sustentada de um determinados recursos seja
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essencial à sobrevivência

de comunidades

tradicionais,

num arranjo específico para

cada região, de acordo com suas características.
"A estratégia que agora se busca é a organização das ecorregiões
em um mosaico de unidades ambientais. Trata-se de um
planejamento ecológico-estratégico visando o alargamento da
dimensão espacial da conservação, estabelecendo áreas de
manejo integrado que reunam unidades de conservação de uso·
indireto com outras unidades cuja base de conservação seja o
manejo sustentado (IBAMAlGTZ, 1997, p.9)."
O que nos dá a idéia de um mosaico de áreas sob diferentes níveis de proteção.
As Reservas da Biosfera, embora não sejam, para o SNUC,

unidades de

conservação, estão em sintonia com a idéia de mosaico e o enfoque bio-regional de
planejamento. Propostas pela UNESCO em seu programa MAN ANDBIOSFHERE(MaB),
têm a intenção de conservar áreas representativas da biodiversidade mundial, onde haja
um acervo de conhecimento importante e adaptado ao manejo sustentável, de modo que
se possa pesquisar e acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Essa evolução deve
ser estudada tanto nas áreas sem interferência humana, como nos trechos com gestão
equilibrada e mesmo em áreas de recuperação (MARETTI,1994).
As Reservas da Biosfera devem desempenhar:
L Funções de conservação, protegendo recursos genéticos, espécies e
ecossistemas em escala mundial;
2. Funções logísticas, principalmente para o apoio à pesquisa e educação;
propiciando estruturas interligadas a esses temas e ao monitoramento, no
quadro de um programa científico internacionalmente orientado e;
3. Funções de desenvolvimento, na procura de 'formas de uso racional e
sustentável dos recursos dos ecossistemas, permitindo a cooperação estreita
com as populações humanas envolvidas.
A verdadeira idéia e o que distingue as reservas da biosfera são esses três grupos
de funções, suas inter-relações e combinação sinérgica (SegundoBATISSE, 1993 apud
SMA,1998).
Um importante instrumento de gestão é o zoneamento da região em:
Zonas núcleo, contendo os exemplos mais significativos dos remanescentes dos
ecossistemas

naturais.

São zonas amparadas por proteção legal segura,

centros de endemismo e riqueza genética.

o

Devem permanecer totalmente

7
SNUC ainda não foi regulamentado. Sua regulamentação, em discussão atualmente, é fundamental para
consolidar os mecanismos para que as unidades cumpram os objetivos propostos, e também para possibilitar que as
unidades que não se enquadram nessas categorias sejam reenquadradas.
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protegidas, sem outra utilização além da educacional e científica. Unidades
de conservação de proteção integral, na prática;
Zonas de amortecimento, onde as atividades econômicas e o uso das terras
devem estar em equilíbrio para garantir a integridade das zonas núcleo. São
áreas onde se vai pesquisar e planejar os meios de produção de acordo com
os princípios do desenvolvimento sustentável;
Zonas de transição, as mais externas da reserva. São, por vocação, áreas de
influência, onde se privilegia o uso sustentável das terras, incentivando as
atividades que aprimorem os meios de produção na direção desse objetivo.
Seus limites não são definidos geograficamente, pois estão sujeitos a
reajustes periódicos (COSTANETO,1997).
Embora recentes no Brasil, já existem algumas áreas definidas: Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica, Reserva da Biosfera do Cerrado e Reserva da Biosfera do
Cinturão Verde da Cidade de São Paul08. Apesar de criadas na década de 70, traduzem
a concepção bioregional de conservação e por isso são consideradas entre as mais
modernas concepções de áreas protegidas, atualmente apontando diretrizes para a gestão
de unidades de conservação (SMA, 1998).
A prioridade internacional para as Reservas da Biosfera confere maior ênfase

nas zonas de amortecimento e transição, com o envolvimento das comunidades locais
em projetos de desenvolvimento sustentável.
Na Região Metropolitana de São Paulo, área de estudo deste trabalho, a criação
da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de Capital (1994), ainda que revestida das
melhores intenções, não tem bastado para assegurar a conservação - como demonstram
a crescente devastação da Serra da Cantareira e das bacias hidrográficas Billings e
Guarapiranga, inseridas no perímetro da Reserva. Há necessidade de ações concretas,
numa escala menor, para que se efetivem a compatibilização das atividades econômicas
e da conservação ambiental. Por essa razão as APAs, são consideradas estratégias mais
adequadas, viáveis e necessárias.

8

Onde se localiza a área objeto desta dissertação.
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Áreas de Proteção Ambiental
•

As Leis

Na classificação proposta pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação as
AP As9 enquadram-se no grupo das unidades de uso sustentável.

São defmidas como,

" ...áreas em geral extensas, com um certo grau de ocupação
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos,estéticos
ou
culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o
bem estar das populações humanas, e tem como objetivos
básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo
de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos
naturais. "

o

IBAMA (CURVELLOet aI., 1998) compara as APAs aos Parques Naturais

europeus e às Reservas da Biosfera, destacando suas similaridades: objetivam conservar
a biodiversidade;

permitem o uso sustentável dos recursos naturais; não alteram a

titularidade das terras; possuem um sistema de ordenamento territorial baseado em um
zoneamento e adotam um sistema de gestão participativo.

o

Parque Natural Regional francês é uma das referências internacionais mais

importantes para a criação da categoria das APAs. Esses parques são criados a partir da
decisão das comunidades

locais, na perspectiva

de preservar e, ao mesmo tempo,

desenvolver a região onde habitam e terão sucessores.

Mantém práticas qualificadas de

manejo do território, introduzindo atividades econômicas compatíveis com a proteção
ambiental e buscando assim garantir a qualidade de vida presente e futura (IBAMA,
1998).
Paisagens

protegidas,

segundo BERESFORD(2000), citado por BELLENZANI

(2001), são paisagens habitadas,

paisagens trabalhadas.

O planejamento

e manejo

precisam ser feito em parceria com a comunidade local. Iniciativas econômicas locais e
a participação da comunidade darão forma aos objetivos de conservação.

Dois fatores

são centrais para o sucesso de paisagens protegidas: a efetiva conservação do ambiente
natural e cultural; e a contínua viabilidade da economia local.
Segundo

BELLENZANI (2001),

trabalhos

recentes

consideram

a

gestão

participativa um ponto chave para o sucesso das APAs (CORTE, 1997; ROPER, 1997;
MORAES, MARETII et alii, 1997; RIBEIRO& SOUTo,1997; SONDA, 1997, ROPER,2000,
BARROS& BEUTTENMULLER,
2000).
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o mecanismo

para tal está previsto pelo SNUC (artigo 15, inciso 5: "A APA

disporá de um Conselho, presidido pelo órgão responsável por sua administração e
constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e
da população residente, conforme se dispuser no regulamento dessa lei", e no
Anteprojeto de Lei do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, no qual as APAs

"devem ser geridas por um Colegiado Gestor constituído por representantes de órgãos
públicos e organizações da sociedade civil, conforme se dispuser em regulamento. Este
Colegiado deverá se engajar ativamente na elaboração e aprovação do Plano de
Gestão da Unidade". É preciso notar, porém, que a legislação geral vigente sobre
APAs, hoje - Lei Federal ;6902/81, Resolução CONAMA
99.274/90 não aborda esse aspecto.

10/88 e Decreto Federal

Boa parte das APAs existentes (CORTE, 1997,

BRITO& CÂMARA,1999) não possui conselho, colegiado ou qualquer outro mecanismo
oficializado de gestão participativa.
As APAs foram instituídas pela Lei Federal 6.902/81, com interesse na proteção
ambiental,

visando

melhorar

as condições

ecológicas

locais e ao mesmo tempo

assegurar o bem estar das populações humanas. Buscam conciliar o desenvolvimento da
área com a sua proteção ambiental, sem alterar a propriedade das terras, o que era novo
na época e foi considerado um desafio para o tempo e contexto histórico (CURVELLOet
aI., 1998).

BRITO& CÂMARA(1999) consideram as AP As como a categoria de manejo mais
moderna em termos de áreas protegidas, pelo fato de permitirem
desenvolva

atividade

desapropriação

econômica

que a população

em seu interior e sua criação não implica

de terra, mas em condicionantes

em

para conciliar o uso das terras e o

desenvolvimento dentro de parâmetros de planejamento ambiental.
A lei de criação das AP As dispõe que "respeitado o direito de propriedade, o
poder público estabelecerá normas, limitando ou proibindo:
•

A implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente

poluidoras,

capazes de afetar mananciais de água;
•

A realização de obras de terraplenagem e abertura de canais, quando essas
iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais;

LEI 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (on line).
http://www.socioambiental.org/website/notícias/naintegralindex.htm
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•

O exercício de atividâdes capazes

de

prôvocar uma acelerada erosão das

terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas;
•

O exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as
espécies raras da biota regional"

APA é uma região demarcada, necessitando de normas de proteção especiais,
mais restritivas do que as leis gerais de proteção ambiental, mas que ainda assim

permitam usos diferenciados do solo. É, portanto, uma região mais frágil do que o
geral, podendo admitir intervenções humanas (antrópicas), desde que reguladas. Por
isso, a criação de uma APA parte do princípio que naquela determinada região não seja
suficiente a aplicação das regras gerais ambientais e sua fiscalização - ou seja, é
necessária a criação de normas mais rígidas. E para que sejam criteriosamente
estabelecidas tais regras, antes de defmir legalmente os limites geográficos da APA é
preciso saber quais são suas fragilidades - o que se quer, especificamente, proteger.
(MARÉS,1997).
Para se cnar uma APA, é preCISO considerar os aspectos ambientais
(constituintes bióticos, abióticos, aspectos estéticos, paisagísticos e culturais), os
interesses das comunidades (interna e externa) eda

sociedade civil organizada, o

tamanho da área e outros aspectos importantes para a qualidade de vida das populações
residentes dentro da área a nas proximidades. Deve se ter como objetivo primordial o
disciplinamento do processo de uso e ocupação, levando em conta a necessidade de
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais e garantir a proteção dos ecossistemas,
incluindo a vegetação nativa, a fauna silvestre e os mananciais. (BRITO& CÂMARA,
1999)
É necessário, portanto, que cada APA possua sua norma reguladora, que devem

servir para responder, segundo MARÉS(1997), as seguintes questões: quais restrições
especiais devem sofrer o exercício da propriedade privada na área protegida? Como e
em que condições será realizado o licenciamento ambiental na APA?
Essa norma reguladora das APAs deverá abranger os seguintes instrumentos de
planejamento: zoneamento ecológico-econômico, plano de gestão, monitoramento e
avaliação e plano operativo anual (BRITO& CÂMARA,op. cit). A legislação contudo
exige unicamente o zoneamento (Resolução CONAMA 10/88).
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Segundo essa resolução, o zoneamento ecológioo-econômico

é obrigatório e se

constitui no principal instrumento de viabilização das APAs. Note-se porém que apesar
da criação de APAs vir sendo estimulada no Brasil, poucas possuem zoneamento
ecológico-econômico desenvolvido e aplicado (LANGEJR., 1997).
Das vinte e quatro APAs federais sob a responsabilidade do IBAMA, oito
contam zoneamento com instrução normativa: Jericoacoara (CE); Piabuçu (AL), Rio
São Bartolomeu (DF), Rio Descoberto (DF); Guaraqueçaba (PR), Cananéia-lguapePeruíbe (SP); Carste Lagoa Santa (MG) e Petrópolis (RJ).
Os zoneamentos não nasceram com as APAs e não se esgotam nelas. Os grupos
sociais, dos mais primitivos às modernas sociedades industriais projetam sobre o espaço
suas necessidades.

Por mais primária ou inconsciente que seja, essa projeção é a

essência do zoneamento.
BELLENZANI
(2001) afirma, citando CANAL!(1992), que desde os primitivos
zoneamentos empíricos e informais (zonas de caça, de agricultura e de coleta)
fundamentados na valoração social do espaço, a sociedade reparte o território e se
organiza para dominá-lo, projetando nele suas próprias relações de poder. O
zoneamento tem sido aplicado com diferentes objetivos, como instrumento e como
solução. Além de um instrumento de proteção ambiental, é também um mecanismo de
apropriação de recursos territoriais.
A Resolução CONAMA 10/88 estabelece que o zoneamento ecológicoeconômico das APAs deve estabelecer normas de uso, de acordo com as condições
bióticas, geológicas, urbanísticas, agropastoris,extrativistas, culturais e outras. Prevê,
admitindo a criação de outras, as seguintes zonas: Zona de Preservação da Vida
Silvestre (inclui as áreas de preservação permanente definidas pelo Código Florestal e
as unidades conservação de proteção integral existentes dentro do perímetro das APAs),
Zona de Conservação da Vida Silvestre, Zona de Uso Agropecuário.

o zoneamento

ambiental serve para examinar as variáveis que caracterizam as

condições ambientais atuais - quadros físico, biótico e sócio-econômico da região - para
avaliar a qualidade e a vulnerabilidade do meio ambiente (BRITO& CÂMARA,1999).
Especificamente para as APAs, o IBAMA, responsável pelo gerenciamento
dessas unidades de conservação em nível federal, propõe uma metodologia própria,
expressa no "Roteiro Metodológico para Zoneamento de Àreas de Proteção Ambien'ta~'c.:
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(GRIFFITH,JUCKSCHE DIAS, 1995). Esse roteiro metodológico preconiza a participação
dos agentes envolvidos (institucionais

e sociedade civil) e interessados na gestão da

AP A, na elaboração do zoneamento, pois parte do princípio que uma das garantias de
sucesso do zoneamento é o compromisso da população.
Para SMA (1992) o zoneamento
assegurar

o uso adequado

compatibilizando-as
destacado

o

indispensável

ecológico-econômico

do solo, disciplinar

com as potencialidades

papel

do

zoneamento

é imprescindível

e orientar as atividades

do meio físico.

humanas

Nas AP As federais, é

ecológico-econômico

para conciliar os imperativos

para

como

do desenvolvimento

instrumento

econômico

com a

ambiental

exista

necessidade de proteger o ambiente (SMA,1992).
MOTTA (1997)
independentemente
zoneamento.

afirma

que

embora

o

zoneamento

das AP As, a recíproca não é verdadeira: as AP As não existem sem

Para ela, a AP A "é, antes de mais nada, uma figura de zoneamento

ambiental".
Se por um lado é desejável que o zoneamento tenha tamanho alcance, é pouco
provável

que seja, sozinho, capaz de cumprir seus objetivos.

Embora seja uma .

ferramenta importante, ele não é o único instrumento e seu papel deve, segundo CORTE
(1997), ser relativo.
ANCONA(1996) afirma que o sistema de gestão das AP As deve criar condições
de integração, de um lado, entre Estado e sociedade civil e, de outro, entre os diferentes
entes governamentais
públicos).

(Prefeituras,

Estado e empresas concessionárias

de serviços

Um dos problemas a ser evitado é o da superposição das legislações de uso

do solo, ou seja, o zoneamento das AP As tem que ser negociado junto aos municípios
envolvidos

para

que se incorpore

nas leis municipais.

A gestão

das AP As

intermunicipais e/ou interestaduais, diz ANCONA,tem que ter uma forma organizacional
eficaz.
Algumas AP As são criadas sobre áreas onde já existem zoneamentos em outras
escalas.

Como

(IBAMAlSMA,

exemplo

podemos

citar

a

APA

Cananéia-Iguape-Peruíbe

1996), cuja área integra o Programa de Gerenciamento Costeiro, com

vários instrumentos já concluídos e outros em elaboração. O mesmo acontece com a
AP A Municipal do Capivari-Monos,

objeto de estudo deste trabalho, cujo perímetro

;,

'

;:

~
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proposto sobrepõe-se à área de proteção aos mananciais da Região Metropolitana

de

São Paulo.
MARÉS (1997) considera as AP As uma das melhores categorias de unidade de
conservação

existentes no Brasil. Ocorre que boa parte das AP As brasileiras,

formuladas juridicamente

e insuficientemente

regulamentadas,

mal

têm pouca eficácia

prática. Mas podem, segundo MARÉS, funcionar muito melhor se bem criadas e bem
administradas. Cabe indagar: o que significa essa "boa criação e administração"?
O abrangente trabalho de CORTE(1997) traz muitos elementos para responder a
pergunta. Ela realizou uma pesquisa com vinte e oito AP As, sendo nove federais,
dezessete estaduais e duas municipais, levantando, através do envio de questionários,
dados relevantes sobre o estado atual dessas unidades de conservação, enfocando desde
os diplomas legais de criação das AP As até os instrumentos de planejamento e gestão.
Para CORTE, o entendimento

do conceito de APAs tem evoluído desde sua

criação. Inicialmente a tendência era o estabelecimento de restrições muito rígidas, com
o tempo reveladas infrutíferas e até perigosas - em alguns casos mostrando resultados
francamente contrários aos objetivos da criação da APA.

Isso levou a uma maior

flexibilidade, admitindo-se atualmente que normas de uso e ocupação do solo devem ser
aliadas a um processo de gestão participativo.
É muito importante a boa elaboração do instrumento legal de criação da AP A,
com base em critérios técnico-científicos
dos órgãos institucionais

e, preferencialmente,

com a participação tanto

envolvidos como da comunidade interessada.

casos ele é o único instrumento normativo.

Em muitos

Deve conter as defrnições necessárias para

apoiar o processo de gestão enquanto os outros instrumentos não se concretizam (o que
pode levar muitos anos). Quando muito genéricos não facilitam a implantação da AP A
(CORTE, 1997, p.54).
Outro ponto abordado por CORTE diz respeito aos objetivos de criação das
AP As.

Os principais são: proteção dos recursos hídricos, da flora, da fauna e das

belezas cênicas.

É freqüente a definição genérica dos objetivos. É importante, no

entanto, serem bem especificados, pois orientarão o processo de planejamento.
Das APAs pesquisadas

por CORTE, 61% possuem áreas degradadas em seu

interior. Em 50% dos casos a degradação foi parcialmente controlada, em 44% não foi
controlada

e em apenas 6% foi totalmente

controlada,

indicando

que o fato de
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transformar uma área em APA não é suficiente para controlar processos de degradação
iniciados, sendo necessário um conjunto de ações de planejamento e gestão ambiental.
Quanto às razões para o não controle das áreas degradadas, foram apontadas na
pesquisa de CORTEa falta de recursos fmanceiros, a falta de fiscalização, a falta de
controle ambiental, a pressão da expansão urbana, os interesses imobiliários, a
resistência dos proprietários, a falta de comprometimento da comunidade e a falta de um
plano de gestão.

o

roteiro metodológico proposto pelo IBAMA, responde a alguns desses

princípios. Recomenda a participação de todos os interessados no processo de criação e
implementação das APAs, embora admita que a inserção da comunidade, num assunto
tão técnico é dificil. Prevê a discussão do zoneamento em plenária do Conselho da APA
e sua validação pelas lideranças, um avanço no sentido do caráter informativo e
orientativo.
Um novo roteiro metodológico foi concluído pelo IBAMA 10 em 1999 e sugere,
de acordo com BRITOECÂMARA:
"o zoneamento ambiental deve ser elaborado simultaneamente
aos programas de ação. O desenho das ações componentes do
plano de gestão ambiental levará em conta os aspectos
institucionais, os mecanismos e os instrumentos legais já
existentes..... a ordenação territorial, a ser definida no
zoneamento de forma simultânea à identificação das ações
componentes do plano de gestão, permitirá definir intervenções
especializadas, orientadas e direcionadas à consolidação de um
cenário futuro favorável para os objetivos da APA... esse
processo deve ser aprimorado ao longo das fases de
planejamento". O zoneamento aparece não mais isoladamente,
mas estreitamente ligado ao plano de gestão, alimentando-o e
sendo por ele alimentado.
Tanto BRITO E CÂMARAquanto CORTE apontam para a necessidade da
institucionalização da participação dos diversos setores públicos e privados através de
arranjos propícios, adequados para cada caso. Nas APAs analisadas por CORTE,as
maiores dificuldades não residem nos instrumentos, mas no processo de gestão
ambiental.
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2.0 Aspecto do Planejamento Econômico: a Capacidade de Carga
Segundo

SWARBROOKE(1998), podemos

afirmar que a atividade

turística

envolverá, em termos econômicos, as seguintes prioridades:
• Desenvolvimento de formas de turismo que otimizem os benefícios econômicos e
minimizem os custos;
• Garantam que esses benefícios sejam distribuídos ao máximo pela comunidade local,
principalmente entre os que encontram-se ligados a setores em desvantagem
econômica;
• Garantir que os turistas estejam pagando um preço justo por suas férias;
• Agir de forma a fazer com que os custos de atração e de atender as necessidades dos
turistas sejam distribuídos de forma justa entre a indústria do turismo e o governo;
• Proteger os negócios locais da competição injusta dos grandes empreendedores, que
tem pouco comprometimento com o produto turístico local;
• Garantir que as vantagens econômicas permaneçam na economia local.

A capacidade dessa atividade de tomar-se um agente de mudança traz também
grande dificuldade de controle de gerenciamento

e somente com um gerenciamento

adequado será possível sua expansão de forma sustentada (WILLIAMSE GILL,2001).
Dentro dessa perspectiva, em se tratando principalmente de áreas frágeis tornase fundamental
organização

a utilização

da atividade

economicamente

de ferramentas

de forma

de gerenciamento

a minimizar

os impactos

que auxiliem

na

negativos,

que

expressam-se por meio das externalidades provocadas pelo turismo.

Atualmente a ferramenta mais utilizada para minimizar essa situação é a administração
da capacidade de carga.
Esse instrumento de gerenciamento pretende manter os recursos utilizados pela
atividade turística em níveis aceitáveis, limitando o uso dos espaços a uma determinada
quantidade de visitantes.
WILLIAMSE GILL (2001, p.246), citando O'REILLY (1986) definem a capacidade
de carga, de forma mais simplificada como "o número máximo de pessoas que podem
utilizar um local sem alterar de modo inaceitável o meio ambiente físico e sem provocar
o declínio inaceitável da qualidade da experiência usufruída pelos visitantes".

10 IBAMA. Roteiro metodológico
para o planejamento de APAs, versão institucional 4.0, abril de 1999.
IBAMAIGTZ, 1999 (citado por BRITO & CÂMARA, 1999)
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Esses autores consideram o gerenciamento da capacidade de carga uma
ferramenta bastante controversa. Isto porque se por um lado é quase indiscutível a
necessidade de impor limites para atividades turísticas que possam ameaçar o emprego
de recursos reconhecidamente finitos, por outro, contrapõe-se à idéia de maximização
das oportunidades de crescimento e aos benefícios dele decorrentes.
A Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, por sua vez, trabalha
com uma defrnição mais genérica, que aborda capacidade de carga como uma atividade,
"relativa basicamente à questão do gerenciamento: capacidade
de carga - expressão genérica utilizada para designar os
instrumentos de planejamento para o uso de áreas naturais ou
urbanas, protegidas ou não por legislação, visando a manutenção
de sua qualidade ambiental, pela minimização de impactos
negativos. Em geral, leva em consideração o número de pessoas
suportável pela área, num dado tempo, que não comprometa
aspectos biofísicos e permita ao mesmo tempo uma experiência
agradável aos visitantes."(SMA, 1999, p. 69)

Do ponto de vista estritamente econômico há quem defenda que a capacidade de
carga é determinada pelo mercado. Para esse grupo, quando o número de visitantes
começa a pressionar negativamente a capacidade de suporte de um determinado destino,
automaticamente haveria um declínio da demanda de mercado. Isso seria comprovado
pelo ciclo de vida do produto turístico (figura 4).
Figura 4 - Ciclo de vida dos Produtos Turísticos

Fonte: WILLIAMSE GILL, Questões de Gerenciamento da Capacidade de Carga (2001, p. 247)

1'··.·
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Há ainda a idéia de que essa capacidade só poderia ser limitada pela comunidade
residente, ou seja, a capacidade de carga seria aquela em que o turismo deveria ser
restringido antes que a comunidade se ressentisse dos efeitos negativos. Esse enfoque
baseia-se no envolvimento direto de todos os envolvidos na comunidade, bem como
uma dose considerável de consenso entre esses atores.
Isto porque a complexidade da situação causada pelo crescimento da atividade
turística não se esgota simplesmente com a delimitação de um número máximo de
visitantes estabelecido pela capacidade de carga (figura 5), mesmo que este continue a
ser um referencial importante para o gerenciamento.
Figura 5 - F atores que Limitam a Capacidade de Carga
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Figura 142. Fatores que Emitam a capacidade

de carga do turismo

Fonte: WILLIAMSE GILL, Questões de Gerenciamento

Para WILLIAMS

E GILL

vida

da Capacidade de Carga (2001, p. 250)

(2001) essa questão é fundamental, pois na dinâmica de

convivência dos diversos grupos envolvidos há a tendência de, baseados na necessidade
de desenvolvimento da atividade, se priorizar as necessidades dos turistas e
empreendedores em detrimento da comunidade. Porém, se em curto prazo efetivamente
estimula-se o crescimento, essa despreocupação com a melhoria da qualidade de vida do
morador local, pode inviabilizar a sustentabilidade do setor turístico.
Além disso, a introdução do turismo causa mudanças tanto no comportamento
do habitante, como no perfil do turista, sem contar a influência do empreendedor que, a
partir do momento em que já há infra-estrutura consolidada, terá sua função reduzida.
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Esses fatores acabam por complicar ainda mais o estabelecimento da capacidade de
carga para o turismo.

3.Lidando com conflitos sociais: Os instrumentos de participação
Associativismo-

Trajetória

Historicamente, o associativismo civil brasileiro foi sempre considerado frágil,
tendendo à homogeneização - seguindo um modelo em que o espaço público aparece
constituído por interesses indiferenciados (AVRITZER, 1997)·-

e ao corporativismo -

promovido pela incorporação institucional, por meio da inserção ocupacional em
profissões reconhecidas pelo Estado (FERREIRA, 1999).
Somente a partir dos anos 70, com a crise dos regimes autoritários, cresce o
número dos movimentos e organizações preocupadas com o direito à cidadania.
Segundo

JACOBI

(1989), estes movimentos se desenvolvem como reflexo da falta de

canais de representação. Sua característica principal estaria em atuar como grupos de
pressão sobre o Estado com o fito de obter respostas concretas a suas demandas,
normalmente pontuais. Nesse período os movimentos ganham efetivamente uma certa
independência, com a predominância de uma concepção igualitária, ao mesmo tempo
em que contrapõem-se ao Estado visto como um "inimigo" contra o qual se move a
sociedade civil. Há também um efetivo crescimento no número de associações
existentes - 97,6 % das Associações comunitár.ias existentes em São Paulo foram
criadas depois dos anos 70 (AVRITZER, 1997).
Diversificam-se, ainda nessa fase, as associações, tanto com relação aos atores
envolvidos, e, principalmente, quanto às temáticas como os direitos humanos, as
questões ecológicas e de gênero. Pode-se citar ainda o aparecimento de associações
comunitárias, com reivindicações quanto a ocupação do espaço territorial.
Por outro lado, ao quadro exposto acima, contrapõe-se uma série de dados que
questionam a representatividade dessa situação.
FERREIRA

(1999) - com base na análise de dados quantitativos sobre diversas

variáveis, tais como filiação e atividade partidária, filiação a sindicatos, associações de
bairro, associações religiosas, pedidos a políticos e sugestões a políticos - pondera
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sobre a falta de relação entre a participação política e as esferas socioeconômicas e/ou
políticas.
Os dados apresentados por ele apontam a baixa taxa de filiação a partidos e
mesmo entre os filiados, uma baixa participação nas atividades partidárias. Da mesma
forma, na análise da participação em sindicatos e associações de empregados, além da
baixa adesão, o motivo de filiação está muito mais ligado a questões concretas como
assistência médica e jurídica do que a uma atuação política, para este autor a
participação no sindicato não é necessariamente um ato de participação política, mas de
acesso a canais de redistribuição de recursos.
Com relação a associações de bairro, religiosas ou de caráter finlantrópico, os
percentuais apresentandos mostram um baixa adesão a esses movimentos em termos
quantitativos. E nos dados com relação a contatos com políticos, além do número
ínfimo dos mesmos (não somando 8% em 1996), o autor aponta a tendência a uma
forma clientelista de interação.
Com base nessa análise pode-se afirmar que, apesar do número de associações
ter aumentado, a articulação efetiva da população dentro delas não ocorreu e sua ligação
com a participação política é ainda mais tênue.

o Novo

Associativismo: pluralismo democrático?

Os dados apresentados por

FERREIRA

(1999) o levam a questionar se existe uma

real participação no nível político fora dos períodos de eleição. Para ele o que vigora é
uma falta de credibilidade por parte da população com relação à política como
mecanismo de resolução dos conflitos existentes, enfim, em seu entendimento o
exercício da política, como representação e defesa de interesses organizados,

são,

provavelmente, mera ficção para a quase totalidade da população brasileira.
Segundo AVRITZER (1997), entretanto, a análise do histórico dos movimentos
associativos, demonstra efetivamente uma mudança no espaço social, de forma a
promover uma ocupação plural do mesmo.
Para ele e outros autores, como JACOBI (1989), há efetivamente o surgimento de
práticas que podem definir as relações entre o Estado e sociedade civil, que denotam
uma expansão do nível de politização das demandas, abrindo espaço para a
possibilidade concreta de ampliação do nível de participação popular na gestão pública.
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VIOLAE REIS (1992), em sua análise da evolução das políticas ambientais no
Brasil, lembram que das reivindiéiç5ê§ pontuaIs e êsp~dficas realizadas nos anos 70 tais como a construção de Usinas Nucleares (1977-85), a luta contra a inundação de
Sete Quedas no Paraná (1977-78) -, bem como da tendência a pulverização e
segmentação dos grupos ambietalistas, passa-se, em meados da década de 80, a se
privilegiar uma atuação política articulada, por meio de campanhas para apoio a
candidatos ambientalistas para a Constituinte (1986), dando origem, em 1987 ao
chamado "bloco parlamentar verde", que passou a desempenhar um papel de articulador
dos diversos grupos na formulação da Constituição de 88. Apontam ainda os autores
que essa movimentação produziu significativa abertura de suas visões para outros
problemas que superam a exclusiva perspectiva da proteção ambiental.
É preciso acrescentar ainda que, para AVRITZER,a solução proposta para o

fortalecimento desse quadro - do qual o movimento ambientalista pode ser exemplo -,
passa por uma organização institucional das associações civis, de modo a garantir tanto
a transparência dos processos quanto o equilíbrio societário, já que o princípio do
equilíbrio não chegou a se constituir em referência em um país ou região nos quais a
desigualdade entre os indivíduos foi o principal princípio de formação social.
Mas, no nosso entender, pelo menos na forma como se procedeu à
institucionalização da participação dos diversos setores organizados da sociedade
(inclua-se aí o ambiental), os resultados são bastante duvidosos.
A própria organização da participação no Brasil, no nível federal, é um exemplo.
Em termos institucionais, privilegiou-se a formação de conselhos (hoje em tomo de 25
na área social), que efetivamente tentam garantir a participação dos setores mais
organizados da população, em políticas setoriais e transversais. Entretanto, esses
conselhos têm pouca autonomia do Estado, e passam cada vez mais a constituírem-se
em espaços burocratizados, que não tem como levar em consideração as diferenças
regionais, e no mais das vezes espelham somente a conjugação de forças políticas, com
forte traço clientelista, ainda mais favorecido pelo fato de serem normalmente
presididos por titulares dos ministérios e secretarias aos quais estão ligados (COHN,
1998).

Tomando aqui a análise realizada por JACOBI(1989), toda a questão toma-se
bastante polêmica, pois a maioria dos estudiosos deixa-se levar ou por uma visão
"triunfante" dos movimentos sociais ou por interpretação reducionista dos mesmos. Sua
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visão deixa clara a ainda incipiente

formação

societária

existente,

pautada

por

reivindicações pontuais e pouco articuladas, mas aponta para o grande potencial que
estas podem significar, tanto no plano do cotidiano como no da política, frisando
também a grande importância que adquirem esses movimentos na democratização

das

práticas institucionais dentro de um quadro em que subsistem (como diz FERREIRA)um
Brasil políarquico e outro hobbesiano, ou seja, um crescimento econômico - com a
respectiva participação política das elites - e outro de desigualdades nos indicadores
sociais, que impedem a participação da população mais pobre no jogo político de forma
mais ampla.

Democracia e Cidadania: outra visão
Mudando ligeiramente o enfoque

de nossa análise, gostaríamos aqui, de deter

nosso olhar nas possibilidades (e impasses) de enraizar a cidadania práticas sociais.
Por cidadania, gostaríamos de delimitar como conceito não apenas o direito ao
voto (mínimo a ser alcançado em um regime democrático),
juridicamente,

mas principalmente

à igualdade garantida

uma visão ampliada em que há a possibilidade de

uma participação mais ampla da população, uma participação direta, uma "cidadania
ativa - aquela que institui o cidadão como portador de direitos e deveres, mas,
essencialmente,

criador de direitos para abrir novos espaços de participação política"

(BENEVIDES,1994).
Trata-se de uma participação que vise o fortalecimento de práticas políticas, dos
direitos e atores sociais de forma a transcender os processos eleitorais e seus reflexos
sobre a cidadania. As ações portanto precisariam ser direcionadas para a politização e o
estímulo à organização e participação popular. Nesse sentido o que se faz necessária é a
construção de espaços que dinamizem e modernizem essa relação.
Para isso a sociedade civil não deve emergir como uma alternativa ao Estado
(proposta bastante ligada a uma visão liberal), mas sim pautar-se por espaços de
mediação com a dimensão pública, pois, como já dissemos, a busca não é apenas pela
igualdade jurídica. Mais do que a igualdade, busca-se o espaço para a diversidade
existente na sociedade atual.
Uma sociedade plural e fragmentada como a existente hoje, necessita de resgate
de conceitos como a responsabilidade

pública e obrigação social (TELLES, 1994).Os
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espaços

a que nos .referimos portanto

contradições

e conflitos

dessa sociedade

devem dar possibilidade
complexa,

heterogênea

de trabalhar

as

e em constante

mudança e renovação e de efetivar as necessárias transformações da realidade política e
social do país.
Os movimentos sociais existentes, vistos por essa ótica, mesmo fragmentários,
instáveis e frágeis não podem ser desprezados, pois são registros de uma sociedade que
vem emergindo muito menos regida por interesses privados (como até então) e mais por
regras e estruturas renovadas pelo reconhecimento

de direitos, que constróem esses

novos espaços públicos.
Tais espaços se realizam "de baixo para cima" e, por isso, privilegiam instâncias
locais, mas não localismos

que estejam baseados

em diferenças

e desigualdades,

reforçando velhas práticas.
Com base nesse raciocínio, não se podem desprezar os canais existentes e mais
institucionalizados,

como os já citados Conselhos nem as experiências realizadas com a

participação no gerenciamento dos Orçamentos Municipais.

o Movimento

Ambientalista

O Movimento Ambientalista

emergiu, como diversos outros, em meados dos

anos 70 e início dos 80. Nesse período foi caracterizado como um movimento de classes
médias intelectualizadas

e urbanas, que, assim como os movimentos

estudantis, de

minorias étnicas ou de gênero, tinha como objetivo central a aceitação de suas idéias e
identidade diferenciada, não estando preocupado Com uma transformação

social mais

ampla.
VIOLA

(1987), no entanto, em sua análise histórica, ressalta o projeto de

mudança universal que tomou o movimento, com fôlego para articular setores sociais
díspares, provenientes de agências governamentais, do mundo acadêmico, de empresas,
Organizações não Governamentais

e movimentos comunitários, constituindo-se

como

um ator que ultrapassava as classes médias, ao dialogar com outros segmentos sociais,
através de um conceito chave: a sustentabilidade.
Como já vimos, a idéia da sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, tem
suas origens na década de 1980 e ganhou reconhecimento,

bem como sua defrnição
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mais aceita, em 1987, por meio do relatório efetuado pela Comissão Mundial para o
Meio Ambiente e Desenvolvimento (Comissão Brundtland) - Nosso Futuro Comumque o defrne como "o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades".
Em outras palavras, essa definição pressupõe a compatibilização das
necessidades essenciais de crescimento mundial, principalmente dos países mais pobres,
de forma a se levar em consideração as limitações que a tecnologia e as organizações
sociais existentes hoje impõem ao meio ambiente, para garantir as necessidades de
sobrevivência humana e do meio ambiente presentes e futuras.

o

que, de fato, se buscava ressaltar no ambientalismo era sua potencialidade

para uma mobilização coletiva que pudesse reinventar a sociedade e a vida política, mas
levando em consideração a pulverização do poder e a alta complexidade do sistema
político contemporâneo, que exigem poder e influência muito acima da capacidade
média dos movimentos sociais. (FERREIRA
2000)
Assim, o ambientalismo, inicialmente atuando no sistema político, teve que
reconhecer a necessidade de atuação em outros foros, privados, constituindo-se em
herdeiro de uma realidade contemporânea bipartida, de um lado totalizante (negando
conflitos internos) e, de outro, particularista (com uma série de tendências e propostas
diferentes).

Espaços Constituídos
ONGs

Entre a idéia de um movimento universal e as divergências e facções surgiu um
novo formato de ação ambientalista, as Organizações Não Governamentais (ONGs).
Essa denominação foi criada pelas Nações Unidas em 1950 para sintetizar um conjunto
muito variado e heterogêneo de organizações internacionais não originadas de acordos
entre governos e que atuavam em âmbito supranacional (Ferreira, 2000). O termo
tomou-se cada vez mais impreciso à medida em que novas organizações civis foram
criadas, não só no nível internacional, como no em âmbitos nacionais.
No caso das ONGs ambientalistas, as transnacionais colocavam como missão
impedir a degradação ambiental e promover formas sustentáveis de desenvolvimento
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em mais de um país. Hoje elas são milhares, e deram origem a outras, de caráter local e
nacional, que procuram funcionar articuladamente.
A teoria dos movimentos sociais, como vimos até agora, desenvolveu-se em um
contexto de democracias ocidentais, cuja referência política é o "Estado-Nação", nesse
sentido é interessante notar como as ONOs extrapolam esse conceito, atuando muitas
vezes de forma independente dos sistemas políticos nacionais (o reconhecido e
divulgado Greenpeace seria um exemplo). Essa característica mostra as complexidades
colocadas pelas tendências globalizantes do mundo moderno.
No Brasil, essa forma de atuação não excluiu o ambientalismo político, que se
volta para a resolução de problemas considerados urgentes e se caracteriza por tentar
dividir responsabilidades com governos, universidades e centros de pesquisa. Sua
função tem sido a de buscar uma intermediação entre parcelas excluídas da sociedade
civil e órgãos públicos.
Na verdade, mais que um discurso político de contestação e crítica, as ONOs no
Brasil têm buscado criar espaços de diálogo e acordos para implementação de projetos
conjuntos.
Para

FERREIRA

(2000), há uma relação dialógica, nem sempre eficaz e constante

e muitas vezes apenas voluntarista, que provoca uma situação de aprendizagem social
intensa e de grande impacto para ambos os pólos de relação, fomentando uma troca sem
precedentes de códigos culturais amplamente diferenciados, mas também uma troca de
sonhos, expectativas, crenças, valores, modos de fazer e interpretar o próprio feito,
também bastante heterogêneos.
O ambientalismo brasileiro, na visão da autora, foi se constituindo na
convivência, "driblando" a ausência de espaços de reconhecimento. Assim, as ONOs ao
mesmo tempo que acreditam numa situação global e universalizante, buscam a criação
de espaços públicos de diálogo com o Estado, para a criação de canais de participação
política. A pretensão universalizante foi substituída pela idéia de transformar
resistências difusas à crise ambiental em motivação para projetos específicos, que
possam promover mudanças de ordem prática e imediata, por meio de uma ação
cotidiana.
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É preciso ressaltar ainda a
que reforça e traz constantemente

grande visibilidadê que essas

organizações ganharam,

à tona, mesmo que de forma difusa, a questão da

participação.
Destacam-se nesse contexto organizações como o SOS Mata Atlântica, atuante
em diversos projetos, como por exemplo o gerenciamento

do "Polo Ecoturístico de

Lagamar", no Vale do Ribeira, citado constantemente como modelo de gerenciamento e
parceria para o desenvolvimento sustentável.

Conselhos
A Constituição de 1988, instituiu a obrigatoriedade de formação de Conselhos
para diversas áreas de atuação governamental;

nos três níveis de governo (federal,

estadual e municipal).
No nosso entender, com todas as ressalvas

e dificuldades

existentes

e já

expostas, é preciso ressaltar que esse sistema foi fruto de inúmeros movimentos
reivindicatórios

e, mesmo com composições que deixam a desejar (paridade duvidosa

por exemplo), foram as primeiras experiências mais institucionalizadas

existentes como

canais de participação pública e podem efetivamente ser caracterizados como espaços
de controle

social, necessitando

apenas que se intensifique

seu potencial

para a

catalisação de demandas e proposições, servindo como centro de resistência à iniciativas
governamentais
priorizar

a discussão

(CAPOBIANCO,

o

duvidosas. A reivindicação hoje se faz para que esses órgãos possa
de políticas públicas

em vez de sua função normatizadora

1997).

Brasil encontra-se hoje no meio de um processo de grandes transformações

sociais, conseqüência de diversos fatores, dentre os quais destacamos neste trabalho: a
desintegração de estruturas corporativistas e excludentes estruturadas na década de 30; a
mudança das estruturas de poder político patrimonial-clientelista

herdados da sociedade

pré-industrial; e de outras como a aceleração da globalização econômico-financeira;

eo

enfraquecimento da capacidade regulatória do Estado.
A busca é por um Estado que possa garantir um aumento em sua eficiência, com
qualidade e clara orientação para a universalidade de procedimentos.
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Nesse contexto ganha destaque a questão da participação popular e do
fortalecimento da cidadania, principalmente levando-se em consideração as dificuldades
impostas pelo quadro do associativismo constituído no Brasil.
A busca da chamada cidadania ativa deve ser constante e, por esse parâmetro
podemos enfatizar, dentre os movimentos sociais, o movimento ambientalista, como
exemplo da trajetória dos movimentos sociais brasileiros, e que vem tentando constituirse como promotor de mudanças sociais, através da atuação das ONGs.
Outro ponto a destacar são os canais de participação ora instituídos, os
Conselhos, que, mesmo necessitando de uma revisão sobre sua atuação, não podem ser
desprezados, pois são fruto de um processo que necessita de aprimoramento e
adequação constantes.
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IV - O TURISMO SUSTENTÁVEL

Nb BRASIL

1. A problemática do Turismo Sustentável nos Países em Desenvolvimento
Segundo dados da Organização Mundial de Turismo, a América do Sul vem
destacando-se em termos de destino turístico, com um crescimento médio, entre 1995 e
1999, de 9,6 % ao ano. Dentro desse grupo tem papel de destaque o Brasil que, durante
esse mesmo período teve um crescimento

de 34,3 % no número de turistas que

visitaram o país (EMBRA TUR, 2000). Inegavelmente, a importância dessa atividade
para a região vem aumentando rapidamente.
Entretanto,
multiplicador

esses resultados

de caráter

econômico,

bem como seu efeito

por toda a economia de um país, muitas vezes não correspondem

efetivamente ao investimento realizado. Além disso, não levam em consideração outros
pontos importantes como o real benefício que a atividade proporciona à população do
país. SCHLÜTER(2001, p. 240) aponta por exemplo que,
"Na maioria dos casos, os países declaram uma receita bruta e
evitam mencionar os investimentos públicos que não foram
cobertos com a receita real e que se tomaram parte da dívida
externa daquele país. Avaliar o montante exato dos benefícios
econômicos proporcionados pelo turismo na América Latina é
uma tarefa complexa e, além disso, os resultados podem ser
enganadores. "

N os países em desenvolvimento

e principalmente na América Latina, o turismo

começou a ser explorado como fator de desenvolvimento
Guerra

econômico após a Segunda

Mundial, sem grandes expectativas, baseando-se na fórmula "praia-sol-mar"

para atender às exigências do mercado internacional, cujo exemplo mais conhecido é o
do Caribe, que na década de 1950 era considerado um "destino ideal" pela chamada
América Anglo-Saxônica (SCHLÜTER,2001).
O mesmo ocorreu com o México que, a despeito de seu imenso patrimônio
cultural, viu a atividade turística crescer muito mais pela exploração de sua riqueza
natural dos recursos "praia-sol-mar".

Não obstante, nesse país a atividade turística é

vista como a melhor alternativa para promover o crescimento

econômico regional,

principalmente o de regiões isoladas, e para a resolução de problemas sociais, tais como
as altas taxas de desemprego da população analfabeta. Observe-se que a consolidação
dos locais tradicionais de turismo - tais como Acapulco e Puerto Vallarta -, bem como
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os investimentos realizados desde

os

afies 70, transformaram o México em um dos 10

destinos mais procurados em todo o mundo.
Na América do Sul o Brasil foi o primeiro a competir nesse mercado, também da
década de 70, conseguindo resultados primeiro no nível regional, entre outros países da
América Latina e depois nos Estados Unidos eEuropa.
Com relação ao turismo ecológico seu desenvolvimento, para SCHLUTER(2001),
atingiu primeiro os países que não contavam com a tríade "praia-sol-mar", pois todos os
países da região contam com particularidades em termos de flora e fauna que servem de
atrativo

aos visitantes.

Costa Rica, Brasil

(região amazônica)

e Equador

(ilhas

galápagos), tomaram-se os principais destinos dentro desse nicho de mercado.
SCHLÜTER(2001) afirma que na América Latina a capacidade de criação de
empregos no turismo é avaliada do ponto de vista social e econômico. Com relação à
economia, ela tem um efeito multiplicador em um país que impede a receita produzida
pelo turismo internacional de sair do país. O problema é que muitas vezes o turismo
atrai mão de obra de outros setores, tais como a agricultura

e a pesca. Essa

desestruturação de outras atividades econômicas traz problemas principalmente porque
a atividade turística tem quase sempre padrões sazonais, que se refletem na ocupação da
mão de obra.
Assim, para o autor, a tríade "praia-sol-mar",

baseada no desenvolvimento

do

turismo de massa, deixou boa parte da população desses países fora dos beneficios do
desenvolvimento alcançado. Já o turismo ecológico, com uma proposta mais inclusiva,
ressente-se

da falta da tomada de medidas efetivas

para a preservação

do meio

ambiente, tais como tratamento de esgoto e controle da poluição.
Por sua vez, HAWKINSE KAHN (2001), em sua reflexão sobre as oportunidades
para o turismo ecológico em países em desenvolvimento,

observam que hoje há grande

questionamento sobre a possibilidade de esses países poderem capitalizar com sucesso o
potencial

econômico

de desenvolvimento

do turismo,

se eles concentrarem

suas

iniciativas em projetos de turismo de massa - tipo resorts tradicionais, hotéis em grande
escala localizados na orla marítima -, pois os estudos existentes para esses países
demonstram

que a infra-estrutura

existente

não tem condições

de sustentar

um

desenvolvimento intensivo sem entrar em colapso.
Afirmam ainda HAWKlNS E KAHN, que os setores público e privado nesses
países, mesmo reconhecendo a necessidade de planejamento cuidadoso do crescimento
nesses locais, insistem em canalizar esforços para a realização de grandes obras de

'.,'
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construção em detrimento do atendimento

das nêcéssárias exigências humanas e de

infra-estrutura básica.
De qualquer forma, a necessidade de dar sustentabilidade

à atividade turística

toma-se a cada dia mais premente, pois o ambiente passou a ocupar lugar de destaque
no planejamento
ecológico",

e na evolução das viagens turísticas em todo o mundo, e o "turismo

como nicho de mercado, tem sido bastante explorado por países em

desenvolvimento.

Nessa situação a justificativa é que essa atividade auxilia a difundir

simultaneamente

a política de preservação do meio ambiente e o desenvolvimento

do

turismo (HAWKINSE KAHN,2001).
Dos relatos apresentados
realizadas

no México;

no estudo citado acima, baseado em experiências

N epal, Indonésia

e Senegal,

os autores

concluem

que a

possibilidade de transformar a atividade turística em alavanca para um desenvolvimento
de bases sustentáveis está diretamente ligada a um tripé básico, ou seja:
•

respeito à integridade do ecossistema

•

participação local

•

oportunidades econômicas para a comunidade local
É interessante também a reflexão de SMITH(2001), sobre a capacidade real de

manutenção

de

desenvolvimento.

empreendimentos

privados

de pequena

escala

em

países

em

Para a autora, se há inegavelmente pontos positivos em iniciativas

locais privadas, os estudiosos do assunto não podem esquecer dos pontos negativos que
a realidade local enfrenta no desenvolvimento da atividade.
O quadro n° nos permite ver tais pontos.
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Quadro 6 ~ Estímulos Positivos e Desvantagens enfrentados pela Comunidade
ESTÍMULOS

POSITIVOS

1. Maior controle pela população local 1.
sobre a atividade, mediante os
sistemas de inter-relações SOCIaIS2.
existentes, ou seja, autonomia;
2. Status
pessoal
conferido
pela
propriedade dá a possibilidade de se 3.
fazer ouvir em foruns mais amplos de
discussão e tomada de decisão;
3. Satisfação psicológica que serve de
alavanca para a possibilidade de
maiores
lucros
caso
o
empreendimentos dê certo;
4. Criação de um patrimônio pessoal e 4.
familiar;
5. Maior possibilidade de empregar mão
de obra normalmente excluída do
mercado formal (pessoas mais velhas,
incapacitados, entre outros).

DESVANTAGENS

As oportunidades de pOSSUIruma
propriedade não são iguais para todos;
O
sucesso do empreendimento
depende da capacidade pessoal e de
capacitação adequada ao mercado;
O surgimento de novos "líderes"
empresariais
pode
Ter
efeitos
negativos do ponto de vista social.
Migrantes que vêm em busca de
negócios
podem
"asfixiar"
os
ocupantes tradicionais dos locais e
criar conflitos entre os grupos;
Necessidade de capital inicial que, se
não for bem distribuído, pode
aumentar ainda mais as desigualdades
entre os membros da comunidade.

Fonte: Adaptado de SMITH, Valene L. (2001, p. 221)

Em resumo, ela aponta que no terceiro mundo essas atividades em pequena
escala são prejudicadas pela:
•

falta de infra-estrutura adequada (eletricidade, água potável, esgotos);

•

falta de capital para investir em equipamentos que melhorem as acomodações dos
visitantes;

•

falta de preparo para administrar o negócio (capacitação)

2. A evolução da atividade no Brasil
Para os países em desenvolvimento, o turismo é visto como uma forma de
acelerar o desenvolvimento econômico. Atualmente essa atividade gera no Brasil uma
receita de US$ 3.678 bilhões de divisas, atuando sobre 53 segmentos diferentes da
economia. Em 1998 4,8 milhões de turistas estrangeiros visitaram o país e há uma
perspectiva de aumento para 5,3 milhões, correspondendo a um aumento superior a
10%.

Para entendermos a dimensão que a atividade vem tomando no país basta ver
que entre 97 e 98 houve um crescimento da receita gerada pelo turismo em tomo de

..
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41 %, só perdendo em volume de divisas para a soja, Além disso, num período de três
8

anos, o Brasil subiu da 43 posição do ranking de destinos mais procurados da OMT
8

para a 29

posição,

devido

a um crescimento

de aproximadamente

100% nos

desembarques nacionais domésticos (EMBRA TUR, 2001).
É interessante destacar que o turismo no Brasil tem um enfoque ainda bastante
regional - que confirma a tendência mundial de que os destinos mais procurados são os
mais próximos-

com predominância de viagens realizadas no âmbito doméstico e, no

internacional, com maior número de visitantes dos países vizinhos, em que se destaca
principalmente a Argentina.
Nesse

contexto

tem ganhado

força a idéia do desenvolvimento

turístico

sustentável, que enfatiza, como já vimos, a necessidade de essa atividade ser realizada
de modo a preservar os recursos existentes.
Para o Brasil o turismo é tema de relevância e podemos acrescentar que essa
atividade ainda não foi aproveitada em toda a sua potencialidade. Muito disso se deve
ao fato de que o turismo - há muito tempo considerado como uma grande promessa de
desenvolvimento nacional -foi relegado a políticas tênues e ineficazes durante um longo
período.
A regulamentação
responsabilidade

e promoção

da atividade

do turismo

no Brasil é de

do Governo Federal, na figura do Instituto Brasileiro de Turismo

(EMBRATUR), e envolve uma complexa rede de interrelações entre as diversas esferas
de poder (Federal, Estadual e Municipal),

bem como uma estreita parceria com a

iniciativa privada.
A atuação do Governo Federal no turismo começou a ocorrer a partir de 1966, já
naquele momento, devido ao reconhecimento

da importância econômica do setor e da

necessidade de se instituir uma agência de fomento e normatização para a atividade. A
esse fato seguiram-se algumas ações, tais como incentivos fiscais e creditícios para
investimentos,

controle da qualidade dos serviços privados e ordenação do uso e

ocupação do patrimônio turístico (EMBRA TUR, 1996).
Esses incentivos foram extintos em 1986 ao que se seguiu o esvaziamento do
controle sobre os serviços turísticos. Ao órgão governamental coube simplesmente o
papel de promoção da atividade no exterior, também pouco eficaz, tendo em vista a
insuficiência de verbas destinadas ao setor e a falta de um planejamento

estratégico.

-: .:
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Naquele momento a ação do governo restringiu-se ao frnanciamento de hotéis. As
iniciativas governamentais eram ineficientes e descontinuadas.
A partir de 1996, com o estabelecimento de uma "Política Nacional de Turismo"
esse quadro passou, paulatinamente, a reverter-se. Essa política baseou-se em pelo
menos 4 programas:

Fundo Geralde Turismo - FUNGETUR
Trata-se de uma linha de crédito, que tem por frnalidade de facilitar para os
investidores o acesso aos recursos necessários para a implantação, melhoria,
conservação e manutenção de empreendimentos e serviços turísticos.

o

FUNGETUR tem como objetivo incentivar o incremento da atividade nos

principais destinos turísticos nacionais ou nas localidades que apresentam grande
potencial turístico, através do financiamento de capital fixo ou de estudos e projetos
voltados para a melhoria da capacidade do turismo no Brasil.
Os recursos deverão ser utilizados para financiamento de empreendimentos,
obras e serviços - de finalidade ou interesse turístico, desde que sejam:
•

declarados de interesse turístico pela EMBRATUR;

•

enquadrados em planos e programas de desenvolvimento turístico do
Estado e/ou de seus Municípios, conforme declaração da EMBRATUR; e

•

localizados em Municípios Turísticos ou em Municípios de Potencial
Turístico, segundo defrnição da EMBRATUR

Roteiro de Informações Turísticas - RINTUR
É um processo que pretende identificar municípios prioritários para o

desenvolvimento do turismo. Realizado pela EMBRATUR, é baseado em uma pesquisa
anual nos municípios brasileiros, efetuada por meio do preenchimento do formulário
"RlNTUR - Roteiro de Informações Turísticas - Atualização Básica Anual"

Esse instrumento de pesquisa possibilita a coleta de informações dos municípios,
para análise e avaliação dos dados prestados-no formulário.
Esse

processo

pretende

identificar

municípios

prioritários

para

o

desenvolvimento do turismo no país e, a curto prazo, priorizar municípios para fins de
alocação estratégica de recursos públicos no financiamento de empreendimentos

85

turísticos, devendo, a médio e longo prazos nortear as atividades de planejamento,
voltadas ao desenvolvimento turístico municipal.
O RINTUR tem conseguido, entre outras coisas, auxiliar na conscientização das
autoridades municipais sobre a importância do turismo.
Através do instrumento de pesquisa, podem-se nortear as administrações
municipais sobre a importância da adoção de instrumentos técnicos adequados e de
infra-estruturas institucionais e organizacionais eficientes, tendo em vista viabilizar o
desenvolvimento de sistemas locais de turismo de forma ordenada e sustentável.
A realização de uma pesquisa anual possibilita a reavaliação do potencial dos
municípios já identificados pela EMBRATUR, bem como a identificação de novos
municípios, favorecendo eventuais alterações quanto à prioridade e à atualização dos
dados municipais, fornecendo a real situação dos mesmos.

Programa Nacional de Municipalização do Turismo - PNMT

O Programa Nacional de Municipalização do Turismo - PNMT é um Programa
desenvolvido e coordenado pela EMBRATUR, que utiliza-se de metodologia da
Organização Mundial do Turismo - OMT, adaptada à realidade brasileira, com o
propósito de implementar um novo modelo de gestão da atividade turística, simplificado
e uniformizado, para os Estados e Municípios, de maneira integrada, buscando maior
eficiência e eficácia na administração da atividade turística, de forma participativa.
Como instrumento de mobilização, sensibilização e capacitação, o PNMT apóia
as funções gerenciais de planejamento, tomada de decisão e controle operacional,
abrangendo os órgãos da administração pública, direta ou indireta (como autarquias,
fundações e empresas públicas e privadas).
Tem como objetivo principal fomentar o desenvolvimento turístico sustentável
dos municípios, com base na sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural e
política. O PNMT procura conscientizar a sociedade para a importância do turismo
como instrumento de crescimento econômico, geração de empregos, melhoria da
qualidade de vida da população e preservação de seu patrimônio natural e cultural.
Sua forma de atuação pretende descentralizar as ações de planejamento,
coordenação, execução, acompanhamento e avaliação, motivando os segmentos
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organizados dos municípios a participar da formulação e da co-gestão de Planos de
Desenvolvimento Sustentável do Turismo nos municípios.

o

Programa tenta ainda estimular o fortalecimento das relações dos diferentes

níveis do poder público com a iniciativa privada, visando ao estabelecimento de
parcerias para discutir os problemas e buscar soluções em benefício da comunidade.

Programa Nacional de Ecoturismo

o Programa Nacional de Ecoturismo, lançado em 1995, iniciou sua atuação com
a formação de um Grupo Técnico de Coordenação - GTC-Amazônia, responsável pela
implantação de um projeto-piloto na Região da Amazônia Legal, compreendida pelos
estados de Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão e
Mato Grosso.
Dentro desta etapa foram definidos 9 pólos de ecoturismo, um em cada estado.
Estes pólos serão implementados através de programa de fmanciamento do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o PROECOTUR, em fase inicial.
Na área de formação e capacitação de recursos humanos foram realizadas
oficinas e workshops em quase todos os estados brasileiros resultando na qualificação
de cerca de 2000 pessoas para o planejamento e gestão de empreendimentos
ecoturísticos, além de diversos encontros e seminários em que se debateu e difundiu o
Programa.
Foram apoiados projetos ecoturísticos específicos em várias regiões do país.
Dentre estes destacam-se:
•

Agenda de Ecoturismo do Vale do Ribeira, implementado pela Fundação
Florestal do Estado de São Paulo.

•

Pólo Ecoturístico do Sertão Central do Ceará, implementado pela
Secretaria do Turismo do Estado do Ceará.

•

Capacitação de técnicos do Parque Nacional da Serra da Capivara,
executado pela Fundação Museu do Homem Americano.

•

Pólo Ecoturístico do Lagamar, implementado pela Fundação SOS-Mata
Atlântica.

Para PAIVA(1999), a Política Nacional de Turismo vem seguindo um modelo
que tenta articular Estado e sociedade e sugere a municipalização da atividade turística.
Muito destaque tem sido dado ao potencial de geração de emprego e renda que a
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atividade possui. Dentro desse panorama, muito tem contribuído o SEBRAE. Mas essa
orientação tem esbarrado na questão da cidadania e na precariedade das estruturas
municipais para integrar o turismo e suas agendas.
Muitas ações que vêm ocorrendo demonstram o interesse de instituições
internacionais, tais como a Organização Mundial de Turismo (OMT) e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), em apoiar o turismo no país, com destaque
para o Nordeste.
O segmento que mais tem se destacado é o do setor de hotelaria, que vem
usufruindo de recursos paisagísticos e ambientais, incentivos financeiros e mão de obra
barata (PAlVA, 1999). A hotelaria, maior empregadora das atividades turísticas,
congrega aproximadamente 40% dos empregos gerados pelo turismo.
Outro destaque é para as empresas organizadoras de eventos promocionais de
caráter regional, que costumam basear-se em parcerias com empresas locais, nacionais e
transnacionais, num esquema de co-patrocínio. Além da venda de "kits", há o fomento
de trabalho ''free lance", e estratégias de gestão baseadas na criatividade e exploração
da cultura regional. O maior problema fica por conta da proliferação do subemprego
entre os recursos humanos alocados, sujeitos à sazonalidade dos eventos (PAIVA, 1999).
Segundo CRUZ (1999), o turismo corresponde a apenas um dos agentes de
produção do espaço e, mesmo quando é dominante, compete com outras atividades
humanas que formam um conjunto de forças responsável pelo direcionamento desse
processo.
Diante da fragilidade da estrutura econômica, em que se destacam a pobreza e a
miséria, o turismo é sempre lembrado como alternativa viável em busca do
desenvolvimento e da superação dessas deficiências. O problema é que o
desenvolvimento da atividade no Brasil tem se caracterizado pelo imediatismo, o que
compromete os resultados ao longo do processo e inibe a maximização de benefícios,
levando a unia "superlação de impactos negativos"(CRUZ,1999, p. 263).
CRUZafirma ainda que, em que pesem os atuais esforços no sentido de um
macroplanejamento do turismo, o país não tem tradição na elaboração de políticas para
o turismo, por essa razão o planejamento turístico acontece com maior freqüência
segundo planos estaduais e municipais, e com pouca ou nenhuma orientação na escala
federal.
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A ênfase ainda é sobre a tríade "praia-sol-mar", em que se destacam os
programas dirigidos ao Nordeste do país, que se baseiam no fomento de um turismo de
massa com exigência de infra-estrutura elaborada - vias de acesso, aeroportos, meios de
hospedagem, entre outros - que privilegia as capitais como pólos receptores de turistas
em escala regional, baseados em um planejamento que enfatiza os "megaprojetos".
CRUZ(1999, p. 265) afirma que:
"Representando a infra-estrutura básica e de apoio ao turismo
um custo muito alto dentro do custo total de um plano ou projeto
turístico, a ocupação turística de outras áreas do litoral
nordestino que não o entorno das capitais, tem-se dado
conforme a obtenção de fmanciamentos de instituições
estrangeiras ou dos governos federal e estaduais. Este é o caso
dos megaprojetos Linha Verde, na Bahia, e Costa Dourada,
litoral dos estados de Alagoas e Pernambuco".
Segundo a autora, no

Centro-Sul do país também predominam

os

"megaprojetos", principalmente aqueles voltados para a implentação de grandes
empreendimentos do tipo "condomínio-fechado".
Vemos então a predominância de um modelo europeu de urbanização turística,
que minimiza os custos por meio da concentração territorial do equipamento turístico e
propicia maior operacionalidade no gerenciamento dos serviços (CRUZ,1999, p. 265).
Essa ênfase nos destinos litorâneos, impede a canalização de esforços para as
áreas interioranas e contribui, consequentemente para a perpetuação da pobreza e da
miséria ali reinantes, incentivando ainda o êxodo rural em direção às regiões litorâneas.
Além disso, as repercussões sobre o meio físico têm sido negativas, fazendo com que a
maior parte dos efeitos do turismo sobre o litoral sejam também negativos, tais como "a
eliminação de plantas e habitats de animais, contaminação da água, decréscimo das
qualidades estéticas do cenário, contaminação arquitetônica, entre outros" (CRUZ,1999,
267).
Assim, em termos de discurso, a temática gira sempre em tomo da valorização
dos efeitos sociais, econômicos e culturais, destacando-se a geração de empregos,
promoção da cultura local e interação do turista e população residente. A realidade
porém é que há poucos estudos confiáveis que confirmem a eficácia das ações
implementadas que poderiam confirmar as propostas desse discurso. Nas palavras de
CRUZ(1999, p. 270),
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"Elevação do custo de vida das populações de localidades
receptoras, incremento do processo inflacionário, segregação de
turistas,entre outros, são aspectos não levantados tanto pelos
Megaprojetos quanto pelo Prodetur.Estudi6sos
do turismo,
como Kadt, Pearce, Molina, entre outros, vêm, há muito,
chamando atenção para efeitos perversos da atividade turística
sobre a estrutura socioeconômica-cultural
de localidades
receptoras. "

3. Algumas experiências de ecoturismo realizadas no Brasil
Município de Bombinhas- Santa Catarina
O município de Bombinhas localiza-se na região da Foz do Rio Itajaí, fazendo
parte da península dePorto Belo, que avança no oceano Atlântico. A sua criação deu-se
em 1983 como resultado da sua emancipação e desmembramento do município de Porto
Belo.
Ultimamente Bombinhas vem sofrendo intenso processo de urbanização causado
pelo interesse

por seus atrativos

turísticos;

praias belíssimas,

costões

rochosos,

planícies, pontais, vegetação exuberante e com grande variedade. O município tem sido
também utilização

para suportar a expansão turística

de municípios

vizinhos

de

Camboriú e ltapema, localizados ao norte de Bombinhas, e cuja capacidade turística
encontra-se esgotada. A isso se deve acrescentar o fato de que no verão os turistas
aumentam o número de habitantes do município de 5.000 para um montante de 60.000 a
70.000 (LOMBARDOE CASELLA, 1997). Interessante é notar que esta informação se
encontra em uma placa na estrada, poucos quilômetros antes da entrada do município.
Dado o contingente de pessoas que procuram a região, o turismo é a principal
atividade econômica do município, seguida da pesca e da maricultura,
Todavia,

como

expõem

LOMBARDO E CASELLA (1997)

o turismo

tem

apresentado alguns problemas para a região como:
•

destruição de ambientes naturais;

•

urbanização desordenada;

•

ocupação de ambientes protegidos pela Legislação Ambiental;

•

deposição de lixos em locais inadequados,
próximas a nascentes e mananciais;

como áreas já ocupadas ou
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•

a balneabilidade das praias tem diminuído a cada ano, pois não existe rede
de esgoto, utilizando ti sistêrna de fossas sépticas ou ligações diretas na rede
pluvial, indo para os rios e as praias;

•

conflitos entre pescadores artesanais e turistas, que competem pelo mesmo
espaço costeiro;

•

inflação e especulação imobiliária aumentando os preços dos produtos
comercializados e valorizando excessivamente os terrenos e os aluguéis,
prejudicando os moradores fixos;

•

descaracterização e degradação da cultura local.

Embora
negativos,

o turismo

no município

de Bombinhas

apresente

como os arrolados pelos autores, é uma atividade

desenvolvimento

tantos aspectos

fundamental

para o

econômico da região e que poderia ocorrer dentro de parâmetros

ambientais sustentáveis. Para isso deve ser levada em consideração a capacidade dos
recursos naturais da região e o limite de sua utilização, dando-se um passo à frente do
diagnóstico

ambiental,

implementando-se

e aplicando-se

leis e regulamentações

integradas e eficazes.

Vale do Guaporé - Rondônia
A abundância e peculiaridade
respondem

pela maior biodiversidade

dos recursos

da Amazônia,

que

do planeta, sua floresta, seus rios, cultura e

folclore locais são, certamente, garantia da possibilidade
turismo voltado à natureza,

naturais

sem precedentes

da criação de um centro de

em termos de destinos nacionais

e

internacionais.
Um exemplo interessante deste tipo de atividade é o ecoturismo desenvolvido
pelas comunidades residentes às margens dos rios amazônicos no Vale do Guaporé, em
Rondônia.

o

público alvo das atividades oferecidas pela comunidade

ali residente são

pessoas do Sul-Sudeste do Brasil e estrangeiros com interesse em conhecer uma trilha
de extração de látex ou de coleta de castanha, a rotina de uma família da região
amazônica, um trecho de floresta ou de rios que, fora dos tempos de cheias, tomam-se
lagos ou praias.

o

trabalho na região vem sendo desenvolvido há 4 anos, entre diagnósticos,

reuniões e treinamentos,

e contou com o apoio técnico do Fundo Mundial para a

Natureza (WWF-Brasil),

da entidade ambientalista Ecoporé e do apoio e trabalho das
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associações

de seringueiros

Aguapée

Organização

dos Seringueiros

de Rondônia

(OSR).
O projeto
(PROECOTUR),

contou com o apoio financeiro
Projetos Demonstrativos

US$300 mil em infra-estrutura,

Amazônia

dos programas

governamentais

e Planafloro,

que investiram

acrescidos de US$80 mil captados pelo WWF pata

programas comunitários (JOHN,2001).
Atualmente

as primeiras pousadas e trilhas de ecoturismo comunitário

estão

prontos para receber turistas em roteiros que consomem entre 6 a 10 dias e que os
colocam em contato direto com as maravilhas Amazônicas.
O que deve chamar a nossa atenção neste trabalho é que ele representa uma
alternativa ou complemento ao extrativismo, opção econômica de que sempre viveral~
os habitantes da região.
Hoje os ganhos com a nova atividade ainda são baixos devido ao pequeno fluxo
de turistas, todavia, a opção é mais alentadora do que os 16 quilos de látex, a R$ 1 o
quilo, que um seringueiro experiênte consegue obter por dia, trabalhando das 4 da
madrugada às 2 da tarde, alimentando-se com farinha e frutas nativas.

Fernando de Noronha
No caso do Arquipélago de Fernando de Noronha, de importância reconheciia
mundialmente,

o que é interessante notar foi o crescimento desordenado da atividade

turística, principalmente entre 1989 e 1994. Estudo realizado por COSTALIMA(1998, 1~.
17), demonstra que atualmente a economia local centra-se toda na atividade turístict
que desestruturou outras atividades como a pesca e a agricultura,
"O crescimento desordenado do turismo trouxe mudanças
significativas à vida do arquipélago, o que ocasionou: grande
aumento do número de pousadas, carros, barcos, cruzeiros
marítimos e vôos; utilização de residências como pousadas;
aumento da quantidade de lixo e esgoto sem tratamento
adequado; colapso no abastecimento de água em certos períodos
de alta estação; erosão, assoreamento
do manguezal le
descaracterização
da paisagem (decorrentes de obras de
infraestrutura)."
I
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Pala Ecoturistico de Lagamar +: São Paulo
O Polo Ecoturístico de Lagamar é uma proposta de planejamento e implantação
da atividade turística, com base na teoria do desenvolvimento
os municípios

paulistas

sustentável e compreende

de Iguape, Cananéia,Pariquera-Açu

chamado Lagamar - Complexo Estuarino Lagunarde

e Ilha Comprida,

o

Iguape (SP) - Paranaguá (P])

(ARANTESE BIANCO,1998).
A administração do Projeto é realizada pela Fundação SOS Mata Atlântica des e
1995, contando com recursos da EMBRATUR

.

I

e tendo a colaboração de um grande

número de pequenas empresas - agências de viagem, hotéis, restaurantes, barcos e
guias.
Desde

a década de 70, a atividade

turística

vinha transformando-se

em

alternativa econômica para a região do Vale do Ribeira, onde se concentra o projeto,
causando

mutações

drásticas

flutuantes, principalmente

num espaço despreparado

para receber

pOPulaçõJs

a Ilha Comprida, que se tomou uma área quase totalmente

sem vegetação natural e coberta de pequenas casas de veraneio. Com a criação nos anos
80 da AP A da Ilha Comprida, que restringiu um pouco a aprovação de loteamentos e a
degradação

do meio ambiente

local, houve pequena

contenção

do processo

de

deterioração, mas ainda havia problemas (QUEIROZE PONTES,1999).
O turismo ali implantado era um turismo popular, baseado no esquema de
segunda residência, um turismo de lazer e recreação, com permanência curta do turista,
predominando

os chamados excursionistas,

que permanecem menos de 24 horas nds

locais. Um turista que gasta muito pouco e costuma degradar bastante o ambiente.
Por outro lado faz parte da mesma região a Ilhado Cardoso, essa localidade tem
conseguido

reverter o processo de exploração predatória de seus recursos, por meio dlo

Projeto "Polo Ecoturístico de Lagamar".
O interesse da comunidade foi rápido e um dos pontos fortes para os moradores
foi a realização de eventos de capacitação tais como oficinas de trabalho que giravam
em tomo do gerenciamento

de hotéis e restaurantes,

hospitalidade,

marketing

e

formação de guias turísticos, bem como reuniões com biólogos e ecologistas.
O destaque aqui, na opinião dos gestores da área, é para o Conselho de Gestão
criado na ilha, composto por moradores, responsáveis pela avaliação das intervenções
feitas no local. O Conselho tem autonomia para defmir os rumos da exploração turística
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do local. São tomadas decisões com relação ao limite para ampliação

de casas,

quantidade de visitantes e construção de pousadas por pessoas de fora, bem como locais
para camping.
Outro ponto que requer atenção é o fato de não ter desestruturado
atividade tradicional

a pes9a,

dos habitantes da localidade, que se tomou complementar

ao

turismo e um atrativo especial para os turistas.

Paranapiacaba - São Paulo
A Vila de Paranapiacaba, pertencente ao Município de Santo André, na região
metropolitana de São Paulo, desenvolveu-se graças a implantação da via férrea no início
do século XX. É considerada de importância histórica, cultural e arquitetônica, e foi
tombada pelo CONDEPHAAT em 1987. Tem também importância ambiental por estar
no cinturão verde da Grande São Paulo e conter importantes trechos remanescentes de
Floresta

Atlântica,

com trilhas, rios e cachoeiras.

Nessa região encontram-se

as

Unidades de Conservação da Reserva Biológica do alto da Serra de Paranapiacaba e o
Parque Estadual da Serra do Mar (FIGUEIREDO,1998). Não há, porém, infra-estrutura
turística implantada.
Sua procura é grande, porém, como espaço de lazer, principalmente
pequena

distância

da capital paulista

e de grandes

centros

urbanos

por sua

da região

metropolitana, aliada ao transporte de baixo custo - trens suburbanos e ônibus - que o
tomam atraentes aos excursionistas dessas regiões. A grande maioria deles são jovens
entre 15 e 25 anos sem a mínima noção sobre conservação ambiental, segurança ou
preparo físico. Essa situação, aliada à falta de planejamento

e programas adequados,

causou a saturação da capacidade de carga das trilhas existentes.
As microempresas

e operadoras de turismo que atendem a região são quase

todas informais e não têm o mínimo de treinamento necessário para garantir o uso
adequado do espaço, que possui grande potencial para a educação ambiental.
Os gerenciadores da área apontam o grande número de projetos não concluídos e
a conseqüente

descontinuidade

das ações como os maiores problemas. Projetos de

capacitação e gestão participativa

entre outros acabaram por não ser colocados em

prática, em grande parte das vezes graças à desarticulação das instituições e pessoas
envolvidas (FIGUEIREDO,1998).
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Este caso é interessante na medida em que suas características físicas e regionais
são similares ao estudo aqui realizado sobre a AP A do Capivari-Monos.
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v - O CASO

DA ÁREA DE PROTEÇÃO

AMBIENTAL

DO CAPIVARI-MONOS

1. Aspectos metodológicos do Estudo de Caso
CRUZ (1999, p. 270), em sua análise sobre políticas de turismo e espaços
turísticos, nos lembra que,
"Um dos grandes problemas, entretanto, do tratamento de
questões dessa natureza é a ausência de estudos sistemáticos e
consistentes acerca da evolução do turismo no país, capazes de
fornecer o referencial teórico necessário à análise de efeitos
socioculturais-econômicos da atividade. Os discursos
apresentados por tais políticas carecem de fundamento científico
e tendem a supervalorizar os ganhos econômicos com o
turismo".
Com o intuito de auxiliar nesse processo, o estudo de caso que será apresentado
tem como objetivo a verificação do instrumental examinado no capítulo Ill, em especial
aqueles destinados a resolver conflitos de interesse por meio da constituição de foros de
participação que possam auxiliar nos processos de gerenciamento de áreas
ambientalmente frágeis.
A vantagem de se utilizar como método os estudos de caso está na possibilidade
de uma percepção mais abrangente e integrada do objeto, proporcionando meios de se
compreender de forma mais profunda as relações entre seus componentes, bem como a
oportunidade para uma apreensão das dimensões históricas e subjetivas da situação.
Mesmo não havendo a possibilidade de uma generalização ampla, acreditamos
poder auxiliar a aprofundar a relação entre os conceitos de desenvolvimento sustentável
e turismo, bem como contribuir para discussões futuras - por meio de uma visão
articulada da relação entre as diversas partes envolvidas - que visem a construção de
uma proposta viável para a implantação de um turismo de bases sustentáveis.
É preciso complementar que uma das maiores dificuldades existentes em termos

teóricos é a falta de instrumentos para se medir e definir, por exemplo, "envolvimento
da população local", um dos princípios básicos citados constantemente pela literatura
sobre o desenvolvimento turístico sustentável. A percepção dos diversos atores
envolvidos sobre essa questão e outras similares poderá auxiliar no estabelecimento de
um padrão a ser utilizado em futuros estudos de maior abrangência.
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A coleta de dados primários foi efetuada através de observação direta, da
realização de entrevistas com os agentes envolvidos e consulta aos arquivos das diversas
instituições que atuam nas áreas, no período de agosto a novembro de 2001.
A avaliação dos resultados foi realizada por meio da análise das estratégias
adotadas pelos gerenciadores da área no processo de implementação da Área de
Proteção Ambiental do Capivari-Monos.
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Figura 6 - Localização da APA Municipal do Capivari-Monos no Município de São
Paulo (Lei n!!.13.136/01)
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2. Contextualização

2.1. Pequeno Histórico do extremo Sul do município de São Paulo"

A região proposta para a criação da APA Municipal do Capivari-Monos é, ainda
hoje, pouco povoada. Até o primeiro terço do século 19, os únicos habitantes da área
eram os Guarani. Estes índios residiam principalmente no litoral, mas percorriam as
matas e campos do planalto para caçar e coletar plantas da floresta. Muitas trilhas hoje
existentes já eram percorridas pelos índios naquela época.
Mais tarde vieram os alemães, que chegaram a São Paulo no ano de 1827,
arregimentados em vários cantões por ordem do imperador D. Pedro I. Ao final de 1828
haviam chegado 796 imigrantes. Até que recebessem em defInitivo sua gleba de terra, a
província de São Paulo deveria pagar a cada colono adulto a quantia de 160 réis e a cada
menor a quantia de 80 réis. Com a demora para a definição do destino dos colonos, a
manutenção do contigente de imigrantes gerou uma grande drenagem no tesouro da
província, que encontrou como solução o rápido assentamento dos colonos.
A idéia que norteou a instalação das colônias era que elas deveriam servir como
centros de aproximação entre localidades distantes. As 400 braças quadradas que cada
família recebeu se localizavam em terras perto de Santo Amaro, hoje conhecidas como
Colônia Velha, e entre a Penha e Guarulhos.
Dos 960 colonos que chegaram a São Paulo até 1836, aproximadamente 336
foram para Colônia Velha e os demais instalados entre Penha e Guarulhos. Para Colônia
Velha foram os luteranos, que se separaram da maioria dos católicos que ficaram em
Santo Amaro, após desavenças. Os colonos católicos seguiram para ltapecerica, onde.
estavam mais próximos de sua igreja.
Em 1840 inaugurou-se o cemitério onde os luteranos podiam enterrar seus
mortos e que é ainda hoje existente. As cruzes de ferro que havia nos túmulos altos,
construídos à maneira alemã, vinham da Fábrica de Ferro de Ipanema em Sorocaba,
para onde foram vários alemães que inicialmente se estabeleceram em Santo Amaro. E

11 Baseado em diversos relatórios e documentos elaborados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
cujo principal é a proposta preliminar de criação da AP A do Capivari-Monos, de 1998.
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somente em 1911 foi construída uma pequena igreja, que também sobreviveu ao passar
do tempo.
Em 1852 escrevia o então presidente da Província a seus superiores no Rio de
Janeiro, que os colonos de Santo Amaro se integravam muito bem na comunidade local.
Tal fato não se deu no início da colonização, em função das dificuldades com o idioma
e também em conseqüência de uma desconfiança mútua entre os colonos e os nativos.
A partir dos núcleos Colônia e Cipó (este no município de Embu Guacu), os
alemães foram se estabelecendo como sitiantes e pequenos agricultores nas terras mais
ao sul, próximas de Engenheiro Marsilac e também no bairro do Gramado, onde hoje
são freqüentes os sobrenomes alemães.

2.2. A criação da APA do Capivari-Monos
Figura 7 - Área de Preservação Ambiental do Capivari - Monos

Fonte: SMMA, 2001
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A urbanização tem sido uma tendência mundial. No século XXI, a maior parte
da população estará concentrada em cidades. Segundo os dados da ONU, se em 1975
apenas 37% da humanidade residia em cidades, esta cifra atingia em 1997 a taxa de
45%, ou seja, aproximadamente um em cada dois indivíduos está residindo em área
urbana (WoRLD-REsOURCES,
1997). A taxa de urbanização brasileira, atualmente em
76%, aponta para um cenário não muito diferente do retratado pela ONU.
No Brasil, o fenômeno da urbanização se intensificou a partir da Segunda
Guerra. Em 1990, 75% da população brasileira vivia em cidades. Em São Paulo, entre
1950 e 1990 quadruplicou a população, substancialmente devido a migrações, oriundas
principalmente dos estados do nordeste.
A expansão da cidade tem se dado de forma horizontal, configurando o chamado
padrão periférico de crescimento. Esta urbanização precária e periférica vem avançando
sobre a zona rural, causando o desmatamento de áreas originalmente cobertaspela Mata
Atlântica e colocando em risco algo essencial para qualquer assentamento humano: o
abastecimento de água potável (SMMA; 1998).
Visando a proteção das bacias hidrográficas responsáveis pelo abastecimento de
água potável da Região Metropolitana de São Paulo, foi implementada em 1976 a
Legislação Estadual de Proteção aos Mananciais, restringindo as formas inadequadas de
ocupação do solo nas bacias hidrográficas. Essa legislação foi recentemente revista e a
nova lei, elaborada após intenso processo de discussão.
Para o município de São Paulo, têm grande importância as bacias hidrográficas
do Guarapiranga, da Billings e do Capivari-Monos, uma vez que representam quase um
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terço do município. A contenção da degradação desta área tem sido objeto da
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preocupação dos técnicos das instâncias de meio ambiente tanto no âmbito municipal

~

como no estadual.
Na época de sua implementação, essa legislação era a base de uma política
metropolitana voltada prioritariamente para a preservação dos recursos hídricos.
Passados mais de vinte anos, podemos fazer uma avaliação pouco otimista. O que se
nota é que a lei, embora bem elaborada do ponto de vista da preservação dos
mananciais, não cumpriu seus objetivos, pois impôs restrições ao uso do solo mas não
ofereceu alternativas viáveis em contrapartida, diminuindo muito o valor da terra na
área protegida.

..,=
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Tal fato, aliado ao progressivo empobrecimento da população brasileira, à
ausência de políticas habitacionais consistentes e à presença de grande concentração de
empregos em Santo Amaro, gerou um grande fluxo de população de baixa renda para
dentro da área de proteção aos mananciais, que se assentou basicamente em loteamentos
clandestinos e favelas, provocando o assoreamendo os córregos, gerando lixo e
principalmente esgotos que, não coletados, são despejados nos córregos e atingem os
reservatórios. A situação é particularmente grave nas bacias do Guarapiranga e da
Billings.

o

avanço da ocupação desordenada cada vez mais para o interior da área de

proteção aos mananciais tem se dado no sentido norte-suL A Norte observa-se uma
região de ocupação mais densa, que vai dando lugar a uma transição urbano-rural à
medida que se caminha para o SuL Mais ainda a Sul observa-se uma área que ainda
mantém, em grande parte, suas características originais, com uso do solo
predominantemente ruraL
A área em que se insere a APA do Capivari-Monos engloba parte das bacias
hidrográficas do Guarapiranga e da Billings e toda a bacia hidrográfica do CapivariMonos. Esta última é uma bacia de vertente marítima, considerada reserva estratégica
de água potável para a Região Metropolitana. Atualmente o rio Capivari contribui para
o Sistema Metropolitano de Abastecimento, através da reversão de cerca de lm3/s de
suas águas para o reservatório Guarapiranga (SABESP).
A área tem 251 quilômetros quadrados - cerca de um sexto do território do
município. Situa-se exatamente entre o Parque Estadual da Serra do Mar e a frente de
expansão da metrópole - expansão desordenada e irregular, de gravíssimas
conseqüências ambientais. Constitui-se portanto em zona tampão, e como tal deve ser
manejada.
A vegetação nativa, composta de remanescentes de Mata Atlântica e campos
naturais associados, convive com usos econômicos como agricultura (principalmente
horticultura e floricultura), reflorestamento, piscicultura, clubes e chácaras de recreio.
Existe ainda três reservas indígenas Guarani. O único núcleo urbano regular é o bairro
de Engenheiro Marsilac, bastante antigo. Alguns loteamentos irregulares já se fazem
presentes na área, tomando urgente a adoção de estratégias de gestão ambiental que
contemplem os conflitos entre a conservação da área e a pressão exercida pela
urbanização.
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A urbanização irregular presente nesta área ainda não é tão significativa se
comparada ao que ocorre mais li Norte das bacias hidrográficas do Guarapiranga

e

Billings. Nas áreas.limítrofes o vetor de expansão urbana se apresenta claramente, na
forma de' loteamentos precários e invasões em acelerado processo de adensamento.,
exercendo uma pressão sobre os recursos hídricos, a fauna e a flora. Um sintoma dessa
situação nos dá a figura 8, que mostra a destinação dada às áreas desmatadas na região
. da APA~ no período de 1980 a 1994. Tal vetor de urbanização pode ser observado no
mapa de uso do solo (figura 9).

Figura 8- Destinação das áreas desmatadas. entre 1980

e 1994, s~gundo

tipo de uso.. .

. DAgricultura

li! Chácaras

42%

o Cp. Antrópfco
o Loteamentos

• Outros usos .

Fonte: SMMA, 2000
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Por outro lado, as alternativas sustentáveis de geração de renda para aqueles que
VIvem fora das áreas urbanizadas não parece ter sido contemplada pelas políticas
públicas até hoje implementadas. Apesar dos esforços em fiscalizar a área, o
desmatamento tem aumentado, conforme se verifica pelas ocorrências registradas pelo
Sistema de Fiscalização Integrada SOS Mananciais. Verifica-se um grande número de
desmatamentos pequenos, muitos em áreas de encosta, que após desmatadas são
ocupadas por agricultura de subsistência, com baixa rentabilidade e efeitos deletérios
sobre os mananciais e sobre a biota.
A legislação de proteção aos mananciais e o zoneamento municipal permitem
apenas o parcelamento em lotes grandes, sugerindo chácaras, clubes e condomínios
rurais destinados ao lazer como usos desejáveis para a bacia, reforçando sua vocação
rural. Estes usos estão presentes, mas, no entanto, observa-se uma tendência de
substituição por loteamentos irregulares.
Uma vez que a taxa de aumento populacional de São Paulo, tem diminuído,
poderia esperar-se que a pressão de urbanização exercida sobre a área proposta para a
APA também diminuísse. Entretanto, a taxa de crescimento nos distritos que compõem
a área de proteção aos mananciais, ao contrário, tem aumentado, indicando que o
adensamento da área continua, como demonstra o mapa constante na figura 10, em que
podemos observar que Parelheiros é um dos quatro distritos com maior taxa de
crescimento populacional.
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Figura 10 - Taxa de Crescimento Populacional no Município de São Paulo
(1991-1996)
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A grande maioria das propostas de proteção ambiental existentes para a área de
proteção aos mananciais refere-se às áreas mais comprometidas, enfatizando a
recuperação de ambientes degradados e as propostas de saneamento. O Programa de
Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga concentra suas ações nas áreas mais
adensadas. Na porção da bacia do Guarapiranga inserida nos limites propostos para a
APA não existem ações propostas pelo programa. Trata-se de uma área rural, que abriga
as cabeceiras do rio Embu Guaçu, maior e mais limpo tributário do Guarapiranga.
Nesse sentido, a criação da APA se diferencia pois baseia-se na prevenção,
propondo uma estratégia que procura contrapor-se ao avanço da urbanização, através da
promoção de alternativas sustentáveis de uso das terras, que possam gerar renda para a
população moradora.
Frente à magnitude dos problemas ambientais inerentes a uma metrópole das
proporções de São Paulo - poluição do ar, disposição de resíduos, ocupação de áreas de
risco, poluição sonora, apenas para citar alguns - e da complexidade de seu
gerenciamento, é compreensível que a zona rural, especialmente esta área tão distante
do centro urbano, tenha pouco destaque nas prioridades elencadas, historicamente, pelo
Poder Público. Sua proteção, no entanto, é essencial para a qualidade de vida não
apenas daqueles que nela vivem, mas de todos os cidadãos.
No contexto da Administração Pública do Município de São Paulo, os
propósitos que levaram à criação da APA são amplos: colocar no mapa da cidade uma
região de grandes atributos naturais, pouco conhecida dos paulistanos e, por outro lado,
de assumir o desafio de uma iniciativa pioneira de gerenciamento, em consonância com
as diretrizes da Agenda 21 (SMMA, 1998).
Para os elaboradores da proposta,
"Qualquer estratégia de gestão na área deve centrar-se não
apenas na criação de novas restrições, pois estas já existem em
grande quantidade, mas na promoção de usos sustentáveis. A
população moradora deve ser o sujeito do processo de gestão
ambiental. Esta é a premissa que fundamenta a criação da APA
Municipal do Capivari-Monos, baseada na gestão participativa
do meio ambiente."(SMMA, 1998, pg. 6)
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2.3. O Processo formal

A necessidade

da preservação da área proposta para a implantação

da AP A

municipal do Capivari-Monos tem sido expressa pelos técnicos da Prefeitura Municipal
de São Paulo em diversos relatórios produzidos no âmbito da SMMA, mas foi a partir
da elaboração do documento intitulado "Política Municipal para a Área de Proteção aos
Mananciais"(1993),

que a idéia se formalizou, pois o documento sintetizava propostas

das várias secretarias municipais e fazia uma série de recomendações,

entre elas, a

criação de uma "Reserva Florestal e Ambiental" na bacia hidrográfica do CapivariMonos (SMMA, 1998, p. 8).
A partir da criação da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente''
(SVMA), em 1993, técnicos ligados à área, anteriormente lotados em outras secretarias
e órgãos municipais

passaram a trabalhar juntos nesse órgão municipal,

soluções para as questões ambientais

da cidade. Iniciaram-se

buscando

então as primeiras

discussões sobre a criação de uma AP A na Área de Proteção aos Mananciais.
Os seminários

e debates ocorridos em 1995, por ocasião da elaboração da

Agenda 21 Local, possibilitaram a divulgação formal da idéia, que foi bem recebida.
Em 1996 a proposta foi apresentada ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento

Sustentável

(CADES),

tendo

sido aprovada

a criação

de uma

Comissão Especial Ppara tratar do assunto.
Essa comissão estudou formas de viabilizar a idéia, reuniu dados e informações
sobre a área e realizou trabalhos de campo. Com base nesses estudos, concluiu que a
AP A é a categoria de Unidade de Conservação mais adequada para o caso.
Elaborou então minuta de Projeto de Lei, aprovada pelo CADES em 27 de maio
de 1996, encaminhada à Assessoria Técnico Legislativa do Gabinete do Prefeito - ATL
, que por sua vez consultou várias secretarias municipais. Após manifestação destas, a
comissão reestudou o projeto, que foi aprimorado, incorporando-se as contribuições das
secretarias consultadas e resultando na versão final da minuta de Projeto de Lei.

12
13

Atualmente a Secretaria denomina-se Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Portaria 02/SVMAJCADES/96, de 14 de fevereiro de 1996.
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A versão final da minuta foi novamente encaminhada à ATL, e finalmente
encaminhada à Câmara Municipal pelo Sr. Prefeito com o ofício ATL 145/98, em
05/06/98, sendo aprovada apenas em junho de 2001 (Lei Municipal n." 13.136/01).

o processo

de Planejamento Ambiental

A região onde foi criada a Área de Proteção Ambiental Municipal do CapivariMonos é pouco conhecida dos cidadãos paulistanos, mesmo dentre os técnicos da
Prefeitura. Estende-se do planalto às escarpas da Serra do Mar, configurando-se num
espaço onde ainda predominam as áreas naturais, embora a expansão urbana já se faça
notar na forma de loteamentos irregulares.
Segundo a SECRETARIA
MUNICIPALDO MEIOAMBIENTE(SMMA) (1998), a
proposta de criação da APA Municipal do Capivari-Monos tem os seguintes objetivos:
promoção do uso sustentável dos recursos naturais; proteção da biodiversidade;
proteção dos recursos hídricos; proteção do patrimônio histórico e a melhoria da
qualidade de vida das populações.
As Áreas de Proteção Ambiental -AP As, como já foi discutido em capítulos
anteriores, incluem-se entre as categorias de unidades de conservação de uso
sustentável. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação define APA como,
"Uma área, em geral extensa, com um certo grau de ocupação
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou
culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o
bem estar das populações humanas,' que tem como objetivos
básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo
de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos
naturais. Diferente dos Parques - que se constituem em unidades
de conservação de uso indireto - numa APA as terras não são
desapropriadas,
podendo
existir
terras
públicas
e
particulares".(SMMA; 1998, p. 4)

A legislação Estadual (resolução CONAMA 10/88) determina que toda APA
deve ter um zoneamento ecológico-econômico, instrumento básico de planejamento e
gestão que estabelece as normas de uso e ocupação do solo e de manejo dos recursos
naturais em zonas específicas, defmidas a partir da análise de suas características
ecológicas e sócio-econômicas.
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o

objetivo

deste zoneamento

é identificar

características físicas, biológicas e sócio-econômicas
contrastes

internos, devem ser objeto de disciplina

desenvolverem-se

as unidades

territoriais

CUjas

, bem como a dinâmica de uso e
especial, com a finalidade de

ações capazes de conduzir à preservação, conservação e manutenção

dos ecossistemas, ao aproveitamento sustentável do potencial produtivo e à melhoria da
qualidade de vida da população. A Lei Orgânica do Município de São Paulo, por sua
vez, o zoneamento

ecológico-econômico

deverá ser instituído por Lei, posterior à

criação da AP A.
Mais do que simples

estabelecimento

de normas

e restrições,

as AP As

constituem-se em estratégias de gestão ambiental. Sua efetiva implementação, portanto,
pressupõe amplo envolvimento dos atores sociais envolvidos, sejam do Poder Publico,
sejam da sociedade civil organizada,

sejam representantes

das comunidades

e dos

diferentes setores produtivos da região.
No entendimento da administração municipal, a criação da APA Municipal do
Capivari-Monos

significou um ponto de partida para o enfrentamento

das questões

sociais e ambientais presentes na área.
A lei de criação da APA dá especial ênfase à implementação de um Conselho
Gestor paritário entre representantes do Poder Público e da Sociedade Civil.
Este Conselho, está em processo de constituição formal e deverá ser composto
pelas diversas secretarias municipais que exercem suas atribuições na área, instituições
estaduais e representantes

da Sociedade Civil - organizações não governamentais

e

representantes dos diferentes atores sociais presentes na área. Na efetiva atuação deste
Conselho, a ser implementado após a promulgação do diploma legal que cria a AP A,
está a chave para o sucesso da iniciativa.
Entre as prtncipai~at~ibuições_do

Conselho está a estruturação de um Plano de

Gestão para a AP A. Este plano, que se pretende seja construído de forma participativa,
deverá levantar as questões prioritárias a serem tratadas, defrnir as estratégias para seu
enfrentamento,

e, a partir daí, estabelecer

programas,

planos e projetos

a serem

desenvolvidos. Trata-se de um processo dinâmico, continuamente aprimorado, a partir
do qual o zoneamento econômico-ecológico
Estes três pontos:

é parte integrante.

Plano de Gestão,

Zoneamento

Conselho Gestor são os alicerces que deverão fundamentar

Ecológico-Econômico

e

a AP A Municipal do
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Capivari-Monos,

visando tomá-la

uma iniciativa realmente

capaz de promover

o

desenvolvimento

sustentável dessa porção do território paulistano, que representa uma

das últimas reservas de biodiversidade e recursos hídricos da Região Metropolitana de
São Paulo.

A· organização Físico - Legal do Espaço (as diferentes Unidades de Conservação)
Além das restrições

impostas pela legislação de proteção

aos mananciais,

existem na área algumas unidades de conservação, de caráter mais ou menos restritivo.
São elas: O Parque Estadual da Serra do Mar, a Área Natural Tombada da Serra do Mar,
a Área Natural Tombada da Cratera de Colônia e as reservas indígenas. Seus limites
podem ser observados na figura 11, à exceção da Área Natural Tombada da Serra do
Mar, que não foi cartografada. A tabela 2, abaixo, mostra a distribuição, em área e
porcentagem, das unidades de conservação presentes.

Tabela 2 -Unidades de Conservação naAPA Municipal do Capivari-Monos.
Unidade
Área (km2)
%
17,70
43,98
P .E. da Serra do Mar
3,35
8,32
Reservas indígenas
7,37
Area Tombada Cratera de Colônia
18,32
62,84
25,00
Area total de unidades de conservação *
100,00
Area total
251,35

* A Reserva

Guarani Rio Branco superpõe-se ao Parque Estadual da Serra do Mar
Fonte:S~~,

1998,p.24
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Figura 11- Unidades de Conservação que compõem a APA do Capivari-Monos

Unidades de conservação e áreas correlatas

Parque Estadual da Serra do Mar:
Instituído pelo Decreto Estadual 10.251/77, este Parque Estadual, com área
aproximada de 309.938 ha14, foi criado a partir da fusão de 14 antigas reservas, parques
e áreas protegidas. É o maior parque da Mata Atlântica do Brasil, estendendo-se por 26
municípios, desde Itariri, no sul do Estado de São Paulo, até a divisa do Rio de Janeiro.
Divide-se em seis núcleos de administração: Núcleo Picinguaba, Núcleo Caraguatatuba,
Núcleo Cunha, Núcleo Santa Virgínia, Núcleo Cubatão e Núcleo Curucutu, este último
localizado parcialmente no município de São Paulo.

o Núcleo

Curucutu é responsável pela administração da porção do P .E. Serra do

Mar no limite proposto para a APA. É parte de uma antiga Reserva Florestal do Estado,
criada no início dos anos 60. Nesta reserva foram feitos plantios experimentais

de

Pinus, com o intuito de verificar a adaptabilidade

na

14

deste tipo de reflorestamento

Serra do Mar: uma viagem à Mata Atlântica. Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 1992
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região. Segundo relato, eng . florestal Mauricio Alonso, que já foi responsável pela área,
a intenção era reflorestar toda a área de campos do núcleo. Felizmente o Pinus não se
adaptou bem e o plantio não foi expandido, tendo sido preservados os campos naturais
do Alto da Serra.

o

espaço ocupado pela antiga reserva (cerca de 7.000 ha, sendo

aproximadamente 800 dentro do perímetro proposto para a APA) tem sua situação
fundiária regularizada, o mesmo não acontecendo com a área restante. O núcleo está
parcialmente implantado e a estrutura, os equipamentos e os recursos humanos
existentes são insuficientes para a manutenção adequada. Entre os principais problemas
estão a extração de palmito e a caça.
A Secretaria Estadual do Meio Ambiente está estudando a ampliação dos limites
no Parque Estadual por meio da inclusão de terras pertencentes à FEPASA (antigo
Horto Mongaguá), que se estendem do planalto ao litoral. No litoral propõe-se a criação
de uma APA e de uma Reserva Ecológica, nos limites dos municípios de ltanhaém e
Mongaguá. No planalto a proposta é anexar ao parque parte das terras da FEPASA,
ampliando-o em cerca de 40 quilômetros quadrados.

Àrea Natural Tombada da Cratera de Colônia.

Tombada em 1995 pelo CONDEPHAAT, esta área contempla um fenômeno
geológico conhecido como "Cratera de Colônia", ou astroblema de Colônia. Trata-se de
uma formação circular de aproximadamente 3.640 metros de diâmetro, circundada por
um anel de relevo colinoso, que se eleva até 125 metros da planície central (figura 12)
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Figura 12 - Localização da Cratera de Colônia (SMMA, 1999)

oI

Cratera de Colônia.

•

efluentes urbanos

D

efllLlentes agrícolas

•

loteamentos em áreas frágeis

Fonte: SMMA,2000

Este fenômeno vem sendo estudado pela Universidade de São Paulo desde 1961.
Só existem 150 estruturas circulares semelhantes no planeta e 6 no Brasil. Estudos das
taxas de sedimentação estimam uma idade aproximada de três milhões de anos e a
hipótese mais provável para o surgimento dessa cratera converge para o impacto de um
corpo celeste.
Apesar da questão da origem ainda demandar pesquisas, este não é o fato mais
relevante. Do ponto de vista científico o aspecto mais importante, a ser abstraído,
encontra-se no preenchimento sedimentar por turfa, pois estima-se que a cratera tenha
originalmente 900·metros de profundidade, atingindo, aproximadamente, 400 metros de
espessura, de onde se pode extrair informações sobre a história do clima e da vegetação
na Região Metropolitana

de São Paulo, fornecendo subsídios para a avaliação das

transformações impostas à vegetação pela influência da atividade humana sobre o meio
ambiente.
A importância científica da preservação

da Cratera da Colônia é um fato

irrefutável e converge com a importância da preservação dos recursos hídricos - haja
visto quea bacia de drenagem percorre cerca de 1,5 quilômetros antes de desaguar na
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represa Billings - e da vegetação remanescente de várzea e de Mata Atlântica. A
continuidade das pesquisas científicas, tendo como base o acervo de informações
fundamentais para a reconstituição da história natural da Região Metropolitana, assim
como a preservação dos recursos hídricos e da Mata Atlântica dependem da manutenção
das características originais do sítio.

o

drama é que 1/3 da área da Cratera está sendo ocupado por construções

populares, através de um loteamento irregular e ilegal, mas bem organizado (Figuras 13
e 14). Este é o denominado Condomínio Vargem Grande. A situação se agrava na
medida em que análises das condições fisicas do meio ambiente da cratera, realizadas
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, revelam que grande parte da área tem a
composição do solo formada por turfa e aluvião, com caracterização geral de baixa
declividade do terreno, lençol freático de pouca profundidade e ocorrência de solos com
baixa capacidade de suporte. Isso resume a inaptidão do sítio para assentamento de
moradias, pois ocorrem problemas sérios de enchente, e são grandes as dificuldades
para a implantação de obras de saneamento, edificações e sistema viário.
Além dos impactos ambientais que o loteamento ocasiona, existem impactos
causados pela construção do presídio de Parelheiros, que abriga aproximadamente 1000
indivíduos e faz parte de um projeto abortado da construção de mais 4 unidades
carcerárias no local. Este presídio tem seus esgotos dirigidos para as vias naturais de
drenagem da bacia, que deságua na represa Billings.
Há ainda o fato de que as características naturais do sítio arqueológico são
alteradas pela extração de águas através de poço tubular profundo, efetuado pelo
presídio e através de poços tipo "cacimba", abertos pelos moradores, além do
lançamento superficial de efluentes e o desmatamento realizado. Segundo relatórios
técnicos da Secretaria Municipal da Habitação (SEHAB), a alteração do ciclo
hidrológico subterrâneo e a contaminação por efluentes podem destruir informações
fundamentais às pesquisa paleoclimáticas, contidas nos pólens fósseis dos sedimentos.

o instrumento legal representado pelo tombamento não se tem revelado eficaz
para a contenção da degradação dessa área, que é a mais crítica verificada dentro do
perímetro proposto para a APA.
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Figura 13 - Cratera de Colônia: Loteamento Vargem Grande (SMMA, 1999)

Planície Aluvial do Ribeirão Vennelho

o Taquacetuba
resa Billings

o

D

D

o

ribeirão Vermelho é tributário direto do braço
Taquacetuba da Billings, que é derivado para a
Guarapiranga para fins de abastecimento
público. A proteção da planície aluvial e da
várzea é fundamental para a depuração da
carga poluidora recebida pelo ribeirão, e
portanto pela Billings.
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Fonte: SMMA, 2000

Figura 14 - Vista aérea do loteamento Condomínio Vargem Grande (1997)

Fonte: SMMA, 2000
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Àrea Natural Tombada da Serra do Mar

Criada pela Secretaria Estadual de Cultura por meio da Resolução SC-40/85,
que formaliza o tombamento de toda a área da Serra do Mar. Com área aproximada de
1.300.000 há, abrange 44 municípios. Dentro do perímetro proposto para a APA, esta
unidade de conservação engloba as bacias do rio Capivari, do ribeirão dos Monos e do
ribeirão Embura.

o

tombamento institui algumas diretrizes, tais como: proibição a retirada de

terra, rocha, a predação da fauna e flora e a introdução de espécies exóticas e,
condiciona as intervenções na área à anuência do CONDEPHAAT. Tal situação ideal,
no entanto, não se verifica na prática. O tombamento da Serra do Mar - da mesma forma
que o tombamento da Cratera de Colônia - pode ser considerado como mais um caso de
diploma legal presente apenas no papel.

Reservas indígenas e as suas áreas de ínfluêncía"

Existem na área três Reservas Guarani: Barragem, criada pelo Decreto Federal
94223/87; Krucutu, criada pelo Decreto Federal 94222/87 e Rio Branco, criada pelo
Decreto Federal 94224/87.
Caracterização dos Aldeamentos

Dentro do perímetro proposto para a APA situam-se três aldeias Guarani: aldeia
da Barragem, localizada à montante, nas proximidades do dique existente no local, cujo
acesso é garantido por uma linha freqüente de ônibus que parte de Santo Amaro até
Parelheiros e de lá pela estrada Evangelista de Souza até a Barragem; aldeia Krucutu,
localizada a 10 km a partir da aldeia da Barragem, pode ser acessada por uma estrada
sem pavimentação que se inicia no dique da represa; e aldeia Rio Branco, localizada nas
fraldas da Serra do Mar e da Serra do Guaperuvu, cerca de 60 km a partir da orla
marítima de Itanhaém.
O acesso à aldeia Rio Branco pode ser feito a pé, partindo-se da aldeia da
Barragem, com uma duração de 10 horas ou através de condução motorizada, a partir de
ltanhaém e em direção à marina, onde termina a parte movimentada da estrada,
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iniciando-se um trecho cascalhado que atravessa inúmeras chácaras e plantações de
bananeiras às margens do Rio Branco até atingir a aldeia.
Todas essas aldeias são constituídas

predominantemente

por membros

do

subgrupo m'bya, cujo processo migratório explica a presença desses grupos na Serra do
Mar. De maneira geral, esses índios ressentem-se das políticas indigenistas perpetradas
pela FUNAI e, com apoio do corpo jurídico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente,
os índios conseguiram

que a demarcação de suas áreas fosse homologada

sem os

auspícios desta instituição, sendo por isso aldeamentos independentes.
Aldeia da Barragem
São 58 famílias, com 250 indivíduos no total, esta aldeia é a que melhor está
servida em termos de infra-estrutura. Possui uma escola de alfabetização de crianças,
com

120 alunos,

residências

distribuídos

e algumas "malocas"

em três períodos;
16

uma farmácia;

iluminação

nas

servidas por água extraída de poços através de

bombas elétricas; e, uma casa reservada aos rituais de cura e profecias.
A subsistência dos índios desta aldeia é precariamente garantida pela venda de
artesanato no centro da cidade de São Paulo ou em Santo Amaro, pela agricultura de
subsistência que pouco dá para o sustento, e pelas pescarias eventuais para o consumo
na represa Billings, que como se sabe encontra-se em processo avançado de poluição de
suas águas. Para a feitura do artesanato, a aldeia de Rio Branco abastece as necessidades
de matérias-primas, que são extraídas da Serra do Mar. Para isso os índios empreendem
viagens deslocando-se preferencialmente

até-a estação Comandante) Ferraz e de lá a pé,

descendo por trilhas no meio da Mata Atlântica até a aldeia.
Porém são muitos os que preferem um trajeto mais convencional, seguindo de
ônibus até o Terminal Jabaquara, de lá para a cidade de Itanhaém, atingindo a aldeia a
pé. Praticamente

todos os produtos utilizados

na tintura de peças artesanais

são

adquiridos nas lojas de Santo Amaro, para onde os índios se mobilizam para a venda de
sua produção artesanal.
Os índios da aldeia da Barragem aproveitam pouco os recursos da Serra do Mar,
pOIS estes

encontram-se

sobremaneira

escassos

nas proximidades

da aldeia.

15 Os dados aqui expostos foram retirados dos Estudos de impacto ambiental (ElA) e Relatório de
impacto ambiental (RlMA)da remodelação do sangradouro Preto-Monos. São Paulo, 1995. (Relatório
parcial P4).
16 Termo genérico utilizado pelos indígenas para se referir às suas moradias.

O
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aproveitamento destes recursos resume-se em algumas madeiras extraídas para a
construção de "malocas", taquara para o artesanato e sapé para a cobertura das casas,
construídas com barro batido à maneira cabocla. Os sítios onde esses recursos são
extraídos localizam-se nas matas próximas às aldeias.
O número de moradores não indígenas no local é considerável, visto ser esta
uma região de sítios e chácaras que vêm sendo adensada pela instalação de loteamentos
irregulares. Os moradores em geral mantêm relações de respeito com os índios, sendo
conhecedores dos direitos destes sobre a área que habitam.

A Aldeia Krucutu

A aldeia Krucutu é formada por 9 famílias, onde se distribuem 31 pessoas. É
auto-suficiente na produção dos alimentos, muito embora não produza nenhum
excedente que possa ser comercializado. Suprida por luz elétrica, como todas as
chácaras e sítios dessa região, a aldeia não dispõe de escola e tampouco farmácia.
Os índios dessa aldeia, tal como os da Barragem, dedicam-se ao artesanato como
forma de obter recursos que eventualmente possam ser investidos na aquisição de
melhorias.
A maneira como andam e vivem incita aqueles menos esclarecidos a respeito
desta cultura a considerá-los indigentes e maltrapilhos. Certamente a dignidade desses
índios não se encontra na maneira como se vestem ou vivem, está, sim, na mais valiosa
das riquezas: a cultura mitológica e religiosa, que tem sobrevivido às pressões
exógenas, distribuindo suas plenitudes à todos seus integrantes, a despeito das pressões
que sofrem a mais de 400 anos. Talvez seja por isso que a língua guarani persista como
sendo a forma preferencial de comunicação entre eles.
Aldeia do Rio Branco

Formada por 22 famílias, onde se distribuem 132 indivíduos, a aldeia do Rio
Branco é um dos mais antigos aldeamentos localizados na Serra do Mar e o fato de ser
atravessada pelo Rio Branco, fez com que os índios desenvolvessem um aproveitamento
equilibrado dos peixes pescados no rio, dos recursos naturais extraídos da serra e de
uma cultura de bananas espalhada nas duas margens do rio.

119

Mesmo coma presença incessante de borrachudos, que aliás fez com que a
aldeia fosse transferida da região de planície para a da serra abaixo, os índios da aldeia
Rio Branco são aqueles que há mais tempo estão na região da Serra. São também os que
possuem maior área.
Porém, se auto-suficiência é quase uma realidade nessa aldeia, apenas mais
recentemente é que uma farmácia foi instalada. Da mesma forma, a aldeia não conta
com nenhuma escola que possa alfabetizar as crianças, a não ser a iniciativa de um
professor, especialista em Guarani, que periodicamente visita a aldeia para fornecer seus
conhecimentos para a formação de futuros professores.
A facilidade em obter matéria-prima para a confecção de artesanato,
transformou a área destes índios em um lugar bastante visitado por outras aldeias. Os
índios vendem o excedente de bananas para comerciantes que repassam para os
entrepostos e vendem artesanato na cidade de Itanhaém. Para chegar à cidade ou ir até
São Paulo, os índios saem em caminhada no início da madrugada para chegar ao ponto
de ônibus ao alvorecer. A distância entre a aldeia e a cidade faz com que os índios
prefiram pernoitar em Itanhaém do que retomar à aldeia no mesmo dia.
Atividades produtivas

Todos os índios das aldeias supracitadas vivem da agricultura de subsistência, da
pesca e da coleta de alimentos na mata. Não se incluiu a caça como uma atividade
econômica ou de subsistência, pelo fato dessa atividade não ser freqüente nas aldeias da
Barragem e Krucutu, e pouco praticada na aldeia do Rio Branco. Um dos aspectos que
explica a quase ausência dessa atividade entre esses índios encontra-se no fato de
animais serem cada vez mais raros na região da Serra do Mar, principalmente
considerando o local pouco privilegiado para essa atividade nas aldeias da Barragem e
Krucutu.
Comparadas a aldeia do Rio Branco, as aldeias da Barragem e Krucutu ocupam
áreas reduzidas e já desgastadas pelo uso intensivo feito pelos agricultores que antes a
ocupavam. A pesca, se é um elemento primordial na alimentação dos índios do Rio
Branco, não tem a mesma importância para os índios das aldeias do planalto,
principalmente pelo fato dela ser praticada na represa Billings, que se encontra em
avançado estágio de contaminação de suas águas pela poluição.
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Os Guarani participam da economia de mercado na cidade de São Paulo e no
litoral através da venda de artesanato. Com os lucros desse empreendimento, compram
alguns gêneros alimentícios e produtos como tinturas para incremento das peças
artesanais.
As roupas que utilizam em sua grande parte são fornecidas por entidades
assistenciais. Em geral, os Guarani se vêem como artesãos e como agricultores (muito
embora longe da auto-suficiência que idealizam),' sendo raro os índios que se empregam
fora da aldeia. Quando o fazem, nas chácaras ou na construção civil, tal atividade tem o
caráter temporário e eventual.

A unidade sócio-política dos índios

A unidade social dos Guaranis está centrada na aldeia, assegurada pela
autonomia de cada uma delas. Entretanto, cada aldeia encontra-se relacionada à outra
por uma rede de parentesco e obrigações que as coloca dentro de uma ampla ordem de
interesses: troca ou fornecimento de matéria-prima de uma aldeia a outra: casamentos
com predominância endogâmica, mas com precedentes visando alianças políticas para
conservação ou ampliação do território; e hospitalidade nas ocasiões em que os índios
têm interesses numa aldeia ou outra.
No cotidiano guarani, o homem tem uma maior mobilidade espacial em relação
à mulher, cujo espaço social fica restrito à casa e à vida doméstica. No espaço tribal e
doméstico a língua corrente é guarani, ensinada às crianças desde a mais tenra idade.
A autoridade máxima dentro de uma aldeia é desempenhada pelo cacique,
responsável não só pela administração política, que dirimi as dúvidas e modera os
conflitos, como também religiosa, pois quase sempre acumula a função de pajé ou
curandeiro. Em cada aldeia há um conselho formado por homens considerados mais
prudentes, que auxilia o pajé em suas decisões.
Nos problemas comuns às aldeias, a Ação Guarani Indígena (AGUAÍ), entidade
civil fundada em 1986 e que consagra os caciques de todas as aldeias guarani, tem agido
no sentido de negociar as pendências externas que o afetam. Os Guarani têm uma
cadeira estabelecida no Conselho Gestor da APA do Capivari-Monos.
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Além das unidades de conservação citadas, a APA está também inserida na
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de
São Paulo, declaradas pela UNESCO.
Legislação específica incidente na área

Além da legislação geral relativa à proteção do meio ambiente, incidem sobre a
área a Legislação Estadual de Proteção aos Mananciais e a Legislação Municipal de Uso
e Ocupação do Solo.
A atual Legislação Estadual de Proteção aos Mananciais 17 é constituída pelas
Leis 898/75 e 1.172/76, que delimitam as áreas a serem protegidas e estabelecem
parâmetros de uso e ocupação do solo eo

Decreto 9.714/77 que estabelece as

competências dos vários órgãos envolvidos, bem como as sanções e os procedimentos
para aprovação. Foi defmida com o objetivo de estruturar o desenvolvimento da
metrópole estabelecendo, através do modelo de uso e ocupação do solo, a população de
saturação das bacias protegidas em função de sua capacidade de suportar os impactos.
Age de forma preventiva, buscando minimizar o despejo de efluentes e a disposição de
resíduos provenientes das diversas atividades que lá vierem a se implantar.
Esta legislação defme áreas de duas categorias, referentes às restrições de uso do
solo. Uma, mais restritiva, denominada de Primeira Categoria e outra, mais permissiva,
denominada Segunda Categoria.
Áreas de Primeira Categoria:

São as faixas de segurança sanitária aos longo dos corpos d'água, as áreas
cobertas por mata e todas as formas de vegetação (à época da promulgação da Lei) e as
áreas de encostas com declives muito pronunciados.
Estas áreas são estabelecidas como non aedificandi, e nelas são permitidos
apenas:
•

excursionismo, excetuado o campismo.

•

prática de esportes, desde que não exija a construção de edificações permanentes.
A única exceção permitida é para os serviços, obras e edificações destinadas à proteção

dos mananciais, à regularização de vazões, ao controle de cheias e à utilização das águas
para abastecimento e lazer sob controle.
17 "Região Metropolitana
de São Paulo - Legislação de Proteção aos Mananciais: Roteiro para
Implantação de Projetos" EMPLASA, 1984

122

Àreas de Segunda Categoria
Distinguem-se três classes de áreas: Classe A, constituída pelas áreas urbanas (à
época da promulgação da Lei) ; Classe B, constituída pelas áreas de expansão urbana e
Classe C, constituída

pelas áreas rurais. A diferenciação

fundamental

se dá pelas

densidades máximas permitidas, que se refletem no tamanho mínimo dos lotes e nas
percentagens máximas de área construída dentro dos lotes.
Nas Áreas de Segunda Categoria são permitidos praticamente

todos os usos

normais do solo:
•

residencial.

•

industrial, de acordo com uma relação de indústrias constante na Legislação de
Zoneamento Industrial.

•

comercial, exceto equipamentos de saúde pública
atendimento das populações locais.

•

serviços, exceto equipamentos de saúde pública que não se destinem ao atendimento
das populações .locais.

•

institucional

•

agrícola

•

lazer

•

hortifrutícola

•

florestamento, reflorestamento e extração vegetal.

que não se destinem

ao

Estas atividades permitidas variam de acordo com a proximidade das áreas em
relação ao manancial protegido. Quanto mais próximo ao manancial, mais restrições
quanto às atividades permitidas e maior o tamanho do lote mínimo. Dessa forma, antes
de elaborar o projeto ou encaminhar o pedido de aprovação, o interessado deve procurar
a Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
Dentro das áreas de Segunda Categoria, a Classe C é a mais restritiva, visando a
manutenção da característica rural. Nesta classe não é permitida a instalação de infraestrutura urbana, nem de estrutura convencional

de saneamento básico, visando não

induzir o adensamento da ocupação.
Com base na Legislação de Proteção aos Mananciais, a EMPLASAelaborou um
mapeamento sobre o tema, a partir do qual foi possível cartografar a legislação de
proteção na área proposta para a APA Municipal do Capivari-Monos

(figura 15). Este

. \

(
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mapeamento é de vital importância para o diagnóstico da área e, constitui-se num tema
da maior relevância para o futuro zoneamento ecológico-econômico da APA.
Figura 15- Incidência da Legislação de Proteção aos Mananciais na APA do
Capivari-Monos.

Legislação Estadual de Proteção aos Mananciais

o

ClasseA

t::J

Classe B

CJ

Classe C

.:

Primeira categoria

.1[[]

Não protegido
pela LPM

Tabela 3 - Classes da Lei de Proteção aos Mananciais na APA
Classe
Primeira Categoria *
Classe A
Classe B
Classe C
Total protegido pela LPM
Não protegido pela LPM
Total
Fonte: SMMA, 1998, p. 30

Área (km2)
88,45
0,18
0,18
125,02
213,82
37,52
251,35

% sobre o total
35,19
0,07
0,07
49,74
85,07
14,93
100

A tabela 3 nos mostra a distribuição da áreas da APA do Capivari-Monos por
classes da Lei de Proteção Ambiental. Observa-se que cerca de 15 % da área proposta
para a criação da AP A não está em Área de Proteção aos Mananciais. Isto deve-se ao
fato que, à época de promulgação da Lei, já se planejava a construção de um sistema de
reservatórios destinados ao abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo na
bacia hidrográfica

do Capivari-Monos,

cuja barragem principal

estaria localizada
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próximo da embocadura do ribeirão dos Campos, tributâiio do rio Capivari. Toda a área
à jusante da barragem não é, portanto, protegida pela Lei. '
No início da década de 90, de fato, a Companhia Estadual de Saneamento
Básico -SABESP- elaborou projeto de construção de um sistema composto por cinco
reservatórios
comunidades

na bacia. Tal projeto, devido a seu impacto sobre a biota e sobre as
tradicionais,

gerou

forte

reação

negativa

no

meio

ambientalista,

especialmente entre as ONGs ligadas à Mata Atlântica e à questão indígena. Após muita
discussão, o CONSEMA realizou diversas audiências públicas, culminando na rejeição
do EWRIMA

pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A SABESP retirou o projeto

da pauta.
A porção não protegida pela Legislação Estadual de Proteção aos Mananciais é
uma das áreas de Mata Atlântica mais significativa existentes na AP A. Está protegida
pelo Código Florestal e, segundo a legislação específica referente à Mata Atlântica,
enquadra-se

18

na categoria Floresta Primária, onde é vedada qualquer supressão de

vegetação. Trata-se de uma área de difícil acesso, quase totalmente dentro do Parque
Estadual da Serra do Mar, e que. certamente integrará a zona de vida silvestre da futura
APA.
As áreas Classe C representam

a grande maioria do território da AP A. As

restrições são bastante intensas, sendo permitido apenas lotes grandes, com reduzida
porcentagem

de ocupação por edificações. A segunda classe mais expressiva

é a

Primeira Categoria, em função da cobertura vegetal e das características de relevo que
apresenta.
As áreas Classe B estão bem pouco representadas, pois as áreas urbanizadas à
época eram bem pequenas, constituindo-se no bairro de Engenheiro Marsilac, e em na
pequena porção do bairro de Colônia Paulista que estão dentro do perímetro proposto
para a AP A. Ambos os bairros são ocupações bastante antigas, de importância histórica
no contexto paulistano.
A Legislação

Municipal

de Uso e Ocupação do Solo constitui-se

da Lei

Municipal 7805/72 e de um grande número de leis e decretos complementares.

De

especial importância para a área é a Lei Municipal 9.412/81, que dispõe sobre o

18

Decreto Federal 750/93, que dispõe sobre o corte de vegetação na Mata Atlântica
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parcelamento, uso e ocupação do solo na Zona Rural Norte e Sul do Município de São
Paulo.
A Lei 7805/72 institui o zoneamento na cidade, incidindo sobre todo o território
do município. Toda a área proposta para a APA está classificada como Z8 - Zona de
Uso Especial.

Esta categoria

é dividida em várias subcategorias,

com restrições

diferentes em função das características presentes e desejáveis para cada urna. A zona
rural, onde se inclui a APA, é urna das subcategorias, denominada Z8 -100.
Segundo a Lei 9.412/81, a zona rural, Z8/100, fica subdividida em zonas de uso
Z8-100/1 a Z8/100/5. Arruamentos, loteamentos, conjuntos habitacionais e edificações
de interesse social só são permitidos na zona de uso Z8-l00/1.

Esta Lei estabelece e

descreve os perímetros de cada zona de uso existente na zona rural. Com base na
descrição destes perímetros, verifica-se que na AP A existem três zonas de uso: Z8/l003, Z8-100/4 e Z8/100-5. Os usos permitidos'" diferem para cada urna destas zonas.
Dentre os técnicos que atuam na Área de Proteção aos Mananciais, é freqüente a
afirmação de que a diversidade de normas legais que incidem sobre a região toma difícil
o seu gerenciamento. De fato, são legislações complexas e muitas vezes discrepantes,
existindo casos de empreendimentos que são passíveis de aprovação segundo as normas
estaduais e irregulares segundo as normas municipais, ou o contrário.
N esses casos, prevalece a norma mais restritiva. Essas diferenças entre os
instrumentos

legais dificultam

empreendedores

a ação dos técnicos

e complicam

a situação dos

que, face ao emaranhado de leis, desistem de buscar a aprovação de

seus projetos, sujeitando-se às penalidades da lei, e, o que é mais grave, causam grande
impacto sobre o meio ambiente, pois urna vez causado o dano, sanções legais não
bastam para recuperá-lo (SMMA, 1998).
No caso da área proposta para a AP A, a discrepância parece ser menos grave,
pois a legislação municipal, pelo menos no que toca ao tamanho dos lotes, é tão ou mais
restritiva que a estadual.
Finalmente, é importante ressaltar que a Legislação de Proteção aos Mananciais,
aprovada

no fmal de 1998. A nova

proposta

aponta

para urn gerenciamento

descentralizado, onde cada bacia hidrográfica será objeto de legislação específica.

19

Restrições da legislação de uso e ocupação do solo. Cidade de São Paulo: SEHAB, 1987
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Outro aspecto importante

a ser considerado,

segundo

afirma BELLENZANI

(2001), é o fim das atividades do Sistema de Fiscalização Integrada SOS Mananciais,
pois com essa medida a aplicação e fiscalização da lei de proteção aos mananciais ficou
a cargo do Estado. Mesmo havendo, no âmbito dos subcomitês Billings e Guarapiranga
uma câmara técnica de fiscalização, trabalhando na formatação de um novo sistema
integrado e realizando algumas ações fiscalizatórias

em parceria com as prefeituras.

Essas ações no entanto restringem-se, na área de estudo, à ações pontuais nas bacias
Guarapiranga

e Billings.

Quanto

à bacia Capivari-Monos,

a ação do Estado é

praticamente nula.
Com isso a autora afirma que a desativação do SOS Mananciais, significou, na
prática, o abandono da ação fiscalizatória sistemática, o que provocou um aumento das
invasões, especialmente nas áreas mais distantes como é o caso da bacia do CapivariMonos.

Atualmente,

não existe fiscalização

preventiva

e a punitiva

tem sido

esporádica, lenta e ineficaz. A articulação entre Estado e Prefeitura é fundamental para
o estabelecimento de uma estratégia de fiscalização mais consistente, cuja construção é
muito mais política do que técnica. Sem essa articulação, não é possível uma boa gestão
nas áreas de proteção aos mananciais.

Aspectos Sócio-econômicos
O limite proposto para a AP A não coincide com a divisão administrativa

do

município (administrações regionais), nem com os setores censitários do IBGE. Assim
os dados sociais apresentados

são estimativas

preliminares

feitas pela Prefeitura,

baseadas em fontes diversas; pesquisas de campo e principalmente nos dados do censo
de 1991 para o distrito de Marsilac, que está inteiro na AP A. Além deste, compõem a
área proposta para a APA do Capivari-Monos

partes dos setores censitários menos

ocupados dos distritos de Parelheiros e Grajaú, todos na Administração

Regional da

Capela do Socorro.
O bairro de Engenheiro Marsilac, que dá nome ao distrito, é uma ocupação
muito anterior à própria preocupação de preservar os recursos hídricos, que dá base a
legislação de proteção aos mananciais. Trata-se de um antigo bairro rural, que conheceu
algum desenvolvimento na época da construção da estrada de ferro Santos-JundiaÍ. Hoje
é um pequeno centro regional com algum comércio, igreja e escola. Pequena porção do
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histórico bairro de Colônia Paulista, antiga ocupação alemã está dentro dos limites da
APA. Próximo a este bairro está a maior e mais crítica ocupação da área, o Condomínio
Vargem Grande, loteamento irregular situado na Cratera de Colônia. No bairro da
Barragem existem vários loteamentos destacando-se Cidade Luz e Parque Nova
América. A Figura _

ilustra a situação existente.

Existem ainda algumas povoações rurais: o bairro do Gramado, onde existe
algum comércio local; o Jardim Educandário; o Jardim dos Eucaliptos (loteamento rural
que vem sendo adensado) e os arredores da estação Evangelista de Souza, onde vivem
as famílias dos funcionários da FEPASA.
Os relatórios da SMMA estimam uma população de cerca de 20.000 (vinte mil)
habitantes na área. O mais importante porém é a constatação de que o processo de
ocupação da área reflete o que vem ocorrendo na Bacia do Guarapiranga (taxa de
crescimento populacional de 7%), que tende a um cenário de urbanização:absoluta com
total perda de relevância do contingente rural no contexto econômico e social
(SABESP, 1992). É interessante constatar que apenas um loteamento, Condomínio
Vargem Grande tem uma população aproximada de 10.000 pessoas, respondendo por
cerca da metade da população da APA (VICIORINO,1996).
O "Mapa de Exclusão Social em São Paulo" (SPOSATI,1996), aponta o distrito
de Marsilac como o 89º distrito mais excluído dentre os 96 distritos paulistanos. A
construção do índice de exclusão leva em conta uma extensa gama de indicadores,
incluindo nível de renda, nível de emprego, acesso a serviços de educação e saúde entre
outros, bem como a comparação destes com os indicadores de outros distritos da cidade.
A situação de exclusão social também aparece na pesquisa realizada por ocasião
do relatório de impacto ambiental (RIMA) do Projeto de Aproveitamento do CapivariMonos para o Abastecimento Metropolitano, a cargo da empresa MULTISERVICE
(SMMA, 1998). Foi efetuada uma pesquisa com a população residente na área de
influência direta do empreendimento, utilizando como recorte espacial a área que estava
prevista para desapropriação, compreendendo um universo de 485 unidades
domiciliares.
Foram utilizados questionários fechados numa amostra de 89 domicílios, com
questões sobre escolaridade, situação de moradia, local de trabalho, inserção produtiva,
renda, habitação e acesso a bens e serviços de consumo coletivo. Verificou-se que a
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agricultura, especialmente de subsistência, é a atividade produtiva predominante, sendo
elevada a porcentagem de não proprietários residentes na área. A escolaridade é baixa e
a porcentagem de analfabetismo (23,6%) é quase o dobro da verificada no total da
RMSP (13,6%). A maioria dos entrevistados trabalha no local, auferindo renda mensal
abaixo de dois salários mínimos.

°

padrão geral das moradias é baixo e o acesso aos

serviços públicos foi apontado como deficiente.
Com relação à infra-estrutura, o abastecimento de água nas moradias é feito em
sua maior parte por poços ou nascentes (98%), sendo que 20% dos domicílios não
possuem sequer canalização interna. Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, não
existe rede de esgoto na área. A maioria dos domicílios utiliza fossa negra, não
existindo, até onde conhecemos, nenhum programa para difundir a construção e o uso
de fossas sépticas (SMMA, 1998).
A coleta de lixo domiciliar não é feita na maior parte da área por não haver
quantidade de pessoas que justifiquem tal serviço. Nos núcleos mais adensados existem
!

caçambas, cuja periodicidade de coleta varia em função da quantidade de lixo produzida
e das reivindicações da própria comunidade. Quanto a. rede elétrica, a região é
razoavelmente servida pela ELETROPAULO, o que é alvo de controvérsias entre esta
empresa e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em função da indução de
adensamento que tal benfeitoria representa.
Da análise dos dados do censitários de 1996 para o distrito de Marsilac, somadas
às pesquisas na área pelos técnicos da Prefeitura, depreende-se que a população da área
menos adensada (ao sul da linha férrea) possui um modo de vida rural (quanto aos
hábitos cotidianos de vida), baixa renda e praticamente não é servida dos denominados
equipamentos sociais, sendo que a ocupação principal das pessoas, exceto agricultores,
está ligada a economia do centro urbano distante, especialmente Santo Amaro.
Já a situação nas áreas tomadas pelos loteamentos irregulares é diferente: são
pessoas com hábitos urbanos, de baixa renda, que foram ali morar justamente pela
condição de desvalorização das terras e pela escassez de outras opções de moradia.
Nestes locais, a carência de infra-estrutura de saneamento básico reflete-se na deposição
de lixo e esgoto a céu aberto, com impactos sobre o ambiente mananciais e risco de
contaminação das fontes e poços utilizados para abastecimento.
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Quanto ao transporte público, Engenheiro Marsilac e a Barragem são servidos
por linhas de ônibus que fazem a ligação com Santo Amaro e Estações de Metrô. O
aumento do número de linhas que servem a Barragem é reflexo do aumento da
população da área e ao mesmo tempo um indutor de adensamento. O bairro Gramado é
servido por linha de ônibus intermunicipal, que faz a ligação com município de Embu
Guaçu. Há também linha de ônibus no Jardim dos Eucaliptos. O restante da área não é
servido por linha de ônibus direta.
Não existem na área equipamentos de saúde. O posto de saúde mais próximo é a
Unidade Básica de Saúde Parelheiros. Existem oito escolas de primeiro grau e escola de
segundo grau mais próxima está localizada no bairro de Embura, fora dos limites da
APA. (SMMA, 1998). A Figura 16 nos fornece uma visualização dos equipamentos
existentes.
Figura 16 - Equipamentos

sociais e Organizações existentes na área

da APA Capivari-Monos

Organizações

locais cadastradas

0:·/,5
• "'Cratera

_dê·

.

;~(;I~ni~:

.:ES:côiã'
.QNGs·

Fonte: SMMA, 2000
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Quadro físico atual
Considerando

os dados já levantados, bem como sua distribuição espacial, a

Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizou em 1998 um diagnóstico breve, mas
ilustrativo, dos problemas presentes na área.
Por meio do cruzamento do mapa do uso do solo atual com o mapa de restrições
legais foi possível observar a ocupação atual das áreas de primeira categoria e das áreas
Classe C, apontando em que medida as disposições da Legislação Estadual de Proteção
aos Mananciais foram efetivas dentro do perímetro proposto para a AP A. As tabelas 4 e
5, abaixo, mostram como está a ocupação destas áreas, permitindo identificar os usos
irregulares (SMMA, 1998, p. 36).

Tabela 4 - Uso do solo nas áreas de primeira categoria, em porcentagem.
Uso do solo
Vegetação nativa
Agricultura
Loteamentos
Chácaras
Outros usos

% sobre o total da área de lº categoria,
93
1,4
2,3
2,4
0,9

Fonte: SMMA, 1998, p. 36

Tabela 5 - Uso do solo nas áreas Classe C, em porcentagem
Uso do solo
Vegetação nativa
Agricultura
Loteamentos
Chácaras
Outros usos

% sobre o total da área classe C
51
17
8,5
18
5,5

Fonte: SMMA, 1998, p. 36

Nas áreas de primeira categoria, a situação ideal seria que a vegetação nativa
tivesse sido mantida integralmente e, no entanto, 7 % destas áreas estão ocupadas. A
presença de agricultura e chácaras, embora não necessariamente tenha efeitos danosos
sobre os mananciais, não está de acordo com o disposto na legislação. Jáa presença de
loteamentos é claramente incompatível.
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o desmatamento
extensão

desmatada

na classe área totaliza 17,5 quilômetros quadrados. Embora a

seja pequena

se considerada

isoladamente,

o dado se toma

expressivo ao se levar em conta o contexto da proteção aos mananciais.
Nas áreas Classe C, 35 % das áreas estão ocupadas com agricultura e chácaras,
que constituem-se

em usos compatíveis

com a legislação.

Já os loteamentos

são

desconformes, uma vez que tratam-se, na maioria, de parcelamentos irregulares.
Em toda a área proposta para a AP A, os loteamentos são o maior problema. A
tabela 6 mostra a distribuição percentual dos loteamentos, em função das restrições da
Legislação de Proteção aos Mananciais.
Tabela 6 - Distribuição percentual dos loteamentos

% sobre o total de loteamentos

Classes da LPM
Primeira categoria
Classe C
ClasseAlB

13,88
83,28
2,84

Fonte: SMMA, 1998, p. 36

Os loteamentos presentes em áreas Classe A e B (área urbana e de expansão
urbana) representam a urbanização que já existia em 1975.
Do percentual de loteamentos presentes na Classe C, cerca de metade são rurais.
O

restante

são

loteamentos

em

franco

processo

de

adensamento,

situados

principalmente nas penínsulas da Billings e na região da Barragem. A existência de tais
loteamentos é problemática,

uma vez que os esgoto gerado é lançado nos córregos,

contaminando os mananciais.
Essa situação paradoxal é um bom exemplo do conflito sócio-ambiental que se
expressa na área de proteção aos mananciais:

se por um lado a ausência de infra-

estrutura agrava o impacto destas áreas adensadas, por outro permitir a instalação de
infra-estrutura significaria incentivar ainda mais o adensamento.
A presença

de loteamentos

gravidade. Do percentual

em áreas de primeira

de loteamentos

categoria

é de extrema

presentes nesta Classe, cerca de 40% é

representado por loteamentos densos - no caso, o Condomínio Vargem Grande, que
vem avançando sobre a Cratera de Colônia.
Outro exemplo emblemático são os dados
SOS Mananciais

Sistema de Fiscalização Integrada

que desde que foi criado até 1996, foram contabilizadas

560

ocorrências de infrações à Legislação de Proteção aos Mananciais na área proposta para
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a APA. A maioria das infrações é representada por desmatamentos. Não se tratam de
áreas extensas, mas de um grande número de pequenas áreas desmatadas, em geral para
moradia e/ou agricultura de subsistência (SMMA, 1998).
A partir das vistorias realizadas pelo SOS Mananciais, os infratores são autuados
nos termos do Código Florestal - quando se consegue identificar o autor da infração. O
fato de se multar os infratores, no entanto, não representa a recuperação da área. Não há
viveiros para a obtenção de mudas de espécies nativas, nem programa algum para a
difusão de alternativas sustentáveis de uso da floresta voltado a essa população, que é,
em geral, pobre e desinformada.
A produção agrícola já foi expressiva na área. A Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral - .CATI - da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo manteve uma casa da agricultura em Parelheiros, responsável pelo serviço de
extensão rural em toda a zona sul, que foi desativada em meados da década de 70.
Posteriormente, a Cooperativa Agrícola de Cotia atendia os produtores cooperados
(SEMAB, 1992) mas, atualmente, esta cooperativa não mais existe. O setor agrícola
está em declínio na região, sendo que muitas propriedades estão sendo vendidas.
Felizmente, as áreas cobertas por vegetação nativa ainda predominam na área
proposta para a APA. Os técnicos da área costumam ver a manutenção destas áreas,
bem como a busca de alternativas de uso econômico sustentável - em que sempre é
citado o ecoturismo - como uma necessidade.
A análise do uso do solo atual permite um primeiro delineamento das seguintes
áreas. Ao norte, na região da Colônia e da Barragem, observam-se áreas bastante
adensadas, equivalente às áreas tipo 4. Mais a sul-sudoeste existe um mosaico de usos
agrícolas, ao longo da estrada da Vargem Grande e da estrada de Marsilac, bem como
na região da Ponte Alta e Gramado (estradas do Gramado e Pedro Tico), que
corresponde às áreas tipo 3.
Ao sul, correspondendo à bacia hidrográfica do Capivari-Monos e ao extremo
sul da bacia hidrográfica do Guarapiranga predominam os espaços naturais, com
presença expressiva da Mata Atlântica. Esta porção da área corresponde às áreas 2 e 1,
esta última - a zona de vida silvestre da APA- deve abranger o Parque Estadual da Serra
do Mar e as manchas de Floresta Ombrófila Densa.

~,
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Configura-se

um padrão

gradativo

de ocupação

do solo, das áreas mais

degradadas àquelas mais naturais. A área agrícola pode funcionar como uma espécie de
zona tampão, "isolando" a zona mais adensada das zonas de preservação.
Em grande parte dos documentos

analisados,

a manutenção

das áreas de

produção agrícola é vista como uma das estratégias para fazer frente à expansão urbana,
sendo o incentivo a esta atividade visto corno de extrema importância no contexto da
implementação

da AP A, ou seja, para os técnicos, "através do uso de tecnologias

brandas, as atividades agrossilvopastoris

são alternativas sustentáveis de geração de

renda e emprego para a população" (SMMA, 1998, p. 30).
Há duas áreas apontadas

como mais críticas: a Cratera de Colônia,

cuja

problemática já foi abordada no item referente à unidades de conservação, e a área da
Barragem, cuja ocupação desordenada compromete as nascentes do ribeirão dos Monos,
o principal tributário do rio Capivari.

As propostas e recomendações governamentais
O primeiro ponto a ser considerado - levantado em praticamente

todos os

documentos analisados - é a necessidade de uma maior integração com o Estado, tendo
em vista a atuação do Sistema Integrado de Fiscalização SOSMananciais

- parceiro da

maior importância na gestão da AP A - e o próprio processo de revisão da Legislação
Estadual de Proteção aos Mananciais.
A elaboração da legislação específica para as bacias hidrográficas Guarapiranga
e Billings tem influência no zoneamento ecológico - econômico, e vice versa, uma vez
que não se trata de criar mais conflito, mas exatamente de minimizá-lo e, para tanto, é
essencial a coerência de ambas as normas legais.
As intervenções

nas áreas mais adensadas

melhoria da infra-estrutura

passam,

necessariamente,

de saneamento a fim de minimizar a contaminação

pela
dos

mananciais e evitar problemas de saúde pública. Por outro lado, conter a expansão
destas áreas é o maior desafio.
O fortalecimento

do setor agrícola é, na visão dos técnicos da SMMA, uma

estratégia da maior importância para atingir esse objetivo. A criação de uma estrutura
para coordenar e fomentar a produção agrícola, visando verticalizar

a produção e
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atender as demandas da população metropolitana

é uma proposta

Processando

os

produtos (produzindo verduras lavadas e empacotadas, doces em geral, frangos abatidos
e picados, embutidos) se estaria aumentando o valor agregado aos produtos e gerando
mais empregos, pois esse tipo de atividade demanda mão de obra intensiva e, com isso,
pode elevar a renda da população local. Este órgão poderia coordenar a criação de
microempresas agrícolas, captar recursos para as mesmas e capacitar a mão de obra para
essas atividades. Certamente que a produção deverá atender os padrões de qualidade
exigidos para o desenvolvimento sustentável - produção orgânica, sem agrotóxicos, com
adoção de práticas de conservação de solos. Uma vez que o mercado para produtos
orgânicos vem crescendo nas grandes cidades, isto poderia resgatar a importância da
região para o abastecimento

da metrópole, revertendo a tendência de substuição das

áreas agrícolas por loteamentos irregulares'".
Nesta linha, a difusão de novas tecnologias agrícolas, capazes de coexistir com a
manutenção da cobertura vegetal, tais como agrosilvicultura,

cultivo de cogumelos,

manejo sustentado do palmito, cultivo de plantas ornamentais e medicinais, é uma outra
vertente a ser contemplada no plano de gestão da AP A. A questão recorrente quanto a
esta proposta porém é que o desenvolvimento dessa atividade demanda muita pesquisa,
pois tais tecnologias são muito comentadas e pouco conhecidas. Vê-se como solução o
convênio com universidades.

o potencial

para o turismo existente na região é grande. Esta é, também, uma

das mais citadas alternativas de geração de renda para as populações locais, mas é
analisda com certa desconfiança pela equipe gerenciadora que a vê como uma atividade
a ser considerada

com cuidado, "pois não são raros os exemplos

de degradação

ambiental causados por 'ecoturismo' de massa" (SMMA, 1998, p. 35).
A perspectiva de ampliação do Parque Estadual da Serra do Mar ... as áreas
propostas para anexação são exatamente as de maior potencial - reforça a necessidade
de integração com o Estado também para essa atividade. Uma das propostas em
discussão é de um trabalho conjunto com a Fundação Florestal, que possui um grupo de
técnicos especialistas em ecoturismo. A articulação de uma parceria poderia resultar
numa ação integrada,

auxiliando

na capacitação

dos técnicos

da SVMA e das

comunidades locais a implantar programas de ecoturismo.
20 Essa proposta consta de relatório interno da SMMA, bem como é discurso corrente entre os
especialistas que ali trabalham. Destaque-se também a posição de um dos líderes da comunidade "seu"
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É também veiculado em diversos documentos a importância de um programa de
educação ambiental. A proposta é que sua estruturação se inicie por meio das escolas e
vá progressivamente

envolvendo

as comunidades,

visando

não só a difusão

de

conhecimentos, mas o fortalecimento do processo de organização destas comunidades e
sua capacitação para a participação consciente no processo de gestão do espaço onde
VIvem..
Na prática há problemas

para se conseguir

espaço, novamente

devido ao

descompasso entre estado e município, já que as escolas da região são equipamentos
estaduais ea atividade é efetuada por técnicos municipais.
A criação de parques municipais é uma proposta das mais consideradas para as
áreas mais críticas do ponto de vista da pressão sobre os ecossistemas. A primeira área a
ser cogitada é na região onde se encontra a Cratera de Colônia, tendo em vista ser um
ecossistema único, de inestimável valor científico, seriamente ameaçado pela expansão
do Condomínio Vargem Grande. O patrimônio geológico representado pelo astroblema
por si só justifica a criação de um parque na área.
Outra área potencial para a criação de um parque é a mancha de Mata Atlântica
localizada próximo a Engenheiro Marsilac, de acesso fácil, onde a proximidade

do

núcleo urbano pode ameaçar a sobrevivência da biota.
Embora a caracterização aqui apresentada permita um conhecimento
área, são necessárias pesquisas mais aprofundadas especialmente

geral da

no que se refere à

flora, fauna, potencial arqueológico e aos aspectos sócio-econômicos.

A SVMA possui

técnicos capacitados para tanto, mas em número insuficiente. O estabelecimento

de

convênios

de

pesquisa,

com universidades,

organizações

não governamentais

bem como a busca de recursos para pesquisa

e instituições

é visto como uma das

prioridades para a implementação efetiva da APA.
A atuação da Prefeitura Municipal
restringiu

à fiscalização

de São Paulo tem, até o momento,

via SOS Mananciais.

se

A SMMA somente começou a ser

conhecida localmente a partir de 1999, quando os técnicos iniciaram um trabalho mais
constante junto à população residente, até hoje porém a inserção na comunidade ainda é
relativa.

Humberto, que desenvolve agricultura orgânica na região.
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Para uma fiscalização efetiva, a criação de uma base local - sede administrativa,
centro de educação ambiental, apoio para a fiscalização, referência para a população
local , ponto de apoio para pesquisas - é vista como de grande importância para o
desenvolvimento das ações propostas. O bairro de Engenheiro Marsilac, pela sua
localização central e fácil acesso, é uma localização potencialmente interessante para
tal.
Não há, porém, nenhuma ação concreta para a criação dessa infra-estrutura, a
'base' atualmente utilizada mas ainda bastante distante para a população residente é a
própria Administração Regional de Capela do Socorro.
Na verdade, quase todas as demandas estão paralisadas à espera da formação do
Conselho Gestor. O decreto que o formalizou, entretanto, passa atualmente por nova
revisão. Isso tem causado uma certa desmobilização por parte da comunidade, que vê a
maioria de suas tentativas de atuação também paralisadas.
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3. A prática da atividade turística na APA do Capivari-Monos

4. A prática da atividade turística na Área de Proteção Ambiental (APA) do
Capivari-Monos
Estima-se hoje que o fluxo de turistas estrangeiros na cidade de São Paulo atinja
algo em tomo de 1 milhão de visitantes por ano, com gasto médio por dia, incluindo
hospedagem, de R$ 384,00 e permanência média entre 3 e 4 dias. O fluxo de turistas
brasileiros, por sua vez, é de aproximadamente

4 milhões de habitantes, com gasto

médio por pessoa de R$ 246,00 e permanência de 7 dias. O principal motivo da viagem
são os "negócios",

tanto para boa parte dos turistas estrangeiros,

quanto para os

brasileiros (SÃo PAULO,2000). Segundo a São Paulo Convention & Visitors Bureau, na
cidade:
•

Ocorre 1 feira de negócios a cada 4 dias

•

São 74 mil eventos (feiras, congressos,
outros) a cada ano.

•

R$ 2,6 bilhões gerados em 1999

•

US$ 3,4 milhões movimentados em média a cada grande evento

•

436 mil postos de trabalho (diretos e indiretos) mantidos pelo setor

•

56 setores econômicos movimentados pelo turismo de eventos

convenções,

treinamentos,

entre

Dentro dessas características, como se inseriria a proposta de desenvolvimento
do turismo para a Área de Proteção Ambiental do Capivari-Monos?
O turismo,
representa

desde

que adequadamente

uma possibilidade

planejado

concreta para a conservação

em bases

sustentáveis,

dos recursos naturais e

melhoria da qualidade de vida da população local. Seus elementos fundamentais são:
consciência
comunidades

da necessidade

de conservação

ambiental;

valorização

e inserção das

locais no processo de exploração; agregação de valor e maior retomo

econômico para a economia local; desenvolvimento

social e proteção ao patrimônio

natural e cultural local.
Dentre as diretrizes para a construção do desenvolvimento

sustentável na Área

de Proteção Ambiental Municipal do Capivari-Monos, o desenvolvimento do turismo de
baixo impacto - ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura, turismo cultural desponta como uma alternativa promissora.
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A região da Área de Proteção Ambiental tem, por seus atrativos cênicos e pela
proximidade do mercado consumidor

- não só representado pela população paulistana,

como também pelos visitantes da cidade que aqui vêm participar das diversas feiras e
eventos, ou em busca de lazer e compras -

UIi1

grande potencial para tornar-se um pólo

turístico para a cidade de São Paulo.
Além da agricultura - cuja participação

na economia local vem declinando

(COELHO et al., 1993) - as atividades econômicas
Ambiental

são poucas. A maioria da população,

centros urbanos. Até pouco tempo
Gramado

(bacia

do

atrás,

Guarapiranga)

existentes na Área de Proteção
quando empregada,

trabalha nos

olarias e cerâmicas existentes na região do

eram

alternativas

de emprego,

desativadas, pois eram sistematicamente multadas por não seadaptaremàs

mas

foram

exigências da

legislação (SECRETARIAMUNICIPALDOMEIOAMBIENTE,1997)

o

turismo, mais propriamente

o ecoturismo (LINDBERGE HAWKINS, 1995), é

tido como um caminho possível e o mais viável para áreas protegidas. Na área objeto.
do presente estudo, por causa da

proximidade

do centro urbano e da existência de

belezas naturais ainda preservadas, a atividade desponta como uma alternativa capaz de
fortalecer a economia local (PDP A Guarapiranga, 1999).
Apesar da demanda

expontânea que ocorre na área já há bastante tempo, um

processo mais organizado de turismo passou a acontecer a partir de 1999, com o 10

encontro Pró - Àrea de Proteção Ambiental do Capivari-Monos, realizado no final
daquele ano e que fazia parte da movimentação que pretendia auxiliar no processo de
criação da referida Área de Proteção Ambiental.
diversas

instituições

públicas

que atuam

Desse Encontro participaram

na área,

comunidade

as

local, pequenos

empresários e interessados em geral.
O documento

resultante

dessa pnmeira

rodada de discussões

seguintes itens: segurança; vias de acesso ao local; atendimento

levantou

os

à saúde. Todos esses

itens foram considerados deficientes. O grupo de turismo ali nascente passou, daquele
momento em diante, a se reunir para discutir de forma ampla os problemas básicos para
o desenvolvimento da atividade turística na região.
Em continuidade

ao encontro,

foram realizadas

responsáveis para tratar dos problemas acima mencionados

reuniões

com os órgãos

e proceder a uma posterior

avaliação, que mostrou a inexistência de uma política que atendesse as necessidades
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econômicas, estruturais e sociais para a região. Também foi possível conhecer

canais

de participação como o GAC (Grupo de Apoio Comunitário) e CONSEG (Conselho de
Segurança), que discutem alternativas para os problemas do local.
Percebe-se

que a organização da atividade seguiu paralela à movimentação de

criação da Área de Proteção Ambiental, que se propunha a fomentar o envolvimento da
comunidade, mesmo antes da aprovação da Lei 13.136/01, que regulamentou a APA do
Capivari- Monos.
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nesse mesmo período, passou a
cadastrar os empreendimentos turísticos existentes na região (ver figura 17), sendo a
maioria

constituída

por pesqueiros

e pequenas

propriedades

rurais que recebem

excursões de escolas da capital, realizando atividades monitoradas em contato com a
natureza. Três desses estabelecimentos desenvolvem trabalho de educação ambiental de
forma bastante insipiente e pouco assessorada.
Figura 17- Localização da infra-estrutura e potencial para ecoturismo segundo
cadastro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente •

• Camping/
pousada

o Pesqueiro
•

Ponlo de
inleresse

Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

(São Paulo, 2000).

Segundo os critérios definidos por LlNDBERGE HAWKINS, eles não poderiam ser
enquadrados como ecoturismo, aproximando-se mais do conceito de turismo rural. Em
relação ao turismo ecológico propriamente dito, o potencial é grande especialmente na
região de Evangelista de Souza, próximo à confluência dos rios Capivari e Monos. Há
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uma pequena infra-estrutura, ainda bastante precária, incluindo um serviço de guias
ecológicos oferecido por uma ONG local, a Olhos da Mata

21.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), montou uma estratégia
global de ação para a área (figura 18) - que resumidamente propõe o desenvolviemnto
de atividades para a geração de renda concentradas na área do condomínio Vargem
Grande; implantação de infra-estrutura na região do Gramado; e desenvolvimento da
atividade turística nas áreas mais preservadas, a partir de Engenheiro Marsilac. Para o
turismo na região e organizou um programa de atividades que visa fomentar o processo
de implantação da atividade turística, que contém os seguintes itens:
•
•
•

Coleta de dados através de visita ao local;
levantamento de dados sócio-econômico-ambientais da área;
reunião/mobilização com os empresários locais da área do turismo, representantes
da comunidade, índios, artesãos e ONGs atuantes na área;
• análise do material aerofotogramétrico, mapas e plantas;
• levantamento dos recursos naturais, históricos, culturais, infra-estrutura que atenda
ao turismo, recursos humanos, fundos, recursos financeiros, registro fotográfico;
• mapeamento e visita das áreas indicadas para a implantação do ecoturismo e
turismo; e
• levantamento de campo-pesquisa
e documentação (fotos, vídeos, anotações
diversas).
Figura 18 - Pontos principais da estratégia de desenvolvimento turístico para a Área
de Proteção Ambiental do Capivari-Monos

Turismo: Estratégia para o Desenvolvimento Econômico
Sustentável na APA Capivari-Monos
Área urbanizada
..Predomínio de
chácaras e
agricultura.
Acesso fácil via
SP e Embu
Guaçu ..
Implantação de
hotéis, pousadas
e outros
serviços.
Melhoria da
infraestrutura
existente.

21

Geração de renda
para a
população residente.

Rios e represas
Ferrovia
Estradas

Área de Preservação.
Turismo integrado à ferrovia.
Geração de receita para a
sustentabilidade da APA

Informações extraídas de relatório interno da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (São Paulo), em elaboração.
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Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente (São Paulo, 2000).

Foi efetuado também um levantamento

preliminar

entre 1999 e 2000 pela

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Paulo, das potencialidades turísticas da
área. A figura 19, nos dá uma idéia do potencial turístico da área.
Figura 19 - Fazenda Capivari. A visitação à área vem aumentando nos últimos dois
anos.

Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente (São Paulo, 2000).

Houve também um primeiro

levantamento

dos potenciais

para atividades

ecoturísticas específicas que poderiam ser desenvolvidas nos espaços. Boa parte desse
levantamento preliminar foi efetuado convidando-se profissionais da área, bem como da
imprensa especializada para exame dos locais e essa forma de trabalho auxiliou a
formar uma idéia de quais seriam as possibilidades

e, principalmente,

o interesse

empresarial nas atividades a serem desenvolvidas. Um deles, Fernando Lara Mesquita,
assim se pronunciou: "São inúmeras as possibilidades de uso que a área oferece por sua,
digamos, 'vocação natural'''.
Essa estratégia possibilitou o delineamento de dois tipos de atividades: de baixo
impacto, que podem ser praticadas em toda as áreas, inclusive as mais bem preservadas,
com o acompanhamento de guias ou não; e atividades de alto impacto ambiental, que
devem ser autorizadas somente nos trechos deteriorados ou modificados da área.
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As atividades de baixo impacto são todas as que são impulsionadas por tração
muscular, a saber:
•

Trecking

•

Camping

•

Biking

•

Passeios a cavalo e passeios de mula (estes para estradas e áreas abertas,
aquelas adequadas para trilhas dentro da Mata Atlântica)

•

Canoagem

•

Birdwatching

•

Rapel/escaladas

•

Espeleologia

•

Plataforma de lançamento de asas delta

Todas essas atividades podem ser praticadas em programas guiados ou em
programas solo ou privados, por conta e risco do cliente, mediante um teste prévio de
conhecimentos do candidato. O padrão mundial é cobrar mais caro pelos passeios solo
que pelos guiados que envolvem risco. Os que não envolvem risco são gratuitos e dão o
caráter "democrático" de uso desse bem publico (Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, 2000).
Mesquita ainda afirma em seu depoimento: os "clientes tendem a vir a ser os
grandes defensores futuros da área, se tiverem a oportunidade de alimentar o sentimento
de 'propriedade' sobre ela, pelo que, é um bom investimento incentivá-lo".
Considerou-se também nessa lista de atividades de baixo impacto a manutenção
de cevas em certos trechos da mata de mais fácil acesso (próximos às bordas), para
observação e fotografia de pássaros e de animais de maior porte, modalidade que,
segundo esses especialistas, poderia ser de alto interesse para os clientes menos
especializados e, na visão dos técnicos, poderia ser importante para reforçar os
programas educativos que serão mencionados mais abaixo.
As atividades de alto impacto são todas as que dependem de motores, tais como

•

Motociclismo fora de estrada

•

Automobilismo fora de estrada
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Figura 20 - Visitantes e convidados que participaram dos levantamentos preliminares
do potencial turístico da APA do Capivari-Monos

Com relação à visão da indústria turística, é interessante destacar também a
procura, pelas agências de viagem, de informações sobre a Área de Proteção Ambiental
do Capivari-Monos,

esses grupos - incentivados principalmente por reportagens que

têm saído nos meios de comunicação em São Paul022

-

têm se mostrado interessados

em desenvolver atividades na região e, mais que isso, informalmente buscam parceria
com os sítios e campings ali existentes para atrair turistas. Segundo informações
colhidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em trabalho conjunto com a
ONG Olhos da Mata, há uma média de 3000 visitantes por semana na área23.
O problema é que a infra-estrutura existente nesses lugares é precária e essa
experiência tem comprometido alguns espaços por incentivar a abertura de trilhas em
locais inadequados e não proporcionar a segurança necessária ao turista. O despreparo
com relação à questão ambiental específica da região também faz aumentar o lixo
depositado inadequadamente, o que tem causado as primeiras manifestações contrárias

22

Como a reportagem da Revista da Folha, publicada em 22/07/2001, p. 4-5.

Dados extraídos de questionários respondidos por pousadas e camping existentes na área (relatório em
elaboração pela ONG Olhos da Mata).

23
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da população residente,

que reclama

do tipo de turista que esse "negócio"

vem

atraindo/".
A mesma disposição mostrada por essas agências de viagem, porém, não se
reflete nos grandes grupos turísticos da cidade. Estes grupos, em São Paulo, têm como
preocupação principal a construção e manutenção de grandes redes de hotéis, bem como
o aumento da taxa de ocupação desses equipamentos".
segundo

técnicos

incorporadoras

da Secretaria

Municipal

O que ocorre esporadicamente,

do Meio Ambiente

são consultas

de

e outros grupos verificando a possibilidade de implantação de grandes

equipamentos turísticos na área (tipo resorts), quase sempre difíceis de viabilizar, dado
o emaranhado legal e as especificidades da área26.
Para reverter esse quadro, o que se tem buscado é uma parceria com esses
grupos que transforme a Área de Proteção Ambiental em uma opção de roteiro turístico
a ser indicado pelas grandes redes aos seus clientes.
A história de violência, as condições de acesso e a precariedade habitacional na
região de Parelheiros (caminho mais viável de acesso à área) têm impedido o sucesso
dessas negociações.

Destaque-se aqui a falta de segurança como um dos principais
l

problemas levantados.

Comunidade Indígena
A comunidade indígena, já há algum tempo, é tida como

atração turística na

área. O comércio de seu artesanato é o principal objetivo do grupo. Ocorre, porém, que
as condições são muitas vezes perversas. Domingos Leôncio,

(que foi) diretor da

Divisão de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos conta
cena presenciada quando da chegada de um grupo de estudantes de uma escola situada
na região dos Jardins, bairro nobre de São Paulo, que dizia desenvolver uma 'parceria'
com a comunidade indígena. No momento da chegada dos excursionistas, as crianças da
aldeia assistiam aula ministrada por professor da comunidade, que foi "intimado" pelos
dirigentes do grupo visitante a parar suas atividades para que as crianças indígenas
fizessem uma "apresentação de canto e dança" aos visitantes. Justificativa apresentada:
Essas informações foram recolhidas dos participantes durante o 2" Fora Lixo, evento organizado pela
comunidade do bairro de Marsilac, em novembro de 200 I.
25 Em 2000 essa taxa era de 52%, considerada uma das mais baixas da década (Turismo: a hora da
verdade - fevereiro 2001 - . Revista Marketing n° 337 p. 55-60)
24
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os visitantes traziam donativos (mantimentos e roupas) para a aldeia e precisavam ser
"recompensados=".
Essa história demonstra o tratamento e a visão que se tem hoje da comunidade.
Reforçada

ainda por documentos

como o elaborado pelo COMTUR

- Conselho

Municipal de Turismo, que em suas metas e ações propostas, tem sugestões como:
"visita à aldeia indígena de Parelheiros, onde existem 500 índios e que é, certamente,
um museu vivo da cidade de São Paulo" (SÃo PAULO,2000, p. 50) (g.n.).
Há uma série de barreiras para o desenvolvimento
junto a essa comunidade,

em favor de cuja remoção

de um trabalho

consistente

o grupo gerenciador

tenta

trabalhar, sem, no entanto, ver isso como prioridade. A decisão foi de procurar auxílio
junto a outros órgãos que costumam atuar na comunidade, tais como as Secretarias
Municipais de Cultura e da Saúde. Não há porém nenhuma ação sistemática junto a esse
grupo para o desenvolvimento adequado da atividade turística.
A comunidade

indígena terá representação

no Conselho Gestor da Área de

Proteção Ambiental do Capivari-Monos.

Olhos da Mata
A Organização não governamental, Entidade Ambientalista

Olhos da Mata, se

tomou grande parceira do órgão municipal

na região da Área de Proteção Ambiental.

Seus integrantes

de trilhas e trabalho de conscientização

desenvolvem

monitoria

ambiental na região.
Foi por meio do trabalho por eles realizado
mobilização

que se conseguiu grande parte da

comunitária para a formação do Pró-Conselho,

suas atividades
Capivari-Monos

até a formalização
e tem se tomado

grupo que desenvolveu

da criação da Área de Proteção Ambiental
o grande "grupo de pressão"

do

para a efetiva

implantação de um Conselho Gestor da área.
Por seu intermédio, realizou-se ainda a formação de aproximadamente
da comunidade

do entorno de Engenheiro Marsilac'",

50 jovens

que atualmente percorrem as

Dados coletados em entrevista com a equipe da Seção de Unidades de Conservação da SMMA.
Essa história (em versões diferentes) surgiu ainda em diversas conversas com integrantes da equipe de
Educação Ambiental da SMMA e de outros envolvidos com a comunidade indígena, que afrnnam ser o
fato comum e ter ocorrido outras vezes.
28 Capacitação realizada com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
26
27
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escolas e bairros vizinhos efetuando palestras e propondo oficinas de educação
ambiental.
Esses mesmos jovens empregam-se hoje nas pousadas e sítios da região como
guias turísticos informais. Essa demanda fez com que a ONG procurasse parcerias para
poder fornecer treinamento e capacitação para o grupo dentro dessa atividade, o que está
sendo viabilizado por meio do programa de bolsa-escola da Prefeitura de São Paulo e
em parcerias com outras Organizações. Os cursos devem ocorrer durante o ano de 2002.
A sede da Olhos da Mata, porém, está localizada em uma das casas da vila
ferroviária -

recuperada pelos próprios integrantes da ONG -

e carece de

regulamentação, que necessita ser discutida com as partes interessadas: FERROBAN,
Instituto Florestal (Núcleo Curucutu) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Comunidade receptora

As ações realizadas a partir de 1998 junto às lideranças comunitárias da região
da Área de Proteção Ambiental do Capivari-Monos criaram grande expectativa na
comunidade, principalmente a partir do 10 Encontro Pró Àrea de Proteção Ambiental
do Capivari-Monos,

ocorrido em 1999. A possibilidade de aumento da renda por meio

do emprego nas propriedades da região e do desenvolvimento do artesanato se tomaram
a grande esperança para uma comunidade com poucas perspectivas de desenvolvimento
econômico.
A visão predominante entre as lideranças da comunidade está centrada
exatamente nessa situação: a população encontra-se bastante sensibilizada para os
problemas ambientais da região, mas quer saber como viabilizar sua subsistência. Em
algumas reuniões realizadas na Regional da Capela do Socorro, a maioria das
manifestações questionavam exatamente esse ponto: "sabemos o que não podemos
fazer, agora queremos entender o que é possível realizar,,29.A preocupação principal é
com a capacitação profissional efetiva, dada a ênfase sobre a conscientização para as
questões ambientais da maioria dos cursos efetuados até o momento.

Depoimento de Dona Lúcia - Associação Comunitária de Engenheiro Marsilac, corroborada por outros
representantes do Grupo de Turismo do Pró-APA, composto por: Dayse Lopes Naghimiac - Águias da
Serra Acampamentos e Eventos; Hiromi e Teresa Ogawa - Sítio Green Hil1; José Alváro CoeJho!.~,®lhos
da Mata; Romildo Jerônimo - Fazenda Encantada; Jamil Saad - Sítio Nossa Senhora das Graçasj.Roberto
Carlos da Silva - Silcol Eventos, Sítio e Pousada.
'

29
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O Grupo de Turismo, do Pró- Àrea de Proteção Ambiental, tendo como
justificativa a própria imobilidade da administração pública, tem tomado a si o trabalho
de divulgação do turismo na Área, o que tem causado uma série de confrontos e malentendidos com os órgãos públicos.
Essa movimentação,

entretanto, é mais consistente

na área de Engenheiro

Marsilac , não se verificando o mesmo grau de adesão no condomínio Vargem Grande
e entorno (Cratera de Colônia). O perfil da população dessa região renda, acostumada

urbano, baixa

com outro tipo de inserção como mão de obra - dificulta o

entendimento da situação.

Evangelista de Souza
Na estratégia montada pelos gerentes da área, na APA, a região de Evangelista
de Souza seria uma das mais propícias para o início do fomento da atividade turística.
Além dos aspectos cênicos, existe a possibilidade de acesso por um ramal auxiliar da
estrada de Ferro Mairinque-Santos.

Com a privatização

da ferrovia, o ramal está

abandonado e as construções ao longo dele - remanescentes da década de 1940, como a
antiga estação, a vila ferroviária, a hidrelétrica e a estação transformadora de energia vêm se deteriorando (figura 21).

Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 2000
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Está em fase inicial de estudos um projeto de restauração
visando seu aproveitamento

como pólo ecoturístico.

das construções,

O efetivo desenvolvimento

do

ecoturismo na região demanda ainda muito investimento, trabalho e conscientização,
mas é uma possibilidade real de se atenuar o grave quadro de exclusão social e não deve
ser descartada.
A instrução do tombamento
parcena

com

Ambientalista
Comunidade

a Universidade

e projeto de recuperação

Brás Cubas,

foram realizadas

de Mogi das Cruzes

em

e a Entidade

Olhos da Mata. Por meio de um projeto financiado pelo programa
Solidária,

a ONG promoveu a capacitação de jovens da região para

atuarem como guias.
O planejamento para a área propõe que a estação se tome a "porta de entrada"
para o turista utilizando a ferrovia, já que o ramal abandonado liga Evangelista de Souza
à estação Jurubatuba,

que hoje é ponto fmal do trem metropolitano

da Companhia

Paulista de Trem Metropolitano (CPTM). Essa linha, objeto de recentes investimentos
estaduais, conta com trens modernos e confortável ao longo da Marginal Pinheiros. De
Jurubatuba um trem de passageiros, em estado precário, segue até a estação Varginha.
De Varginha a Evangelista não circulam mais trens.
As construções
Equipamento

situadas em Evangelista poderiam ser transformadas

de Recepção para Ecoturismo,

contemplando

em um

centro de informações,

restaurante, lojas de artesanato, posto médico, centro de educação ambiental, auditório,
centro cultural, centro de pesquisa entre outras possibilidades, ou seja, uma base física
para o desenvolvimento do turismo na região.
A extensão da linha regular de trem de passageiros
temerária,

pois iria fatalmente

induzir a proliferação

até Evàngelista

de invasões

sena

e loteamentos

clandestinos no interior da Área de Proteção Ambiental.
A proposta porém é de um trem turístico, estilo litorina, circulando apenas em
horários determinados e aos fmais de semana e feriados, e propiciandoa

ligação da área

ao centro da cidade, aí incluídos os hotéis de luxo situados no eixo da Berrini - como o
Transaniérica. Seria uma possibilidade de atingir o público do turismo de negócios, de
alto poder aquisitivo, oferecendo passeios monitorados pela Mata Atlântica paulista,
mediante" pacotes" fechados (incluindo trem, monitoria e alimentação).
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A idéia de revitalização de Evangelista de Souza baseou-se no exemplo do
projeto assinado pela Secretaria de Estado da Cultura que visa a recuperação e
revitalização da área da ferrovia Perus-Pirapora (desativada em meados da década de
80) a fim de criar condições para a implantação de um pólo turístico e cultural na
região, por meio da atuação da Secretaria citada, do Condephaat e Instituto de Ferrovias
e Preservação do Patrimônio Cultural.

Parque da Cratera

A estratégia que guia os gerenciadores é tentar fomentar a compra, troca ou
doação de terras na área, criando uma "rede" de parques e áreas de lazer que possam
sustentar e auxiliar a conter a expansão urbana por meio de usos alternativos.
Na região da Cratera de Colônia está sendo proposta a implantação do primeiro
parque com esse intuito, fomentado por uma possível parceria com FURNAS - Centrais
.Elétricas, que se encarregaria da compra da área, como compensação pela utilização de
outras áreas. A área para implantação desse parque pode ser visualizada na figura 22.
Essa proposta teria como objetivo tentar trabalhar, de forma mais consistente,
não só a preservação da área tombada, como também os problemas causados pelo
condomínio Vargem Grande.
Recentemente, surgiu também a proposta de um outro espaço na região próxima
à estação ferroviária de Evangelista de Souza. Este seria um "Jardim Botânico" de ervas
medicinais, a ser desenvolvido em conjunto com a Prefeitura de Genebra, Suíça.
A área serviria também para o desenvolvimento de pesquisas sobre espécies da
Mata Atlântica, bem como de atividades turísticas guiadas, visando à educação
ambiental. O convênio que vem sendo proposto envolve ainda a construção de uma
escola de hotelaria, também financiada pelo governo de Genebra.
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Figura 22 - Localização do Parque proposto para a área da Cratera de Colônia
Localização do Parque Eoológioo Proposto na APA Capivari-Monos
I
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Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 2000

Capacitação de mão de obra e envolvimento da Comunidade

o primeiro

trabalho nesse sentido foi o desenvolvido pela ONG Olhos da Mata,

que trabalhou com jovens da região, no sentido de dar-lhes formação mínima como
guias para as trilhas da região. Mais que a capacitação profissional, o trabalho visava,
principalmente, conscientizar os jovens com relação aos problemas ambientais da área.
Houve ainda o desenvolvimento de parceria com o SEBRAE, que realizou dois
cursos de formação, um para os micro - empresários da área (donos de pousadas,
campings, entre outros) e outro para alguns grupos que desenvolvem o artesanato na
região.
A parceria desenvolvida

com essa instituição, apesar de ter sido proficua e

interessante, teve alguns impasses, já que a gerência do SEBRAE- Sul - encarregada do
dos trabalhos na região sul da cidade de S. Paulo e municípios vizinhos - propõe um
programa de desenvolvimento da atividade que abranja a região sul da cidade como um
todo, o que envolveria outros parceiros, tanto privados quanto públicos, e novas
articulações que não têm sido possíveis até o momento, dentre elas, a própria Anhembi Turismo e Eventos SI A .
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o

Sr. Ricardo Espinosa, gerente do SEBRAE-Sul, em alguns depoimentos

colhídos'', explica que há até mesmo interesse de empresários atuantes na região sul da
cidade, mas que qualquer programa dependeria de uma proposta conjunta entre a
referida instituição e os órgãos públicos que gerenciam a região.
No mês de fevereiro de 2002 estão programados dois outros cursos de
capacitação, que foram elaborados como complementação dos programas "bolsaescola" e "começar de novo", da Secretaria de Integração Social (SIS) do Município de
São Paulo.

o

interessante a notar é que houve toda uma mobilização da comunidade de

Engenheiro Marsilac e entorno para que houvesse a possibilidade de um curso
direcionado especificamente para os moradores dos bairros que integram a Área de
Proteção Ambiental do Capivari-Monos, e que enfocasse a~ atividades condizentes com
esse espaço.
Os cursos, com duração aproximada de 4 meses, têm três módulos: educação
ambiental; capacitação profissional (enfocando agricultura, artesanato e turismo); e um
terceiro que pretende dar noções de desenvolvimento de pequenos empreendimentos e
formação de cooperativas. Este último módulo tem parceria da "Incubadora de
Cooperativas", da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São
Paulo (FEA-USP).

Reuniões realizadas no mês de novembro de 2001, que envolviam outro curso de capacitação para
desenvolvimento de guias turísticos, desta vez pela ONG denominada "ING-ONG". O curso não chegou
a acontecer.

30
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5. Avaliação dos Resultados
A questão colocada como principal nesta pesquisa era a de como garantir que o
desenvolvimento do turismo em áreas de proteção ambiental fosse efetuado de forma
sustentável. Os referenciais teóricos nos trouxeram alguns pontos importantes que
gostaríamos de destacar. Primeiro, com relação ao ambiente, é necessário conhecer sua
capacidade para suportar as atividades turísticas, por meio do levantamento das
potencialidades dos recursos e das fragilidades dos locais onde se pretende desenvolvêlo.
Segundo, os resultados esperados pelo desenvolvimento do turismo sustentável
devem ser retornos não só econômicos, mas também sociais, o que toma o
envolvimento de todos os atores que têm relação com o local de implantação
destacando-se a comunidade receptora - fundamental para o cumprimento do objetivo
proposto. E, terceiro, a eficiência do desenvolvimento sustentável do turismo reside no
aprimoramento constante de mecanismos de planejamento, que devem estabelecer
condições favoráveis para o alcance de metas e objetivos e prever soluções para evitar
ou minimizar os problemas futuros.
A Área de Proteção Ambiental do Capivari-Monos é um espaço bastante rico
para a análise das possibilidades do desenvolvimento do turismo sustentável em áreas
protegidas. Trata-se de um espaço de fundamental importância para o município de São'
Paulo, mas, justamente por essa razão, também é uma área com peg~liaridades que a
diferenciam de outros espaços regidos por sistemas de Unidades de Conservação. Sua
localização extremamente próxima ao perímetro urbano de São Paulo - sendo inclusive
considerada como área de expansão demográfica - torna- a um espaç'ósujeitb a todos os
dilemas e conflitos das grandes cidades, ao mesmo tempo em que convivem ali
remanescentes de atividades rurais, bem como grupos diversificados, de imigrantes
alemães a índios Guarani.
A situação de pobreza da região toma fundamental a busca de alternativas de
desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que os problemas ambientais
restringem as opções existentes, transformando o turismo em uma opção de viabilidade
crescente. Esse fato não tem passado despercebido pelas autoridades responsáveis pelo
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gerenciamento

da área, que desde o momento da criação legal da Área de Proteção

Ambiental do Capivari-Monos, viram a atividade turística como prioridade.
A implementação de um Plano de Gerenciamento viável para o fomento dessa
atividade requer enormes investimentos, principalmente se considerarmos o contexto e
as demandas que se acumulam- há várias décadas. A complexidade

apresentada é

bastante significativa, em seus aspectos físicos, históricos e culturais, ao lado de sérios
problemas econômicos e sociais.
Se acrescentarmos a isso a complexidade que as Áreas de Proteção Ambiental
trazem em seu bojo, por manterem domínio privado e imporem restrições para o uso de
recursos naturais e culturais, teremos uma idéia da dinâmica da situação.
Nestes casos requer-se da ação governamental que atenda também à necessidade
de incentivos e compensações em grande escala, principalmente por meio de parcerias
para implementação de uma gestão adequada.

o estudo
mecanismos

aqui efetuado tinha ainda como proposição analisar a forma como os

de planejamento

sustentabilidade

e gerenciamento

turístico

poderiam

influenciar

a

de áreas protegidas. Nesse sentido foram identificadas pelo menos 7

estratégias adotadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atual gerenciadora da
Área de Proteção Ambiental do Capivari-Monos, que examinaremos a seguir:

Estratégia 1 - Regulamentação da atividade turística para a Área de Proteção
Ambiental do Capivari-Monos
Essa proposta tem como objetivo definir marcos referenciais para as atividades
de turismo sustentável na área, principalmente

tendo em vista os diversos setores

envolvidos e, do ponto de vista governamental, facilitar a ação do Estado, tanto no nível
municipal quanto nos níveis estadual e federal, já que todos eles tem interesses e
responsabilidades na região da Área de Proteção Ambiental.

o

pressuposto

básico é que essas regulamentações

deveriam ser discutidas

publicamente, embasadas em critérios e parâmetros condizentes com os princípios da
sustentabilidade,
legal.

além de fazer uso de outros instrumentos complementares à estrutura
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Resultados alcançados

o processo

efetuado entre 1993 e 2001 centrou forças na criação da Área de

Proteção. Não há como negar que este tentou ser o mais participativo possível,
esbarrando porém em dificuldades inerentes ao processo efetuado.
Não há porém ainda o estabelecimento de uma clara regulamentação para a
atividade turística. Na visão dos técnicos, esta deverá ser possível somente após a
implementação do zoneamento econômico-ecológico previsto em lei.

Estratégia 2: Integração interinstitucional

Aqui o objetivo seria a articulação e o intercâmbio entre os diversos órgãos
governamentais, bem como a sociedade civil e o setor privado.
Resultados Alcançados

o tratamento dado a essa questão, por meio da criação do Conselho Gestor da
Área de Proteção Ambiental, cuja aprovação da regulamentação ocorreu no final de
2001, parece encaminhar-se de maneira adequada. Um dos grupos mais mobilizados é
o dos participantes da comunidade local envolvidos com o turismo.

Estratégia 3: Formação e capacitação de recursos humanos

Aqui o objetivo principal é o fomento e implementação de ações de capacitação
de pessoal em todos os níveis, com ênfase na sensibilização para as possibilidades e
limitações da atividade em áreas especiais.
Resultados alcançados

Há indícios de que. esse item tem sido tratado de forma especial pelos
gerenciadores, já tendo realizado ou encaminhado:
• Parceria com o SEBRAE proporcionou curso de capacitação para a comunidade
(ocorrido em 2001)
•

Cursos especiais para a comunidade da região, em parceria com os programas
"bolsa-escola" e "começar de novo", visando a capacitação para o turismo e
artesanato.

•

Todos os cursos têm módulos com ênfase na questão da participação e no fomento à
criação de cooperativas.
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Estratégia 4 - Participação comunitária

O objetivo é incentivar a integração das comunidades locais no planejamento e
na operação ecoturística.
Resultados alcançados

Houve e ainda há bastante expectativa com relação a esta questão, que no
momento aguarda o início dos trabalhos do Conselho Gestor.
Alguns resultados foram obtidos, tais como a mobilização das comunidades com
relação ao problema dos resíduos na área (está virando "tradição" o evento Fora Lixo,
realizado próximo às férias de fmal de ano na região).

Estratégia 5 - Sensibilização e informação do Turista

Tem como objetivo divulgar ao turista as implicações que a prática do
ecoturismo tem.
Resultados obtidos

Praticamente não há resultados ainda tendo em vista que a área não possui uma
sinalização adequada ou núcleos de informações aos visitantes. As movimentações até o
momento têm sido esporádicas e descontinuadas. A ação predominante dos
gerenciadores é tentar transformar a área de Evangelista de Souza em um núcleo com
essa fmalidade.

Estratégia 6: Implantação e adequação de infra-estrutura

O objetivo é a promoção do desenvolvimento e implantação de infra-estrutura
adequada, que atenda às necessidades e características do espaço.
Resultados alcançados

Não há ainda uma infra-estrutura adequada para o ecoturismo. As ações mais
consistentes são aquelas que tentam barrar as irregularidades existentes na área. Há
casos documentados de pequenos projetos turísticos que não puderam ser
implementados, devido aos equívocos de seus empreendedores.
Novamente desponta aqui a ênfase na recuperação de Evangelista de Souza.
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Estratégia 7: Incentivo ao desenvolvimento próflssloíiàl do ecoturismo
Objetiva o aprimoramento de tecnologias e de serviços, ampliação de infraestrutura e equipamentos existentes. Dentro desse item chama a atenção a busca de
parcerias com Instituições de Ensino na área de turismo.
Resultados alcançados

Têm-se efetuado parcerias esporádicas para o cumprimento do objetivo.

Essas estratégias abrangeram em grande parte os instrumentos recomendados
para a implementação do turismo sustentável; entre elas podemos citar a preocupação
com os mecanismos para proteção ambiental da área - dada pela própria dinâmica de
criação da Área de Proteção Ambiental e pela ênfase na elaboração do zoneamento
econômico-ecológico - que, ao mesmo tempo, procurou englobar espaços para o
desenvolvimento da atividade econômica. Todo o processo contou também com a
participação das comunidades residentes. Restam porém algumas questões com relação
\

aos resultados alcançados por algumas dessas estratégias:
Estratégia 1 - Regulamentação da atividade turística para a Área de Proteção
Ambiental do Capivari-Monos - A questão que fica presente é o fato
de que efetivamente, a atividade turística já ocorre na área e, através dos
meios de comunicação,

vem sendo fomentada. Além disso a área

começa a despertar (em alguns momentos, incentivada pelos próprios
agentes públicos) o interesse de empreendedores, locais

ou não.

Assim, é preciso saber se essa movimentação não acabará por
simplesmente aumentar o fluxo de visitantes sem que a capacidade de
suporte seja respeitada.
Estratégia 2: Integração interinstitucional - A grande dúvida é com relação à
integração governamental, que tem deixado a desejar, principalmente
no que diz respeito a fiscalização e segurança, tendo em vista que a área
sofre com a violência comum à periferia da cidade. Além disso, o
entendimento entre órgãos de diferentes esferas tem- se mostrado
bastante complicado.
Estratégia 4 - Participação comunitária - Há muitos conflitos a serem solucionados.
A atividade turística tem criado expectativas e ansiedades que ainda não
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se resolveram. Resta ver se o Conselho Gestor terá condições de
auxiliar nesse processo.
Destaque-se ainda o caráter incipiente das ações delineadas nas estratégias 5, 6 e
7, que demonstram o quanto ainda há a ser consolidado no processo atual.
São exatamente esses fatores - com destaque para a precariedade da infraestrutura e as dificuldade de cunho político e administrativo -que limitam a capacidade
de carga existente hoje. A escassez de dados sobre o turista que freqüenta o espaço, bem
como o pouco interesse que os gerenciadores dão a esse grupo são outra falha a ser
sanada.
Esforços no sentido de maior sensibilização de grandes grupos da indústria
turística que atuam no município de São Paulo podem também auxiliar na consolidação
do trabalho realizado, principalmente se baseados em uma maior integração com a
Região Sul da Cidade como um todo, o que poderia suprir a necessidade de infraestrutura hoteleira, respeitando as especificidades da área.
Há sempre uma grande dificuldade em aplicar os mecanismos que foram
discutidos, mesmo quando acordados por escrito. As dificuldades e adiamentos na
implementação do Conselho Gestor também reforçam esse parecer, mesmo contando
com a aderência por parte dos envolvidos no processo de discussão e elaboração desde o
seu início.
Outros fatores são os obstáculos burocráticos, a insuficiência de recursos
financeiros, os desencontros e descontinuidades nas diferentes esferas de governo.
Todos eles interferem negativamente e resultam na inação.
A integração e participação que ocorreram durante o processo de elaboração da
proposta demonstram que há viabilidade para que os planos e projetos para o
desenvolvimento do turismo sustentável na Área de Proteção Ambiental do CapivariMonos possam ser implantados. Além disso, houve efetivamente um processo
participativo frutífero, ficando a consolidação da implantação prejudicada por questões
de cunho administrativo e político, que causaram a desmobilização e o descrédito por
parte da comunidade, a qual apresenta dificuldade em exercer pressão no sentido de
que as mudanças ocorram.
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CONCLUSÃO

o primeiro capítulo aqui exposto teve o propósito de discutir as questões
conceituais que embasaram a mudança de paradigma com relação à questão do
desenvolvimento, ligando-o ao conceito de sustentabilidade e às diversas
dimensões que a compõem, bem como a aplicação desse arcabouço conceitual ao
desenvolvimento do turismo, incluindo-se o processo de consolidação do conceito
de turismo sustentável, de um segmento de mercado específico - ecoturismo para a idéia da aplicação dos preceitos da sustentabilidade à indústria como um
todo.

o .segundo capítulo procurou aprofundar a discussão

sobre a possibilidade

de um turismo sustentável por meio da análise das implicações de três dimensões
básicas do desenvolvimento sustentável - ambiental, econômica e social - na
atividade turística.

o

terceiro capítulo se deteve na análise dos instrumentos gerenciais

disponíveis para a implementação de um projeto, visando o incentivo do turismo
sustentável em áreas especiais, tais como as Áreas de Proteção Ambiental- objeto
desta análise ~ de forma tanto a garantir a minimização dos impactos negativos
causados pela atividade, como também maximizar os positivos.
Em seguida, no quarto capítulo, foi efetuada uma breve análise de como o
desenvolvimento do turismo vem sendo considerado no Brasil, abrangendo sua
importância econômica crescente, os problemas e impactos causados e as
potencialidades para o seu desenvolvimento. Esta parte também trouxe algumas
experiências realizadas com turismo sustentável no país, a maioria em áreas
especiais, com o objetivo de se proporcionar uma visão panorâmica da realidade
vivenciada.

o

último capítulo

expôs

o estudo de caso, objeto empírico desta

dissertação em que, simultaneamente à apresentação dos dados, foram analisados
alguns aspectos relevantes para responder à questão inicial proposta: em que
medida é possível garantir que o desenvolvimento do potencial turístico de uma
Área de Proteção Ambiental seja efetivamente sustentável?

159

o caso analisado nos permitiu

desenvolver uma idéia sobre os limites e

possibilidades desses instrumentos gerenciais e do próprio conflito em sua
utilização. Assim, alguns dos instrumentos utilizados para garantir a preservação
ambiental - zoneamento, estabelecimento de regulamentações específicas, entre
outros -

parecem, muitas vezes, inviabilizar a implementação da atividade

econômica, bem como atender aos anseios da comunidade residente. Isso parece
ocorrer sempre que não se presta atenção na viabilidade administrativa de certas
regulamentações. Os diversos exemplos no caso da Área de Proteção Ambiental,
tais como as dificuldades de se fazer respeitar áreas tombadas, como a Cratera de
Colônia, ou as difíceis negociações entre as três esferas de governo, confirmam
essa posição. Como diz BRAMWELL (2001, p. 383),
"Os instrumentos políticos públicos devem ser
considerados de acordo com sua 'viabilidade'
administrativa e aceitação institucional. Isso envolve
problemas como a simplicidade, facilidade e custo de
tempo exigido para estabelecer, administrar,monitorar e
policiar os instrumentos políticos específicos."

Assim, sabemos que nem a mais perfeita lei jamais imaginada seria capaz
de assegurar a proteção ambiental. É preciso uma gestão pró-ativa, envolvendo,
no mínimo, a conscientização, a fiscalização e mecanismos capazes de assegurar o
permanente diálogo entre as forças sociais e políticas envolvidas.
O incentivo ao uso econômico que os gerenciadores da Área de Proteção
Ambiental do Capivari-Monos têm buscado, tem como objetivo aproveitar os
espaços existentes de forma menos danosa e, principalmente, impedir a ocupação
das áreas por loteamentos clandestinos. Mas o interesse econômico tampouco é
compatibilizado com facilidade:
Há dificuldade em garantir que as atividades ali implantadas sigam as
regras estabelecidas. As agências de viagens e pousadas locais têm correspondido
.'

somente até certo ponto, e não se preocupam em se responsabilizar, por exemplo,
pelo comportamento adequado do turista na área. As tentativas de envolvimento
dos grandes grupos, por sua vez, também têm sido difíceis, na medida em que
estes, mesmo reconhecendo o potencial existente, não se sentem sensibilizados.
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Conseguir o interesse da iniciativa privada para a região depende também
de investimentos
existente,

do poder público: segurança e manutenção do sistema viário

sem contudo abrir novas estradas, pois as áreas mais preservadas

devem permanecer

relativamente

É preciso, todavia, permitir o

inacessíveis.

adequado escoamento de produtos e o acesso de visitantes à área, bem como a
mobilidade da população - saneamento das áreas urbanizadas, garantia de acesso à
saúde e educação aos moradores.
No que tange ao envolvimento dos atores sociais, no processo preparatório
para a criação do Conselho

Gestor tudo caminhou

bem, mostrando

que a

abordagem participativa é bastante promissora e deve-se, sem dúvida, permanecer
nessa linha de atuação, investindo no estabelecimento de canais permanentes de
diálogo. A demora na frnalização de sua constituição se transformou, contudo, em
um fator de desmobílização
turísticos.

Além

disso,

e de impedimento para a implantação dos projetos
pouco

se avançou,

no

envolvimento

dos

atores

institucionais
A composição proposta pelo Conselho Gestor inclui, no âmbito do Poder
Público, o Estado - Secretarias do Meio Ambiente
Mananciais

- e diversas instâncias municipais,

habitação, planejamento,

e Polícia Florestal e de

responsáveis

pela políticas de

cultura e meio ambiente. A lei de criação da Área de

Proteção Ambiental coloca o Conselho na posição de uma instância articuladora,
com poder deliberativo, o que é positivo e representa um avanço em relação às
outras AP As existentes no município de São Paulo.
Desse ponto de vista, não há como negar os avanços obtidos pelo simples
fato de ter ocorrido toda a movimentação.

Todavia, não nos parece que o

gerenciamento efetivo da atividade turística na região tenha sido suficiente, até o
momento,

para assegurar

a sustentabilidade,

havendo

a necessidade

de se

consolidar o processo de forma a garantir futuros resultados.
Pelo exposto, os programas desenvolvidos na Área de Proteção Ambiental
Municipal
turística

do Capivari-Monos,
podem

ser encarados

desenvolvimento

de iniciativas

com vistas à sua utilização
como um interessante

como destinação

"laboratório"

- pilotos . As necessidades

para o

são muitas e as

possibilidades também, desde a da organização de cooperativas e associações de
produtores, de investimentos governamentais até à da atração da iniciativa privada
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aos pequenos projetos de geração de renda, por meio do ecoturismo, geridos pela
comunidade.
Nesse sentido, é tarefa dos planejadores selecionar os instrumentos mais
adequados para a efetiva viabilização.

É para isso que nosso trabalho visou

contribuir.
É preciso
principalmente

atentarmos às causas do problema e aos interesses em jogo,
se levarmos em consideração

que a questão abrange proteção

ambiental, melhoria das condições da população, urbanismo, paisagismo, estética
e lucro, bem como especulação imobiliária e empregos e que se pretende, enfim,
ganhos para a maioria, que possam ser revertidos na melhoria da qualidade de
vida.
A exploração da atividade turística na Área de Proteção Ambiental do
Capivari-Monos tem enormes possibilidades de se tomar um importante aliado da
proteção ao meio ambiente, proporcionando os incentivos econômicos necessários
à manutenção do ambiente natural, bem como garantir a proteção do patrimônio
cultural e a subsistência das comunidades ali existentes.
Todavia,
complexidade,

o desenvolvimento

sustentável

do turismo,

em toda

sua

só será garantido com a politização do processo - por meio de

mecanismos e ações que viabilizem a participação de todos os atores envolvidos e
o fortalecimento das relações sociais - de forma a serem criadas alternativas que
possibilitem o equilíbrio entre a capacidade de ação e a capacidade de previsão
que os instrumentos de planejamento e gerenciamento pretendem buscar.
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• A maioria dos órgãos da Prefeitura do Município de São Paulo, desde 2001, vem passando por
reestruturações, que incluem fusões e mudança de denominação. Entretanto, para facilitar o entendimento
do processo ocorrido na APA do Capivari-Monos , à exceção da SMMA, optamos por utilizar as siglas e
denominações anteriores, pelos quais os órgãos são tradicionalmente conhecidos.

