
 

 

 

 

 

SUÉLEN DAIANNE DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DAS POTENCIALIDADES E DESAFIOS DO 

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM PRESIDENTE EPITÁCIO-SP 

E SUAS IMPLICAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Prudente – SP 

2020 



SUÉLEN DAIANNE DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISE DAS POTENCIALIDADES E DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO EM PRESIDENTE EPITÁCIO-SP E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. 

   
 

  
Dissertação de Mestrado Profissional 
apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Geografia da UNESP – 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
Campus de Presidente Prudente/SP, 
como requisito à obtenção do título de 
Mestre em Geografia. 

  

Orientador: Prof. Dr. José Tadeu Garcia 

Tommaselli. 

 

Coorientadora: Profª. Dra. Danielli Cristina 

Granado Romero.  

  

 

 

 

Presidente Prudente – SP 

2020 



O48a
Oliveira, Suélen Daianne de

    Análise das potencialidades e desafios do desenvolvimento

do turismo em Presidente Epitácio-SP e suas implicações na

exploração dos recursos hídricos / Suélen Daianne de Oliveira.

-- Presidente Prudente, 2020

    151 f. : tabs., fotos

    Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista

(Unesp), Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente

Prudente

    Orientador: José Tadeu Garcia Tommaselli

    Coorientadora: Danielli Cristina Granado Romero

    1. Turismo. 2. Planejamento. 3. Presidente Epitácio. I. Título.
Sistema de geração automática de fichas catalográficas da Unesp. Biblioteca da

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente. Dados fornecidos pelo
autor(a).

Essa ficha não pode ser modificada.





 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Dedico este trabalho ao meu marido Rhenan, agradecendo pelo seu total apoio 

durante todo o curso. Agradeço também a minha querida avó/mãe, Maria de Lourdes, 

pela referência de vida e imenso cuidado ao longo da minha caminhada. Estendo os 

agradecimentos a toda a minha família, sempre tão importantes e presentes. Em 

memória, agradeço ao meu avô/pai pelo carinho e amor incondicional. 

Desejo manifestar minha gratidão ao meu orientador, professor José Tadeu 

Garcia Tommaselli, por ter me aceitado como orientanda. Sua contribuição foi 

fundamental para a elaboração desse trabalho. À professora Danielli Cristina Granado 

Romero, por aceitar a coorientação e pelas preciosas dicas e correções. Enfim, a 

vocês, meus professores e parceiros nesse trabalho, que em muito contribuíram com 

o meu crescimento acadêmico, quero registrar minha admiração. Aproveito para 

agradecer aos demais professores do programa pelos importantes ensinamentos 

transmitidos durantes as aulas. 

Agradeço imensamente a Rosana, colega de trabalho e aluna da turma 

anterior, que me deu as primeiras informações sobre o mestrado e me incentivou 

desde o primeiro momento. Assim como os demais amigos do Instituto Federal – 

Câmpus Presidente Epitácio, em especial a Camila e a Fabiana, que sempre me 

incentivaram e nunca hesitaram em me ajudar quando precisei. Agradeço também a 

Josy que me ajudou com as correções. 

Quero registrar meu agradecimento aos amigos do mestrado profissional pela 

agradável convivência e amizade conquistada durante as aulas. 

O meu muito obrigada ao amigo Natal, por fornecer as fotos do arquivo da 

Secretaria de Turismo e Cultura. Ao Edcarlos Fernandes por ceder as suas fotos, bem 

como ao Carlos Rayzaro, por disponibilizar a foto vencedora do concurso “Pôr do sol 

mais bonito do Brasil”. 

Expresso um especial agradecimento a professora Renata Maria Ribeiro e ao 

professor Antonio Cezar Leal, pelas contribuições apresentadas durante o Exame de 

Qualificação. 

Desejo agradecer aos servidores da FCT/UNESP, particularmente, da Seção 

de Pós-Graduação e da Biblioteca, pela cordialidade no atendimento. 



 
 

Por fim, tenho um agradecimento especial a todos que concederam as 

entrevistas. As informações fornecidas foram fundamentais para o desenvolvimento 

da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"O homem muda o rio e o rio muda o homem"  

(Emília Kashimoto; Gilson Martins). 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Reservatórios de usinas hidrelétricas são ecossistemas artificiais de grande 

importância que proporcionam usos múltiplos, inclusive para o turismo. Com o 

potencial existente, o turismo no reservatório da UHE Engenheiro Sérgio Motta pode 

ser indutor do desenvolvimento local para o município de Presidente Epitácio-SP. 

Porém, sem planejamento adequado e monitoramento constante, há grandes 

possibilidades de que a atividade turística cause impactos significativos, o que pode 

comprometer a qualidade dos recursos hídricos, afetando as atividades desenvolvidas 

no reservatório (a pesca e o banho), a longo prazo. A presente pesquisa tem como 

objetivo analisar o desenvolvimento da atividade turística em Presidente Epitácio, 

considerando de que forma ela impacta (negativa ou positivamente) os recursos 

hídricos. Como procedimento metodológico foi realizado um levantamento 

bibliográfico e documental, além de entrevistas com representantes do poder público 

municipal e empreendedores locais. O reservatório é apontado como o principal 

motivador da atividade turística por conta da bela paisagem que ele proporciona 

juntamente com as atividades de pesca. O corpo d’água está sendo impactado pelo 

turismo em razão das ocupações às margens do reservatório que, na maioria dos 

locais, não possuem sistemas de coleta e tratamento de esgoto, bem como nos pontos 

turísticos. Além disso, não existem dados sobre o monitoramento da água. Convém 

mencionar a pesca predatória como um grave impacto na ictiofauna e o volume de 

resíduos gerados pela atividade, que se torna um fator de risco ao corpo hídrico em 

razão dos serviços de limpeza ineficientes. 

 

Palavras-chave: Turismo. Planejamento. Presidente Epitácio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Hydroelectric reservoirs are major artificial ecosystems that provide multiple uses, 

including for tourism. With the existing potential, tourism in the reservoir of the 

Engenheiro Sérgio Motta HPP may be an inducer of local development for the 

municipality of Presidente Epitácio-SP, Brazil. However, without proper planning and 

constant monitoring, there is a great possibility that tourism activity will have significant 

impacts, which may compromise the quality of water resources, affecting the activities 

of the reservoir (fishing and bathing) in the long run. This research aims to analyze the 

development of tourism activity in Presidente Epitácio, considering how it impacts 

(negatively or positively) water resources. As a methodological procedure, a 

bibliographic and documentary survey was conducted, as well as interviews with 

representatives of the municipal government and local entrepreneurs. The reservoir is 

pointed as the main motivator of the tourist activity due to the beautiful landscape that 

it provides along with the fishing activities. The body of water is being impacted by 

tourism due to occupations on the banks of the reservoir that, in most places, do not 

have sewage collection and treatment systems as well as tourist spots. In addition, 

there are no data on water monitoring. Predatory fishing should be mentioned as a 

serious impact on fish fauna and the volume of waste generated by the activity, which 

becomes a risk factor for the water body due to inefficient cleaning services. 

 

Keywords: Tourism. Planning. Presidente Epitácio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo pode ser visto como uma atividade econômica que visa explorar 

determinados aspectos naturais que são vistos como atrativos turísticos. É uma 

atividade que transforma o espaço com o intuito de atrair turistas. Diante disso, 

ocorrem impactos nessa inter-relação causada pela transformação e ocupação do 

espaço. Nesse contexto, a questão ambiental deve ser um dos aspectos fundamentais 

a ser considerado em locais que desenvolvem a atividade turística.  

O município de Presidente Epitácio está localizado às margens do rio Paraná, 

que foi transformado em reservatório após a construção da Usina Hidrelétrica 

Engenheiro Sérgio Motta1, no distrito de Primavera, município de Rosana-SP. O 

potencial turístico local deve-se, principalmente, as belezas naturais que 

proporcionam cenários com paisagens exuberantes.  

Apesar dos inúmeros impactos ambientais e sociais acarretados pela 

construção e inundação de grandes áreas, os reservatórios são ecossistemas 

artificiais de grande importância, pois possibilitam usos múltiplos, tais como: reserva 

de água para hidroeletricidade, abastecimento público, irrigação, navegação e para o 

desenvolvimento da atividade turística.  

Com o potencial existente, o turismo pode ser indutor do desenvolvimento local 

para Presidente Epitácio. Aliás, o turismo surge como a principal alternativa de 

desenvolvimento para o município, tendo em vista que não existem indústrias ou 

outros tipos de empreendimentos que possam gerar quantidades consideráveis de 

empregos. 

Ainda que apresente condições naturais de grande potencial turístico, o 

município enfrenta algumas dificuldades para alavancar o turismo. Com isso, 

pretende-se identificar os pontos fortes e fracos da atividade, bem como as ameaças 

e oportunidades, além de traçar estratégias que possam contribuir com o 

desenvolvimento turístico no município. 

Utilizar-se do turismo, de maneira sustentável, como um possível instrumento 

de melhoria da qualidade de vida da população local deve ser um compromisso da 

gestão pública local. 

                                            
1 Também chamada de Usina Hidrelétrica Porto Primavera. 
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Para tanto, o planejamento do turismo em nível local deve ser participativo. O 

processo decisório deve contar com a presença de representantes da população e 

lideranças comunitárias juntamente com a administração municipal. Os envolvidos 

devem ser responsáveis pela condução da atividade turística, assumindo seus papéis, 

visando o fortalecimento e a continuidade do turismo. 

O tema foi proposto porque acredita-se na necessidade de se ampliar as 

discussões sobre o uso dos reservatórios para o turismo, proporcionando o uso 

múltiplo das águas. Por outro lado, existe a necessidade de desenvolver de maneira 

técnica e científica estudos sobre a realização do turismo no município de Presidente 

Epitácio-SP. O intuito da pesquisa é investigar a atividade turística no reservatório e 

apresentar propostas que visem auxiliar gestores e população local no complexo 

processo de tomada de decisões, de geração de emprego e renda, de proteção dos 

recursos hídricos e melhoria da qualidade de vida, tendo como base as atividades 

turísticas e potenciais. 

O principal motivador da atividade turística é o reservatório, mas, sem 

planejamento adequado e monitoramento constantes, há grandes possibilidades de 

que a atividade turística cause impactos significativos, o que pode comprometer a 

qualidade dos recursos hídricos, afetando as atividades desenvolvidas no reservatório 

(a pesca e o banho), a longo prazo.  

Cabe esclarecer que, o município possui potencial para desenvolver vários 

segmentos do turismo, porém, o trabalho tem como foco principal, as atividades que 

envolvem recursos hídricos. 

Para nortear o desenvolvimento da pesquisa foram elaborados os seguintes 

questionamentos: Como a atividade turística é desenvolvida em Presidente Epitácio? 

A forma como ela ocorre pode ser nociva aos recursos hídricos e, consequentemente 

às atividades que são realizadas no reservatório e ao desenvolvimento do próprio 

turismo? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é analisar o desenvolvimento do turismo, 

considerando os impactos positivos e negativos da atividade e a relação com os 

recursos hídricos existentes no município de Presidente Epitácio. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos são: 

❖ Compreender o desenvolvimento da atividade turística associado ao uso 

dos recursos hídricos nos principais atrativos em Presidente Epitácio; 

❖ Identificar os impactos do enchimento do reservatório para o lazer e o 

turismo por meio de uma análise da história do turismo no município; 

❖ Diagnosticar os pontos fortes e fracos do turismo no município 

pesquisado; 

❖ Indicar ações estratégicas para impulsionar a atividade turística sob o 

enfoque da sustentabilidade. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 História do Turismo 

 

O conceito turismo teve sua origem no inglês tourism e surgiu no século XVII 

na Inglaterra. No entanto, a palavra deriva de tour que tem origem francesa e significa 

“volta”. Haulot, pesquisador suíço, acredita que a palavra tem origem no hebraico Tur 

que aparece na Bíblia com o significado de viagem de reconhecimento (BARRETO, 

1997). 

O turismo pode ser definido como o deslocamento de pessoas de seu lugar de 

residência por motivos diversos, por um tempo determinado, de maneira que não 

exerça nenhuma atividade remunerada (DE LA TORRE, 1992). De acordo com a 

Organização Mundial do Turismo - OMT (1998, p. 44) “O turismo compreende as 

atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e permanência em lugares 

distintos ao seu entorno habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um 

ano com fins de ócio, por negócio e outros”. 

Nessa perspectiva, entende-se que o turismo está relacionado a viagens, mas 

nem todas as viagens são consideradas como turismo. O turismo é visto como um 

deslocamento temporário, onde a pessoa parte de sua residência para um local onde 

lhe desperta algum interesse.  

Stefani e Oliveira (2015) relatam que o turismo surgiu entre os séculos 1.600 e 

1.200 a. C., quando inúmeros viajantes começaram a visitar pirâmides e tumbas 

egípcias. Outros autores, porém, acreditam que o turismo surgiu no século VIII a. C., 

na Grécia, pois milhares de pessoas viajavam a cada quatro anos para ver os jogos 

olímpicos (BARRETO, 1997). Outros, ainda, citam marcos históricos que contribuíram 

para o desenvolvimento da atividade turística, tais como: as peregrinações durante a 

Idade Média, o Grand Tour e a transformações nas viagens realizadas por Thomas 

Cook. 

Ao final da Idade Média, crescia o número de peregrinos que viajavam para os 

principais templos da Europa. No entanto, era uma viagem que o peregrino ficava 

totalmente exposto as dificuldades e as intempéries do caminho a ser percorrido. Para 

ele não havia alternativa, eram viagens de natureza religiosa e os cristãos se viam 

obrigados a empreende-las. Diante disso, as viagens ficavam distantes do aspecto de 

lazer (BARBOSA, 2002). 
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O Grand Tour, isto é, as viagens com propósitos educacionais, iniciaram no 

século XVI, como um marco para a expansão das fronteiras culturais. Os jovens 

britânicos, de sexo masculino, membros da aristocracia, realizavam viagens que 

tinham em seu itinerário como principais destinos Paris e Roma. Elas duravam entre 

seis meses a dois anos, e eram realizadas na companhia de um tutor, com o intuito 

de adquirir conhecimento para se preparar para ser membro da classe dominante 

(BARBOSA, 2002). 

Thomas Cook é apontado como um ícone do turismo, o primeiro agente de 

viagens do mundo. Ele criou a modalidade de viagens em grupos tornando o turismo 

acessível a pessoas da classe trabalhadora (BARBOSA, 2002).  

As viagens organizadas por Cook foram consideradas o início do turismo de 

massa. Panazzolo (2005) cita que a possiblidade de levar tantas pessoas a diversos 

destinos só foi possível com o desenvolvimento das ferrovias e hidrovias que foi 

impulsionado com o advento da Revolução Industrial. A partir daí, com o surgimento 

da classe média (operários das fábricas que deixaram o campo e se estabeleceram 

nas cidades) e as melhorias nas condições sociais, despontou um novo potencial 

consumidor das atividades de entretenimento. Nesse contexto, fatores como: trens, 

navios, aço e energia a vapor, contribuíram para o desenvolvimento do turismo no 

século XIX. 

Com a Primeira Guerra Mundial (1914 a 1919), as viagens foram interrompidas. 

Logo após a guerra, os aviões militares foram modificados para o uso comercial (em 

1919 teve início o primeiro vôo comercial de Paris a Londres), encurtando as 

distâncias e acelerando o desenvolvimento aéreo. No período Entre Guerras (1919 a 

1939) o turismo voltou a crescer, mas foi interrompido pela depressão econômica de 

1929 e retomou a partir de 1949, após um período de quatro anos de pós-guerra que 

dificultou a retomada do turismo (PANAZZOLO, 2005). 

A partir do momento que o trabalhador passou a ter direitos como redução da 

jornada de trabalho, férias remuneradas e, consequentemente, um tempo livre para o 

lazer, o turismo ganhou força como atividade econômica.  

Garrido (2006, p. 222) revela que além dos fatores citados, a elevação do nível 

educacional passou a despertar o interesse por conhecer outros lugares no mundo, 

com isso, fez expandir o turismo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Do mesmo 

modo, os planejamentos para as viagens foram alterados, além de considerar fatores 

como transporte, meios de hospedagem e alimentação, as viagens são afetadas pelas 
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condições do tempo e pelo comportamento do clima (ARANHA e FESTA, 2014). 

 Atualmente existe uma multiplicidade de motivações que dão origem aos 

deslocamentos que estão relacionadas com os desejos e emoções particulares. 

 Carmo (2006) associa à necessidade que os indivíduos têm de evadir-se de 

sua vida cotidiana por meio das viagens à busca por novas sensações e novas 

experiências com o ambiente e com a paisagem. Diante disso, o turismo realizado em 

ambientes naturais é bastante procurado por aqueles que desejam essa ruptura 

temporária das rotinas obrigatórias. 

 

3.2 Aspectos conceituais do turismo 

 

O turismo ocorre, elementarmente, do deslocamento de pessoas de seus locais 

de residência para outros, fora do seu entorno habitual. Assim, o espaço geográfico é 

determinante para o desenvolvimento da atividade.  

 

O espaço geográfico é o principal objeto de consumo do turismo e disso 
decorre uma de suas mais importantes especificidades da prática social do 
turismo: o consumidor-turista tem de se deslocar até o produto a ser 
consumido, o lugar turístico (CRUZ, 2003, p. 21). 

 

Nesse contexto, o turismo se apropria das paisagens, enaltecendo, 

principalmente, as belezas naturais.  Cruz (2003, p. 9) salienta que “paisagens são a 

porção visível do espaço geográfico e, por isso, desempenham importante papel na 

constituição dos lugares turísticos e no direcionamento dos fluxos turísticos”. 

Para existir a atividade turística, é necessário que na destinação exista uma 

oferta atrativa e capaz de satisfazer as necessidades dos turistas enquanto 

permanecerem no local. 

De acordo com Ignarra (2003) são os atrativos turísticos que atraem os turistas 

para a visitação. Porém, os turistas também precisam de determinados serviços para 

atender suas necessidades que, juntamente com os atrativos, formam o “produto 

turístico”, são eles: os serviços turísticos, infraestrutura básica e serviços urbanos de 

apoio ao turista. 
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PRODUTO TURÍSTICO 

Atrativos turísticos Recursos naturais, culturais e artificiais. 

Serviços turísticos Meios de hospedagem, serviços de alimentação, entretenimento, 
informações turísticas e agenciamento, transportes turísticos, locação de 
veículos e embarcações, espaços de eventos, empresas organizadoras de 
eventos. 

Infraestrutura básica Vias de acesso, saneamento básico, rede de energia elétrica, 
comunicações, sinalização turística, iluminação pública, entre outros. 

Serviços urbanos de 
apoio ao turista 

Serviços bancários, de saúde, de transportes, de segurança, de apoio a 
automobilistas, comércio de conveniências, etc. 

Quadro 1. Componentes do produto turístico. 
Fonte: Adaptado de Ignarra (2003). 

 

A demanda turística pode ser dividida em demanda efetiva e demanda 

potencial. A demanda efetiva refere-se àquela que já consome determinado produto 

turístico. Já a demanda potencial é a que tem condições para consumir esse produto, 

mas não o faz por alguma razão, como por exemplo o desconhecimento do produto 

(IGNARRA, 2003). 

As preferências pessoais interferem na opção de viajar bem como na escolha 

do destino. A seguir são apresentados alguns fatores fundamentais nas decisões dos 

turistas: 

Aspecto ou natureza Fatores espaciais 

Natureza dos recursos Praia, montanha, paisagem. 

Meio ambiente2 Limpeza e equilíbrio, degradação. 

Comunicação Acesso fácil, difícil, proximidade, distância. 

Climatologia Ensolarada e seca, chuvosa e úmida, fria, quente. 

Ação do homem Organização do território, infraestrutura eficiente ou 
inadequada, equipamentos receptivos e complementares. 

Dimensão relativa Alta e baixa densidades, área sem condições de habitabilidade. 

Personalidade Própria ou atípica, regional, nacional, internacional. 

Quadro 2. Fatores espaciais da decisão turística. 
Fonte: Beni (2007, p. 260). 

 

Para um melhor planejamento é realizada uma segmentação do turismo. A 

partir da oferta, a segmentação define os tipos de turismo. O Ministério do Turismo 

(BRASIL, 2006) classifica os tipos de turismo conforme a seguir: 

• Turismo Social - é a forma de conduzir e praticar a atividade turística 

promovendo a igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o 

exercício da cidadania na perspectiva da inclusão. 

                                            
2 O termo “meio ambiente” tem sido utilizado para indicar um “espaço” (com seus componentes bióticos 
e abióticos e suas interações) em que um ser vive e se desenvolve, trocando energia e interagindo com 
ele, sendo transformado e transformando-o. No caso dos seres humanos, ao espaço físico e biológico 
soma-se o “espaço” sociocultural. Interagindo com os elementos do seu ambiente, a humanidade 
provoca tipos de modificação que se transformam com o passar da história (BRASIL, 2019, p. 233). 
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• Ecoturismo - é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma 

sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca 

a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do 

ambiente, promovendo o bem-estar das populações. 

• Turismo Cultural - compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência 

do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos 

eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da 

cultura. 

• Turismo de Estudos e Intercâmbio - constitui-se da movimentação turística 

gerada por atividades e programas de aprendizagem e vivências para fins de 

qualificação, ampliação de conhecimento e de desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

• Turismo de Esportes - compreende as atividades turísticas decorrentes da 

prática, envolvimento ou observação de modalidades esportivas. 

• Turismo de Pesca - compreende as atividades turísticas decorrentes da prática 

da pesca amadora. 

• Turismo Náutico - caracteriza-se pela utilização de embarcações náuticas 

como finalidade da movimentação turística. 

• Turismo de Aventura - compreende os movimentos turísticos decorrentes da 

prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo. 

• Turismo de Sol e Praia - constitui-se das atividades turísticas relacionadas à 

recreação, entretenimento ou descanso em praias, em função da presença 

conjunta de água, sol e calor. 

• Turismo de Negócios e Eventos - compreende o conjunto de atividades 

turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, 

institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, científico e social. 

• Turismo Rural - é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio 

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

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

comunidade. 

• Turismo de Saúde - constitui-se das atividades turísticas decorrentes da 

utilização de meios e serviços para fins médicos, terapêuticos e estéticos. 
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Beni (2007) realiza uma abordagem sistêmica e propõe um modelo de Sistema 

de Turismo (SISTUR), a partir da Teoria Geral dos Sistemas. Ele é baseado em três 

grandes conjuntos: o das relações ambientais, o da organização estrutural e o das 

ações operacionais, destacando as inter-relações que ocorrem entre os conjuntos 

(figura 1). 

 

Figura 1. Sistur. 
Fonte: Adaptado de Beni (2007, p. 49). 

 

De acordo com Beni (1990, p.33) o SISTUR é: 

 

[...] um modelo referenciaI, que utiliza a noção de Sistema para retratar toda 
a riqueza e dinâmica das variáveis envolvidas, permitindo obter uma 
configuração ordenada de como se processam os movimentos e as inter-
relações das funções turísticas com os componentes do sistema construído. 

 
O autor acrescenta que, “o turismo, na linguagem da Teoria Geral dos 

Sistemas, deve ser considerado um sistema aberto que, conforme definido na 

estrutura dos sistemas, permite a identificação de suas características básicas, que 

se tornam os elementos do sistema” (BENI, 2007, p.46, grifo do autor). Sendo assim, 

a interação entre os componentes influencia na atividade. 
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3.3 Relação entre turismo e meio ambiente 

 

O turismo tornou-se um grande consumidor da natureza em consequência da 

busca pelo “verde” e da “fuga” dos centros urbanos pelas pessoas que tentam 

recuperar o equilíbrio psicofísico em contato com ambientes naturais em seu tempo 

livre (RUSCHMANN, 2015). Ambientes estressantes e artificiais, poluição, ritmo 

acelerado da vida nas cidades, são alguns dos fatores que fazem os turistas 

procurarem os ambientes naturais. Pelo fato de afastar os indivíduos do seu cotidiano 

momentaneamente, o turismo causa uma sensação de bem-estar, de maneira que 

serve como uma forma de eliminar as tensões do dia-a-dia e repor as energias.  

Cada vez mais os viajantes buscam locais para contemplar belas paisagens e 

conectar-se com a natureza. Momentos de contato com ambientes naturais despertam 

experiências inesquecíveis e restauradoras. 

O turismo encontra na natureza e nos componentes da sua biodiversidade, tais 

como a diversidade de espécies da fauna e flora, e a diversidade de ecossistemas, 

sejam eles aquáticos ou terrestres, uma fonte de recursos cada vez mais valorizado 

para o seu desenvolvimento (PIRES, 2010).  

Porém, mesmo que a motivação seja o contato com a natureza, os turistas 

necessitam de infraestrutura para atender as suas necessidades. É necessária a 

construção de equipamentos que permitam a locomoção, ao mesmo tempo que 

assegurem a permanência dos turistas (alojamentos, restaurantes, etc.). Sem esses 

equipamentos não existirá atividade turística, uma vez que a atividade se caracteriza 

pela transferência de divisas de um local (centro emissor) para o outro (centro 

receptor) (BARBOSA, 2005). 

Devido a permanência fora da residência habitual surgem necessidades 

adicionais para os viajantes (ocupação de tempo livre, comunicação) que obrigam a 

construção de novos equipamentos e à produção de outros bens e serviços para 

satisfazer a procura turística (BARBOSA, 2005). No entanto, os serviços e 

equipamentos instalados para atender a demanda podem provocar impactos, tais 

como: destruição da cobertura vegetal do solo, devastação das florestas, erosão das 

encostas, ameaça de extinção de várias espécies da fauna e da flora, poluição sonora, 

visual e atmosférica, bem como contaminação das águas de rios, lagos e oceanos 

(RUSCHMANN, 2015).  
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É importante que os gestores tenham conhecimento das tendências turísticas 

com o intuito de planejar o desenvolvimento da atividade de maneira que atenda às 

expectativas dos turistas e alcance a sustentabilidade (OMT, 2003).  

Granado e Ramiro (2017) salientam que o trade turístico precisa atentar-se às 

regulamentações legais e enquadrar-se nos padrões estabelecidos, sobretudo no que 

concerne aos efluentes gerados no meio de hospedagem e a geração e disposição 

de resíduos sólidos, pois tratam-se das formas de poluição mais comum nesses 

estabelecimentos.  

Ademais, Reichert e Lanzer (2015) ressaltam que no planejamento turístico em 

áreas naturais deve-se ter o cuidado de criar uma infraestrutura que satisfaça as 

exigências dos visitantes ao mesmo tempo que respeite as características locais e a 

singularidade do ambiente natural. Diante disso, o planejamento é fundamental para 

desenvolver a atividade turística de forma equilibrada e em harmonia com os recursos 

físicos, culturais e sociais das localidades receptoras, evitando, assim, que o turismo 

destrua as bases que o fazem existir (RUSCHMANN, 2015). 

Diante do exposto, nota-se que é um grande desafio gerenciar o turismo em 

locais onde os atrativos naturais são os principais motivadores das viagens. 

O turismo de massa, como é chamado o deslocamento de um número grande 

de pessoas, é o que mais causa impactos ao ambiente receptor. É importante ter em 

mente que os recursos naturais são frágeis e que se não houver uma preocupação 

em conservá-los podem ocorrer danos irreparáveis. Dessa forma, deve-se buscar 

conciliar o desenvolvimento da atividade turística com os recursos naturais utilizando 

alternativas de gestão sustentável do turismo.  

Locais com belezas naturais consideráveis são literalmente “invadidos” durante 

as férias por turistas ávidos por usufruir seu tempo livre de maneira mais gratificante 

possível, sem considerar os riscos que sua presença (em massa) e seu 

comportamento individualista trazem não só para os recursos naturais, mas também 

para as populações autóctones e para o patrimônio histórico-cultural (RUSCHMANN, 

2015). 

Segundo Ignarra (2003) o turismo busca aspectos diferenciais da paisagem e 

ele sempre procura a água, quer seja de mar, de rio, de lago, de represa, ou de 

cachoeira. A visão das grandes massas de água e a possibilidade de banhar-se nelas 

constituem um forte atrativo para os turistas. Com isso, há uma tendência de 

concentração de hotéis, residências secundárias, restaurantes e estruturas náuticas 
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na beira do corpo d’água, que além de interferir na paisagem local podem provocar 

impactos como a concentração de despejo de esgotos no recurso hídrico (IGNARRA, 

2003). 

De fato, deve-se buscar a realização do turismo sustentável. De acordo com a 

OMT, 

 
O desenvolvimento do turismo sustentável atende às necessidades dos 
turistas e das regiões receptoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia 
as oportunidades para o futuro. É visto como um condutor ao gerenciamento 
de todos os recursos, de tal forma que as necessidades econômicas, sociais 
e estéticas possam ser satisfeitas sem desprezar a manutenção da 
integridade cultural, dos processos ecológicos essenciais, da diversidade 
biológica e dos sistemas que garantem a vida (OMT, 2003, p. 24). 
 

Além disso, “[...] implementar políticas para promover o turismo sustentável, 

que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais” é o que preconiza o 

objetivo 8 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (NAÇÕES UNIDAS 

BRASIL, 2015).  

Para a preservação dos atrativos naturais, é indispensável um planejamento e 

gestão turística adequados. Para isso, o poder público e agente turísticos devem 

adotar práticas ambientalmente sustentáveis. 

Nesse sentido, enfatiza-se a necessidade de realizar o planejamento ambiental.  

 

Planejamento ambiental é um processo contínuo que envolve coleta, 
organização e análise sistematizada das informações, por meio de 
procedimentos e métodos, para se chegar a decisões ou escolhas acerca das 
melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis em 
função de suas potencialidades, e com a finalidade de atingir metas 
específicas no futuro, tanto em relação a recursos naturais quanto à 
sociedade (SILVA e SANTOS, 2004, p. 223). 
 

Fontoura e Simiqueli (2007) destacam a importância do planejamento 

ambiental como instrumento para o desenvolvimento do turismo em bases 

sustentáveis. De acordo com os autores, “planejamento ambiental do turismo torna-

se, portanto, ferramenta capaz de direcionar o uso adequado e conservação dos 

recursos naturais” (FONTOURA e SIMIQUELI, 2007, p. 4). 

Nessa perspectiva, Granado e Ramiro (2017), salientam que o entendimento 

sobre os impactos das ações antropogênicas sobre os ambientes naturais causou 

mudanças na regulamentação ambiental e a estruturação de ferramentas de 

planejamento ambiental. As autoras citam quatro instrumentos legais que 

estabelecem relação direta com a gestão ambiental do setor turístico: estabelecimento 
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de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliação de impacto 

ambiental e o licenciamento ambiental.  

Barbosa (2005) acredita que o turismo bem planejado e controlado pode, entre 

outros benefícios, gerar efeitos positivos na preservação do ambiente natural, tais 

como apresentados no quadro 3: 

 
Efeito positivo Forma como o turismo beneficia 

Preservação de 
importantes áreas 
naturais 

O turismo pode ajudar a justificar e a pagar pela preservação de parques 
naturais, recreações ao ar livre e manutenção de áreas como atrações que de 
outra forma, podem ser deterioradas ecologicamente. 

Preservação de 
locais históricos e 
arqueológicos 

O turismo funciona como incentivo para ajudar a pagar pela manutenção de 
locais históricos e arqueológicos (como atrações para turistas) que, de outra 
forma, podem ser deteriorados ou até mesmo desaparecer. 

Melhorias na 
qualidade 
ambiental 

O turismo funciona como incentivo para manter o meio ambiente agradável 
como um todo através do controle do ar, da água, da poluição sonora, de 
problemas com o lixo. Também, pode incentivar a melhoria da estética 
ambiental por meio de programas de paisagismo, designs adequados de 
construções e melhor manutenção. 

Melhoria de 
infraestrutura 

A infraestrutura local de rodovias, sistemas de água e esgoto, telecomunicações 
e outras podem, e em geral, é otimizada através do desenvolvimento do turismo, 
o que traz benefícios econômicos e ambientais. 

Melhorias no 
meio ambiente 

Embora este seja um benefício mais subjetivo, o desenvolvimento de 
instalações turísticas bem projetadas pode promover melhorias em paisagens 
naturais ou urbanas que, de outra forma, podem apresentar-se tediosas e 
desinteressantes. 

Alternativa de 
preservação para 
uma região 
agrícola em 
processo de 
estagnação 
econômica 

Uma região agrícola pode estar passando por um processo de estagnação 
econômica derivado de problemas de mercado ou de desenvolvimento 
tecnológico. Nessa situação a tendência é a de transformação da agricultura 
tradicional pela agricultura mecanizada apoiada em grandes latifúndios. No 
entanto, algumas fazendas se abrem para o turismo rural e mantêm os métodos 
tradicionais de produção. 

Valorização da 
cultura típica 

A atividade turística pode atuar como um importante fator de valorização de 
hábitos e costumes relativos ao cotidiano do núcleo receptor frente ao processo 
de globalização, uma vez que este aspecto é fundamental para caracterizar a 
diferença entre locais e/ou regiões. 

Quadro 3. Efeitos positivos do turismo. 
Fonte: Barbosa (2005, p. 112). 

 

Diante disso, acredita-se que o turismo deve ser realizado em ambientes 

naturais de maneira planejada, tendo em vista que o contato com a natureza pode ser 

psicologicamente restaurador para o visitante, além de gerar benefícios diversos para 

a localidade.  

 

3.4 Uso dos recursos hídricos para o turismo 

 

De acordo com a Lei. 9.433 de 1997, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, “a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 
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múltiplo das águas” (BRASIL, 1997). Com isso, além do abastecimento humano e 

industrial, os usos da água devem compatibilizar: Agricultura e Irrigação; Energia 

Hidroelétrica; Transporte Hidroviário; Pesca e Aquicultura; e Turismo e Lazer (ANA, 

2002). 

A água, embora seja essencial à vida, tem sido degradada constantemente 

pelos seres humanos. Como recurso natural, influi diretamente no desenvolvimento 

da atividade turística, e, embora, seja um uso não consuntivo dos recursos hídricos, 

pode ocasionar conflitos com outros setores usuários. 

Como toda atividade antrópica gera consequências ao meio ambiente. 

Outrossim, o turismo é um grande consumidor de recurso hídrico. Em alguns locais 

ocorre um aumento considerável no consumo de água em períodos de alta temporada 

devido ao grande número de turistas. 

A atividade de turismo e lazer associado aos recursos hídricos, pode ser 

agrupado em três segmentos principais: o turismo e lazer no imenso litoral brasileiro, 

com cerca de 8.000 km de costa; o turismo ecológico e a pesca em alguns biomas 

como o Pantanal e a Floresta Amazônica; e o turismo e lazer nos lagos e reservatórios 

interiores, ainda incipiente, porém com grande potencial. No primeiro segmento, os 

problemas mais significativos residem nas deficiências de infraestrutura urbana e, 

mais especificamente, na falta ou baixa eficiência dos sistemas de esgotos sanitários, 

com decorrente comprometimento na balneabilidade das praias. No segundo 

segmento, considerando que o ecoturismo já representa 5% do turismo mundial, que 

é cada vez maior a conscientização global e nacional com relação à preservação 

ambiental, é inegável o potencial de crescimento do setor no Brasil em face de suas 

riquezas naturais e, especialmente, dos biomas Pantanal e Floresta Amazônica. O 

terceiro segmento, resta o estabelecimento de política e estratégia de uso racional 

dos lagos dos reservatórios como instrumento de ofertar lazer de baixo custo à 

sociedade (ANA, 2002). 

Tendo em vista a Resolução CONAMA nº 357 de 2005, o uso da água para fins 

de recreação é classificado como: recreação de contato primário, que consiste em 

atividades como natação, esqui aquático e mergulho, que possuem contato direto com 

a água; e, recreação de contato secundário, referindo-se às atividades em que o 

contato com a água é esporádico ou acidental. Além disso, a água também é utilizada 

para compor a paisagem. 
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Especificamente sobre reservatórios, além do uso original, os mesmos têm sido 

bastante utilizados para diversos usos, inclusive para o turismo. Segundo Taioli (2000, 

p. 488):  

 

Os lagos formados pelas barragens dos rios podem propiciar o 
desenvolvimento da navegação fluvial, servir para a piscicultura, recreação e 
como fonte de água tanto para o consumo humano como para irrigação, 
tornando-se importante fator de desenvolvimento e via de escoamento da 
produção agrícola, ao longo do rio, além de serem utilizados também para o 
lazer (TAIOLI, 2000, p. 488). 
 

Tundisi (1999) também ressalta que a otimização dos múltiplos usos dos 

reservatórios é um resultado de grande importância econômica que, em muitas 

situações, compensa as perdas causadas pelas construções desses sistemas. 

Dessa forma, o turismo é uma das atividades que utilizam os recursos hídricos. 

Em seu uso deve ser observado os princípios de conservação e preservação. Nesse 

contexto, os reservatórios formados pela implantação de usinas hidrelétricas 

proporcionam usos múltiplos que devem ser aproveitados para a finalidade turística, 

porém, de maneira responsável e visando a sustentabilidade.  

 

3.4.1 Turismo em reservatórios de usinas hidrelétricas 

 

Tundisi (1999) define reservatórios como importantes ecossistemas artificiais 

com usos múltiplos. Tratam-se de sistemas complexos que apresentam um padrão 

dinâmico, rápidas mudanças em mecanismos de funcionamento e gradientes 

horizontais e verticais. Os reservatórios são parte de uma bacia hidrográfica, assim, 

sofrem todos os efeitos das atividades antropogênicas nessas bacias. 

Além do turismo de Sol e Praia, os reservatórios construídos para a geração de 

energia elétrica possibilitam a introdução de atividades turísticas como a pesca e o 

turismo náutico.  

De acordo com Leme (2007), turistas, excursionistas, moradores locais e 

proprietários de casa de veraneio constituem o universo dos usuários das represas 

para o lazer. Para melhor compreensão podemos classificar o turista como o visitante 

que permaneça, no mínimo, uma noite em acomodações coletivas ou privativas no 

local visitado (OMT, 2003). O excursionista refere-se a pessoa que se desloca 
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individualmente ou em grupo para local diferente de sua residência permanente, por 

período inferior a 24 horas, sem efetuar pernoite (BRASIL, 2019b). 

O turismo de pesca é uma das atividades que podem ser realizadas tanto em 

água doce em corpos hídricos de água corrente (lóticos) como em corpos de águas 

paradas (lênticos) (MARTOS e MARTOS, 2005). A bacia do rio Paraná possui grande 

potencial para o turismo de pesca. Entretanto, Martos e Martos (2005) salientam que 

precisa ser melhor administrada e adequar a atividade à capacidade de suporte do 

ambiente. 

Destaca-se as competições de pesca para fins turísticos. Tratam-se de disputas 

de caráter competitivo organizadas por entidades representativas praticadas por 

profissionais ou amadores (BRASIL, 2010a). As preocupações ambientais fizeram 

com que os campeonatos de pesca esportiva disseminassem o sistema de pesca com 

devolução do peixe a água, o chamado “pesque e solte”, como uma forma de garantir 

a reprodução das espécies. Dessa forma mantém-se a disputa, porém, nem todos os 

exemplares de peixes precisam ser levados para casa. 

O limite estabelecido pela Portaria Ibama nº 30 de 2003 para a captura e 

transporte por pescador amador é de 10 kg mais um exemplar (BRASIL, 2003).  

Uma estimativa de 2005 apontou que, no Brasil, cerca de 30 milhões de 

pessoas tinham como hobbie principal a pescaria (MARTOS e MARTOS, 2005). 

Outro segmento que pode ser realizado em reservatórios é o turismo náutico, 

que se refere a um segmento do turismo que utiliza embarcações náuticas como 

principal motivador da prática turística. O Ministério do Turismo (BRASIL, 2010c, p. 

12) define como náutica “toda atividade de navegação desenvolvida em embarcações 

sob ou sobre águas, paradas ou correntes, sejam fluviais, lacustres, marítimas ou 

oceânicas”. Subdivide-se em dois tipos principais: o Turismo Náutico de Cruzeiro; e 

de Recreio e Esporte (caracterizado pela utilização de barcos de pequeno e médio 

porte). 

 

Por possuir cerca de 8.500 km de linha de costa, 35 mil km de vias internas 
navegáveis, 9.260 km de margens de reservatórios de água doce, lagos e 
lagoas, ser banhado por correntes oceânicas favoráveis à navegação, contar 
com um clima propício ao esporte e ao lazer náutico e apresentar uma 
infinidade de paraísos naturais intocados, o Brasil apresenta um dos maiores 
potenciais de desenvolvimento do Turismo Náutico do mundo (BRASIL, 
2010c, p. 11). 
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Hrdlicka et al (2005) enumeram as atividades do turismo náutico em: caiaque, 

esqui aquático, mergulho, vela, acqua-rider, bóia-cross, rafting, body boarding, 

outrigger, canoa havaiana, canoa, windsurf, pesca, morey-buggie. 

O turista náutico de recreio e esporte tem como motivação realizar uma viagem 

ativa em contato com a água e no caso dos barcos à vela também com o sistema de 

ventos das regiões visitadas. “A preservação da natureza, riqueza cultural e 

gastronomia são fatores que agregam valor e influenciam fortemente no momento da 

escolha do destino, assim como a possibilidade de realizar atividades náuticas, em 

lazer ou em competição” (BRASIL, 2010c, p. 25). 

As atividades descritas referem-se a segmentos importantes com muito 

potencial se realizadas de maneira planejada. Além dessas, é possível realizar nos 

reservatórios e em suas margens atividades de lazer em praias fluviais, mergulho, 

trilhas ecológicas, entre outros. 

 

3.5 Importância do planejamento na atividade turística 

 

A atividade turística produz um efeito multiplicador que pode gerar 

consequências positivas para o desenvolvimento local e/ou regional (BARBOSA, 

2005).  Por outro lado, os impactos negativos também podem ser devastadores. 

Um benefício bastante expressivo do turismo é a intensiva utilização de mão-

de-obra, o que contribui diretamente com a geração de empregos. 

De acordo com Barbosa (2005) a atividade atua indiretamente, gerando renda 

não só na indústria turística, mas em quase todos os setores econômicos. Segundo 

ela, é possível sentir os reflexos na construção civil, na indústria alimentar, na 

produção de móveis e utensílios domésticos e nos serviços de profissionais liberais. 

Além disso, o setor público é afetado pela realização de obras, no incremento do 

comércio em geral, especialmente aos ligados aos produtos típicos. Com efeito, são 

beneficiadas toda a rede de indústrias e serviços relacionados ao transporte como 

postos de gasolina, oficinas mecânicas etc., além de setores ligados ao 

entretenimento e cultura. 

Em virtude da dimensão do turismo no desenvolvimento socioeconômico da 

localidade, é fundamental conhecer os efeitos positivos e também os negativos 

causados pela atividade. Ignarra (2003) elenca alguns desses efeitos conforme 

apontado no quadro 4. 
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Positivos Negativos 

Incrementar a renda Criar uma demanda excessiva de recursos 

Desenvolver-se sobre a infraestrutura já 
existente 

Contribuir para a propagação de enfermidades 

Criar infraestrutura que também ajuda o 
comércio e a indústria locais 

Causar dificuldades sazonais 

Proporcionar instalações turísticas e 
recreacionais que também podem ser utilizadas 
pela população local 

Colaborar para a instabilidade econômica 

Utilizar produtos e recursos locais Provocar inflação 

Proporcionar empregos a artistas, músicos e 
outros, estimulando a produção cultural 

Provocar congestionamentos 

Contribuir para a diversificação da economia Gerar conflitos com a comunidade anfitriã 

Justificar a proteção e o melhoramento das 
condições ambientais 

Gerar problemas sociais 

Reforçar a conservação dos usos e costumes Degradar o ambiente físico natural e o cultural 

Melhorar as condições de vida da população 
local 

Comercializar a religião, as artes e a cultura 

Grande efeito multiplicador Desarticular as estruturas familiares 

Melhorar os horizontes educativos, culturais e o 
sentimento de auto-estima da população 

Aumentar os índices de criminalidade, 
prostituição e jogos por dinheiro 

Aumentar a arrecadação de impostos Aumentar a vulnerabilidade aos câmbios 
políticos e econômicos 

Quadro 4.  Impactos positivos e negativos do turismo. 
Fonte: Ignarra (2003). 

 

Como vimos o turismo contribui para o desenvolvimento, mas também pode 

causar impactos ambientais, sociais e culturais. Podemos entender esses impactos 

como o “conjunto de intervenções e modificações decorrentes do desenvolvimento 

turístico nos núcleos receptores” (KÖRÖSSY, 2008, p. 59).  

Como cada vez mais os turistas têm buscado ambientes naturais para passar 

as férias, o ambiente natural deve ser uma preocupação constante, pois o turismo 

pode causar impactos diretos ao solo, à fauna, à flora, aos recursos hídricos, ao ar, à 

geologia e às paisagens (REICHERT e LANZER, 2015). Destaca-se os impactos 

relativos ao aumento de consumo de combustíveis, eletricidade, alimentos e bebidas, 

que geram resíduos e emissões de poluentes nas localidades turísticas (PIRES, 

2010). 

Sem planejamento e monitoramento constantes, as chances são altas de que 

a atividade turística cause impactos significativos. De maneira desordenada, os 

impactos podem diminuir ou até mesmo devastar os pontos turísticos e com isso fazê-

los perder sua atratividade. 

A diminuição do número de visitantes decorrente da perda da qualidade do 

meio ambiente diminui significativamente a entrada de receitas e alimenta um ciclo 

vicioso em que a falta de capital para melhorias e capacitação leva a depauperação 
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do ambiente e dos serviços turísticos. Isso afasta cada vez mais os turistas, 

principalmente aqueles que possuem maior poder de consumo e que são, potenciais 

geradores das receitas necessárias para tais investimentos (PIRES, 2010). 

Em suma, a degradação dos ambientes naturais não é interessante para o 

turismo, pois este tem o espaço como principal objeto de consumo. A degradação de 

área naturais provocada pelo turismo contraria a lógica de reprodução da atividade. 

Assim, existe algum erro estratégico de planejamento inerente ao processo de 

apropriação dos lugares pela atividade ou, simplesmente, não existe planejamento. 

O planejamento turístico consiste em organizar as ações do homem sobre o 

território e direcionar a construção de equipamentos de maneira adequada para evitar 

os impactos negativos nos recursos (RUSCHMANN, 2015).  

De acordo com Ignarra (2003, p. 88) o planejamento turístico deve estabelecer 

estratégias nos campos de: 

 

a) preparação e conservação dos atrativos turísticos; 
b) ampliação e/ou melhoria da infraestrutura de serviços turísticos; 
c) ampliação e/ou melhoria dos serviços urbanos de apoio ao turismo; 
d) ampliação e/ou melhoria da infraestrutura básica; 
e) capacitação dos recursos humanos; 
f) conscientização da população para a importância do turismo; 
g) legislação de controle de qualidade do produto turístico; 
h) legislação de preservação do patrimônio turístico; 
i) legislação do fomento à atividade turística; 
j) captação de investimentos; 
k) promoção turística 

 

Segundo Granemann (2006), para que a oferta turística seja preservada e para 

o conforto dos visitantes e munícipes, o fluxo de turista deve estar adequado à 

capacidade de recepção da localidade e dos equipamentos turísticos. 

Destaca-se que o desenvolvimento bem-sucedido do turismo só é possível a 

partir da elaboração de um planejamento turístico que priorize os interesses dos 

moradores (ANTUNES, 2006). Compreende as etapas do planejamento turístico de 

acordo com Ignarra (2003, p. 85): “diagnóstico, prognóstico, estabelecimento de 

objetivos e metas, definição dos meios de se atingir os objetivos, implantação do plano 

e acompanhamento dos resultados”. 

A tarefa de realizar o planejamento turístico deve ser desempenhada pelo 

poder público, iniciativa privada e comunidade. Assim, com a participação dos 

diferentes segmentos da sociedade, o turismo pode ser um agente de transformação 
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social e proporcionar melhorias para a qualidade de vida da população. No entanto, 

para realmente melhorar a qualidade de vida dos munícipes é necessário identificar 

os principais anseios e os reais problemas da comunidade (ANTUNES, 2006). 

Dessa forma, acredita-se que ao desenvolver o turismo de maneira planejada 

pode-se reduzir os impactos negativos, proteger o meio ambiente e beneficiar as 

comunidades locais.  

 

3.5.1 Plano estratégico de desenvolvimento turístico 

 

Pelo fato de obter maior conhecimento em nível global, informações sobre as 

condições climáticas, facilidades nos transportes e comunicações, o turista tornou-se  

menos fiel a determinados destinos e prefere conhecer lugares e culturas diferentes. 

Aproveitando-se dessa tendência, muitas regiões optaram pelo turismo como fator de 

crescimento e desenvolvimento socioeconômico em função dos atrativos turísticos 

que possuem (TOMIO, 2000).  

O turismo, como qualquer atividade econômica, depende de uma boa gestão 

para ter sucesso. É necessário traçar planos para desenvolver a atividade.  

Segundo Silva (2005, p. 82) “planejar estrategicamente significa avaliar 

tendências, identificar oportunidades de negócios, prevenir os lugares turísticos em 

relação às possíveis ameaças, identificar fatores de força competitiva no local e 

estabelecer ações estratégicas para minimizar as fraquezas.  

Nesse contexto, o planejamento estratégico indica o caminho que deve ser 

percorrido para se atingir os objetivos. Entretanto, é necessário definir, claramente, 

onde quer estar em determinado período de tempo. 

“O processo de planejamento pode atuar de forma a induzir, acelerar ou 

controlar os níveis da oferta e da demanda” (RUSCHMANN e BORDINI, 2006, p. 324). 

A gestão da atividade deve priorizar o desenvolvimento de estratégias de 

implementação, monitoramento e avaliação dos resultados de maneira a assegurar a 

continuidade do processo (RUSCHMANN e SOLHA, 2006). 

Para gerenciar o setor turístico é preciso pensar tanto em alcançar o bem-estar 

dos turistas e da comunidade receptora, como em administrar os espaços que irão 

compor o produto turístico, buscando sempre a sustentabilidade. 

Nesse âmbito, é fundamental a atuação do poder público na formulação e na 

implementação da política de turismo, dando suporte para as decisões de 
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planejamento, em função da sua visão de longo prazo e da definição clara dos limites 

e dos objetivos de desenvolvimento (SOLHA, 2006). 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS 

 

4.1 Aspectos gerais 

 

O município de Presidente Epitácio está localizado na divisa do estado de São 

Paulo com o estado de Mato Grosso do Sul em uma latitude S 21º 45’ 53” e longitude 

W 52º 06’ 19”, a 645 km da capital. 
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Figura 2 - Localização do município de Presidente Epitácio. 
Fonte: SANTOS (2010, p. 23). 
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Integra a Região Administrativa de Presidente Prudente composta por 53 

municípios: Adamantina, Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, 

Caiuá, Dracena, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Flora 

Rica, Flórida Paulista, Iepê, Indiana, Inúbia Paulista, Irapuru, Junqueirópolis, Lucélia, 

Marabá Paulista, Mariápolis, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Monte Castelo, 

Nantes, Narandiba, Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, 

Panorama, Paulicéia, Piquerobi, Pirapozinho, Pracinha, Presidente Bernardes, 

Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Regente 

Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sagres, Salmourão, Sandovalina, Santa 

Mercedes, Santo Anastácio, Santo Expedito, São João do Pau D’alho, Taciba, 

Tarabai, Teodoro Sampaio e Tupi Paulista. 

O acesso rodoviário ao município de Presidente Epitácio é feito pela rodovia 

SP-270. Sua área é de 1.282 km2 e tem como cidades limítrofes: Panorama, Caiuá, 

Marabá Paulista e Teodoro Sampaio (PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO, 2019). 

A maior parte, juntamente com a sede do município, pertence a Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) 22 – Pontal do Paranapanema. No 

entanto, uma parte está inserida no UGRHI 21 – Rio do Peixe. 

No que concerne aos recursos hídricos, o município fica às margens do rio 

Paraná, em toda a sua extensão. O rio Paraná (que em Tupi significa "como o mar" 

ou "parecido com o mar"), é o principal formador da Bacia do Prata. É o oitavo maior 

rio do mundo em extensão (4.880 km) e o segundo maior da América do Sul 

(Amazonas é o maior), se considerarmos toda a sua extensão até a foz do Rio da 

Prata. É o décimo maior do mundo em vazão, drenando boa parte do centro-sul da 

América do Sul, incluindo parte de cinco estados do Brasil. Sua bacia hidrográfica 

abrange mais de 10% de todo o território brasileiro. É formado a partir da confluência 

de dois rios principais - Grande e Paranaíba, que drenam parte das águas dos estados 

de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Os rios Tietê, Paranapanema e Iguaçu são os 

principais afluentes, todos localizados na margem esquerda. Em sua parte alta, o rio 

Paraná separa os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Quatro usinas 

hidrelétricas - Jupiá, Ilha Solteira, Porto Primavera e Itaipu - barram seu curso até sua 

incursão em território argentino. (ITAIPU BINACIONAL, 2019).  

Sobre a bacia do Prata ou Platina, trata-se da segunda maior bacia hidrográfica 

do Brasil, com 1.397.905 km². Além do Brasil, estende-se pelo Uruguai, Paraguai e 



40 
 

Argentina. É formada pelas sub-bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai e por seus 

respectivos afluentes. Em território brasileiro, abrange três regiões hidrográficas: 

Região do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. Dentro dessas regiões, oito estados e 

o Distrito Federal - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (BRASIL, 2012). 

 

Figura 3 – Bacia do Prata. 
Fonte: Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata, 2019. 

 

O rio Paraná é um rio típico de planalto. Ao longo de seu perfil ocorrem várias 

corredeiras e quedas d’água que favorecem a geração de energia por meio de 
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hidrelétricas. A partir de 1960, o rio passou a sofrer interferências antrópicas mais 

intensamente devido a sua alta piscosidade que acabou atraindo os pescadores 

principalmente no estado de São Paulo (GONÇALVES, 1997). 

Visando a proteção e recuperação do rio Paraná, além de propiciar a integração 

de ecossistemas ameaçados e a manutenção do fluxo da biodiversidade, foi instituído 

o projeto Corredor de Biodiversidade do Rio Paraná (CAMPOS e AGOSTINHO, 1997). 

Esse projeto tem como iniciativa “criar um modelo de gestão ambiental integrado, 

focado na biologia da conservação, ilhas de biodiversidade, fixação de carbono, 

conectividade da paisagem e boas práticas de segurança alimentar” (CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO DO REMANESCENTE DO RIO PARANÁ 

E ÁREAS DE INFLUÊNCIA, 2019). O projeto atua em sete estados no Brasil, na 

porção oeste da bacia hidrográfica do rio Paraná, em área de recarga do Aquífero 

Guarani. Entretanto, mantém interface com os demais corredores de biodiversidade 

do país e com o Corredor Trinacional de Biodiversidade que protege os 

remanescentes de Mata Atlântica do Paraguai e Argentina (CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO DO REMANESCENTE DO RIO PARANÁ 

E ÁREAS DE INFLUÊNCIA, 2019). 

Na área de estudos, o rio encontra-se no alto curso do rio Paraná “que 

compreende o trecho entre as suas nascentes nos rios Grande e Paranaíba nas 

Serras do Mar e da Mantiqueira, respectivamente, até o limite superior do reservatório 

de Itaipu, em Guaíra-PR” (ROCHA, 2010, p. 207).  

Além do rio Paraná, o município é drenado pelo Ribeirão do Abrigo, Córrego 

Pararuxu, Ribeirão das Marrecas, Rio do Peixe, Ribeirão Bandeirante, Ribeirão do 

Veado, Ribeirão Caiuá, Rio Santo Anastácio, Córrego São João (Ribeirão Xavante), 

Córrego Anhumas, Córrego Artigo e Córrego da Lagoa Sumida (PREFEITURA 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO, 2018).  

O município tem clima tropical úmido caracterizado por estação chuvosa no 

verão e seca no inverno. A temperatura média anual oscila entre 22ºC e 24ºC, com 

precipitação pluviométrica anual em torno de 1.500 mm, que ocorre principalmente 

entre os meses de setembro e março, embora com maior frequência e volume nos 

meses de dezembro a fevereiro. A umidade relativa do ar apresenta valores médios 

entre 70 e 80%, com ligeira queda nos meses de agosto e setembro com média de 

60% (MORONI, 2011). 
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A população estimada é de 44.200 habitantes (IBGE, 2019b). Com relação ao 

saneamento, há água tratada para 97,36% da população, tratamento de esgoto para 

88,86% e coleta de lixo para 98,41% (FUNDAÇÃO SEADE, 2010). 

Sobre a ocupação dos habitantes, a grande maioria se concentra nos serviços 

e no comércio, porém, o setor de indústria é o que apresenta a maior remuneração. 

 

  Tabela 1. Ocupação no município de Presidente Epitácio por atividade econômica. 

Atividade econômica Percentual % Rendimento médio (R$) 

Serviços 49,79 2.206,07 

Comércio 34,02 1.594,52 

Indústria 10,77 3.617,17 

Aquicultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura 4,83 1.786,23 

Construção 0,59 1.490,01 

Total 100 - 

   Fonte: Fundação Seade (2017). 

 

Observa-se que o setor terciário (comércio e prestação de serviços) é de 

grande importância pois compreende 83,81% da ocupação no município. Ressalta-se 

que o turismo é uma das atividades do setor terciário. 

Elaborou-se um gráfico para realizar uma comparação da renda dos munícipes 

com a renda média da região e do estado. 

 

 

Gráfico 1. Renda média da população de Pres. Epitácio em comparação com a Região 
Administrativa de Pres. Prudente e com o estado de São Paulo. 
Fonte: Fundação Seade (2017). 
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Os dados demonstram o baixo poder aquisitivo de grande parcela da 

população, tendo em vista que a média salarial é de R$ 2.117,42, abaixo da média da 

região de Presidente Prudente (R$ 2.262,08), e do estado de São Paulo (R$ 3.287,67). 

O município apresenta Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

de 0,750; abaixo da média do estado de São Paulo que é de 0,783 (BRASIL, 2010d).  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No que concerne ao recorte geográfico, a presente pesquisa delimitou-se ao 

município de Presidente Epitácio, localizado no estado de São Paulo. 

O estudo enquadra-se como descritivo e exploratório, tendo em vista que tem 

como objetivos descrever determinado fenômeno e proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com o intuito de torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses (GIL, 

2002).   

Para alcançar os objetivos propostos, foram estabelecidos os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

Levantamento bibliográfico e documental junto aos materiais acadêmicos 

(monografias, dissertações e teses), bem como consulta a material bibliográfico em 

livros, capítulos de livros, textos publicados em periódicos, que tratam do assunto 

abordado, com acesso a formatos impressos e disponíveis em ambientes digitais. A 

consulta a esses documentos possibilitou um detalhamento do tema proposto. 

Do mesmo modo, foram utilizadas fontes disponíveis na internet e coletados 

dados junto aos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), Ministério do Turismo, 

Agência Nacional de Águas (ANA), Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de 

Turismo do Estado de São Paulo, visando esclarecimentos e informações acerca do 

município estudado.  

Convém mencionar que buscou-se dados sobre o consumo de água junto a 

agência de Presidente Epitácio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo – SABESP.   

De forma complementar ao levantamento de dados, foi consultado o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Turístico de Presidente Epitácio e observou-se o 

Programa de Apoio ao Turismo. 

Acrescenta-se que foram realizadas vinte e três entrevistas semiestruturadas 

para levantamento de dados com empreendedores locais, a maioria relacionada aos 

serviços turísticos, além de servidores da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, 

representantes do poder público municipal. Entre os entrevistados, alguns membros 

do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). Nessa perspectiva, as entrevistas 

forneceram dados para subsidiar a análise do turismo desenvolvido no município. 

Ademais, por meio das entrevistas no meio empresarial e público, foi possível realizar 
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uma coleta de informações e identificar se existe preocupação em preservar o meio 

ambiente. Ressalta-se que os questionários foram submetidos e aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

De acordo com Boni e Quaresma (2005), as entrevistas semiestruturadas são 

uma combinação de perguntas abertas e fechadas onde o pesquisador deve seguir 

um conjunto de questões previamente definidas e o informante tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema proposto. 

A abordagem a ser empregada possui caráter qualitativa e tem por objetivo a 

coleta de informações para compreender determinados comportamentos e situações 

relacionadas ao desenvolvimento turístico local. Esse tipo de pesquisa não se 

preocupa com números, pois, a informação coletada não é, geralmente, apresentada 

de forma numérica. Na pesquisa qualitativa o pesquisador decide quais são os pontos 

importantes e as questões que devem ser feitas. O entrevistado consegue descrever 

e explicar suas experiências e sentimentos com suas próprias palavras, sem ser 

excessivamente limitado por uma estrutura imposta pelo pesquisador (VEAL, 2011). 

Após a realização das entrevistas, as mesmas foram transcritas e 

interpretadas. Cabe ressaltar que elas contribuíram para elucidar as características 

do turismo local.  

Foram aplicados dois tipos de formulários, um para os representantes do poder 

público municipal (Apêndice A) e outro para os empreendedores locais (Apêndice B).  

Com base nas informações levantadas, foi elaborada uma proposta de 

planejamento estratégico de lugar, utilizando-se da metodologia empregada por Silva 

(2005), conforme ilustrado na figura 4. De acordo com o autor, é indispensável no 

segmento turístico “planejar e dirigir estrategicamente os negócios, respeitando as 

características próprias dos lugares, suas forças e fraquezas, sob o enfoque da 

criação de uma vantagem competitiva sustentável” (SILVA, 2005).  Ao final da Etapa 

1 – Análise ambiental, foi elaborado um quadro-resumo embasado nos dados obtidos 

na proposta de planejamento. 
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Como pode-se observar, a metodologia desenvolvida por Silva (2005) tem 

como base a análise SWOT (dos termos em inglês strengths, weaknesses, 

opportunities e threats), que se refere a avaliação das forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças, ou seja, o monitoramento dos ambientes internos e 

externos (KOTLER e KELLER, 2012). 

Dantas e Melo (2008), acentuam que o método de análise SWOT consiste em 

uma metodologia utilizada para promover a análise de cenários, comumente utilizada 

no setor empresarial. Porém, essa técnica vem sendo empregada como ferramenta 

para determinar o nível do desenvolvimento turístico em que se encontram as 

localidades. 

Ressalta-se que a análise SWOT está contida na metodologia elaborada por 

Silva (2005), porém, esta abrange outros elementos conforme apresentado na figura 

4. 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1 – ANÁLISE AMBIENTAL 
Tendências 

Oportunidades 
Ameaças 

Pontos Fortes 
Pontos Fracos 

Análise da Concorrência 
Análise de Clusters 

Outras Análises 

ETAPA 2 – PLANO ESTRATÉGICO 
Visão Estratégica 

Objetivos 
Ações Estratégicas 

Posicionamento Mercadológico 
Ações de Marketing 

Figura 4. Roteiro metodológico do Planejamento Estratégico de Lugares. 
Fonte: Adaptado de Silva (2005, p. 91-92). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 Contexto histórico do município de Presidente Epitácio 

 

A história de Presidente Epitácio se inicia na necessidade de se construir uma 

estrada de rodagem para ligar o estado de São Paulo com o sul do Mato Grosso (atual 

Mato Grosso do Sul). Era um empreendimento que nem os governos estaduais tinham 

coragem de enfrentar porque a região era considerada sertão, tanto do lado paulista 

como mato-grossense. A região era descrita no mapa como “terrenos desconhecidos 

e habitados pelos índios” (MORONI, 2011, p.30).  

O local passou a ser identificado por Oeste Paulista apenas no início do século 

XX. Até esse momento o governo não havia demonstrado interesse nessa região. Em 

1904, o Oeste Paulista passou a receber mais atenção por parte de Jorge Tibiriçá, 

governador do Estado à época. Ele ofereceu a seu primo, o médico, Francisco Tibiriçá, 

que aceitou prontamente, a tarefa de coordenar o projeto de construção da estrada. 

Jorge Tibiriçá buscou um sócio para o empreendimento, o Coronel Arthur de Aguiar 

Diederichsen, que resultou na empresa Diederichsen & Tibiriçá. Francisco estava 

encarregado de fazer a abertura da estrada do lado de Mato Grosso e da instalação 

e gerência do Porto Tibiriçá, enquanto Diederichsen era responsável por abrir a 

estrada do lado de São Paulo e fornecer à empresa tudo o que precisasse. Do lado 

mato-grossense as obras foram iniciadas imediatamente. O Coronel Diederichsen 

convidou o Capitão Francisco Whitaker para trabalhar na obra, e este contratou o 

Coronel Francisco Sanches Figueiredo para ajudá-lo na empreitada (MORONI, 2011). 

Whitaker escolheu o local mais apropriado para a construção do porto e 

informou a localização para Figueiredo que estava abrindo a estrada. Do lado de Mato 

Grosso a obra estava terminada, entretanto, por motivo de saúde, Francisco Tibiriçá 

não poderia se encarregar da instalação e gerência do Porto Tibiriçá, ficando a cargo 

de Francisco Whitaker substituí-lo (MORONI, 2011). 

As dificuldades para concluir o empreendimento eram grandes, principalmente 

porque aqui viviam os temidos índios Coroados. “Muitos trabalhadores foram mortos 

pelos índios, pelos bichos selvagens e pelas doenças, [...]”, entretanto, “[...] as 

adversidades não foram suficientes para impedir a marcha daqueles homens 

audazes, que a todo custo queriam domar o imenso sertão” (MORONI, 2011, p. 34-

35). 
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Em primeiro de janeiro de 1907, o Capitão Francisco Whitaker ancorou a flotilha 

no Porto Tibiriçá, após trinta e um dias de penosa navegação pelo rio Paraná. Neste 

dia comemora-se a fundação do município de Presidente Epitácio (MORONI, 2011). 

A estrada Boiadeira e o Porto Tibiriçá foram concluídos no ano de 1908. Ao seu 

redor nasceu a Vila Tibiriçá. A partir daí, teve início um período bastante próspero no 

município, que atraiu muitas pessoas em busca de trabalho e melhores condições de 

vida. Em 1919, o Porto Tibiriçá passa a ser chamado como Porto Presidente Epitácio, 

em homenagem a Epitácio Pessoa, presidente da república na época (MORONI, 

2011). Também em 1908, a empresa Diederichsen & Tibiriçá (fundada por Francisco 

Tibiriçá e o Coronel Arthur de Aguiar Diederichsen) passou a chamar-se Companhia 

de Viação São Paulo Mato Grosso. 

      

Foto 1. Funcionários da Companhia São Paulo Mato Grosso, 1933. 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio 
 
 

Inicialmente, Presidente Epitácio foi o local por onde passavam as boiadas 

vindas de Mato Grosso com destino a São Paulo. Porém, em 1922, com a chegada 

da ferrovia, a cidade se transformou em corredor de madeiras extraídas (foto 2).  
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Foto 2. Transporte de madeira, 1948. 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. 

 

Já nas décadas de 1930 e 1940 instalaram-se serrarias associadas às 

indústrias madeireiras existentes (MORONI, 2011) (foto 3). 
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Foto 3. Serraria em Presidente Epitácio, 1950. 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. 

 

Diante do progresso econômico, o local atraiu cada vez mais pessoas, surgindo 

novas peculiaridades e interesses que favoreceram a elevação da pequena vila ao 

título de município em 27 de março de 1949 (BOMFIM, 2007). 

 

Com a elevação do município, aumentaram as possibilidades de rápido 
crescimento econômico, constatado através da instalação de grandes 
empresas madeireiras. Estas empresas possuíam armadores para que o 
transporte da carga fosse feito, tanto da madeira, quanto do gado e cereais. 
Sendo assim as expectativas de que o município se transformasse em um elo 
importante entre os estados de São Paulo e Mato Grosso (atual Mato Grosso 
do Sul) eram grandes, já que se posiciona como entreposto dos dois estados 
(SOUZA E OLIVEIRA, 2011, p. 3). 

 

Na década de 1960 ocorreu uma diversificação de culturas e um crescimento 

significativa da pecuária. Porém, a cidade, em pleno desenvolvimento, almejava um 

grande avanço, fato que ocorreu a partir de 22 de agosto de 1965 com a finalização 

da construção da ponte Professor Maurício Joppert da Silva, que liga os estados de 

São Paulo e Mato Grosso do Sul sobre o rio Paraná (OKIMOTO, 1990). A ponte teve 

o nome alterado em 10 de abril de 2012 para Ponte Hélio Serejo, um dos maiores 

entusiastas para a construção da ponte.  
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Foto 4. Ponte Hélio Serejo antes do enchimento do reservatório da UHE Engº Sérgio Motta. 
Fonte: Portal Presidente Epitácio.com, 2019. 
 

 

Foto 5. Ponte Hélio Serejo após o enchimento do reservatório da UHE Engº Sérgio Motta. 
Fonte: Portal Presidente Epitácio.com, 2019. 
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Em 1983, o senhor Roberto Bérgamo, foi eleito prefeito de Presidente Epitácio. 

Bérgamo avistava o potencial para o turismo no município e, com isso, uma 

oportunidade de crescimento. No entanto, a cidade precisava ser preparada pois 

necessitava de melhorias no serviço público na área de limpeza e pavimentação, 

reestruturação de eventos como Carnaval e Festival Nacional da Pesca e incentivo 

para os artesãos.  Ele providenciou essas melhorias e a partir daí, foram feitos os 

primeiros contatos com a FUMEST – Fomento de Urbanização e Melhoria das 

Estâncias, ligada ao governo do Estado de São Paulo, responsável na época para o 

reconhecimento de estâncias. Foi remetida à FUMEST a relação de atrativos e 

equipamentos turísticos do município tais como: o Parque Municipal “Figueiral”, o Rio 

Paraná, mais de 20 ilhas, com destaque para a ilha Quero Quero, Lagoa São Paulo, 

10 pesqueiros, Ponte Professor Maurício Joppert da Silva, Cais do Porto, Navio 

Epitácio Pessoa e Igreja de Santo Estevão (BARBOSA e PIERRE, 2003). 

Foi coletado outro levantamento a respeito da estrutura da cidade que 

constava: 24 indústrias, 9 hotéis, 2 ofertas extra hoteleiras, 5 restaurantes, 8 

lanchonetes, áreas de lazer e recreação. Porém, mesmo com o esforço empregado 

pelo poder público municipal e inúmeros ofícios enviados, ainda não acreditavam que 

o município tivesse infraestrutura necessária para obter tal reconhecimento. 

Posteriormente, o senhor Inocêncio Erbella, natural de Presidente Venceslau, cidade 

vizinha do município de Presidente Epitácio, passou a ser o Secretário de Esporte e 

Turismo do Estado de São Paulo, colaborando politicamente para que se atingisse o 

pleito. Apresentou relatórios a Orestes Quércia, governador do Estado na época, 

salientando o potencial com atrativos naturais que existiam no município. Ressaltou 

também que, com a ajuda do Estado, a cidade poderia se estruturar melhor para a 

prática da atividade turística (BARBOSA E PIERRE, 2003). 

Por meio da Lei nº 6.956/1990 “[...] o governo do Estado de São Paulo 

concedeu a condição de Estância Turística para a cidade de Presidente Epitácio, por 

sua vocação à atividade e localização geográfica privilegiada” (BOMFIM, 2007, p. 38-

39). 

A partir do ano de 1998 o município teve sua paisagem alterada devido ao 

enchimento do reservatório em consequência da construção da barragem da Usina 

Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, no distrito de Primavera, município de Rosana-

SP. 

 



53 
 

6.2 Construção da usina e os impactos em Presidente Epitácio 

 

A hidroeletricidade apresenta problemas graves, causados pela inundação de 

grandes áreas para formação de reservatórios, afetando efetivamente a vida de 

populações deslocadas ou atingidas pelas mudanças do meio ambiente físico e social. 

As alterações nas características físicas e químicas dos ecossistemas aquáticos 

também são igualmente relevantes. 

 

A transformação de um trecho de rio em reservatório desencadeia uma série 
de processos biogeoquímicos, que resultam em interferências nas 
características do ambiente aquático, destacando-se a instabilidade física e 
química e a alteração das comunidades biológias, a montante, e a atenuação 
dos pulsos hidrológicos a jusante, com reflexos sobre o curso d’água e áreas 
ribeirinhas (DE FILLIPO et al, 1999, p. 325). 
 

Constata-se que são inúmeras as alterações resultantes do represamento, 

dentre as quais destacam-se, principalmente, aquelas relacionadas aos aspectos 

ecológicos e sociais. Os estudos demonstram a infinidade de transformações. Tôha 

et al (1999) ressaltam as mudanças na estrutura da comunidade zooplanctônica 

causadas pelas modificações da velocidade da corrente e aumento da 

heterogeneidade espacial após o barramento do rio Corumbá. Fearside (1999) 

relaciona diversos impactos a uma comunidade atingida como o deslocamento da 

população na área de inundação e a sua realocação subsequente devido a uma praga 

de mosquito Mansonia, além de desaparecimento da pesca, efeitos sobre a saúde 

devido à malária, contaminação por mercúrio. Enfim, altos custos sociais causados 

pela hidrelétrica de Tucuruí. 

Os reservatórios causam interferências nos rios em que são construídos, 

alteram o fluxo e os sistemas terrestres e aquáticos de maneira drástica e efetiva 

(TUNDISI, 1999).  

Neste trabalho é apresentado um estudo sobre o turismo no reservatório da 

Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta. Para compreender as transformações 

ocorridas na localidade, será apresentado um breve contexto histórico da construção 

da usina.  

A Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta (foto 6), também chamada de 

Usina Hidrelétrica Porto Primavera, está localizada no rio Paraná, 28 km a montante 

da confluência com o rio Paranapanema. Sua barragem, a mais extensa do Brasil, 

tem 10.186,20 m de comprimento e seu reservatório, 2.250 km2 (CESP, 2019). 
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Foto 6. Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera). 
Fonte: Nova News (2019). 

 

O enchimento do reservatório foi realizado em duas etapas: a primeira foi 

concluída em dezembro de 1998, na cota 253,00 m; e a segunda, na cota 257,00 m, 

finalizou em março de 2001. Quanto a característica do reservatório, trata-se do 

modelo fio d’água3. 

A empresa que obteve a concessão da usina foi a Companhia Energética de 

São Paulo (CESP). O projeto básico da UHE Engenheiro Sérgio Motta foi 

desenvolvido em 1978 e sua construção teve início no ano seguinte. De acordo com 

o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), a construção do empreendimento tem como 

justificativa, incrementar o suprimento de energia elétrica e propiciar a ampliação da 

integração econômica do chamado Sistema Interligado das Regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste do Brasil (CESP, 1994).  

 “As previsões de mercado para a região Sudeste indicavam déficit de energia 

a partir de 1981, que não se confirmaram” (SCARPINELLA, 1999, p. 97). 

                                            
3 Usina hidrelétrica ou pequena central hidrelétrica que utiliza reservatório com acumulação suficiente 
apenas para prover regularização diária ou semanal, ou ainda que utilize diretamente a vazão afluente 
do aproveitamento. (ANEEL, 2011). 
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Nos anos 1970, com as crises do petróleo (1973 e 1979), difundiu-se a ideia de 

que o petróleo era limitado assim como outros recursos naturais. Diante disso, surge 

a necessidade de realizar investimentos em fontes energéticas renováveis. Nesse 

sentido, houve investimento no potencial hidrelétrico pois esse tipo de energia seria 

uma saída para a crise energética, além de ser energia renovável e limpa, já que a 

energia hidráulica não é poluente, não possui resíduos e permite uma reutilização a 

jusante. Entretanto, mesmo sendo uma energia considerada limpa, as construções de 

hidrelétricas causam impactos socioambientais profundos (MENDES, 2005).  

A construção da UHE Engenheiro Sérgio Motta teve início em 1979, com 

previsão de término para o ano de 1985 (CESP, 1994). No entanto, após diversos 

adiamentos devido a problemas políticos e financeiros, as obras só foram concluídas 

em 1998, ou seja, um atraso de treze anos com relação a previsão inicial. 

A história da construção da usina de Porto Primavera retrata um relato de 

crescimento de custos. As primeiras estimativas na década de 1960 previam algo em 

torno de 200 milhões de dólares. Em junho de 1973, no primeiro estudo da CESP – 

Themag, o valor subiu para 515 milhões de dólares. No segundo estudo de viabilidade, 

em novembro de 1976, o valor já ultrapassava 1.220 milhões de dólares 

(SCARPINELLA,1999). 

Entretanto, sua construção custou aos cofres públicos cerca de 9 bilhões de 

dólares (CAMARGO, 2008). “O maior fator de sobrepreço são os juros durante a 

construção e a prolongada manutenção de um grande canteiro de obras, e estes 

deveram-se aos sucessivos adiamentos que sofreu a data projetada para entrada em 

operação da Usina” (SCARPINELLA, 1999, p. 129).  

Para Scarpinella (1999) são custos muitos elevados para uma usina de 1.800 

megawatts de capacidade instalada. Podemos observar uma diferença bastante 

significativa na geração de energia quando comparamos com Itaipu (12.500 

megawatts) que dispõe de um reservatório de 200.000 hectares, (o reservatório da 

UHE Sérgio Motta possui 225.000 hectares).  

 

Mesmo sendo expressivamente maior que Itaipu, tem uma capacidade 
máxima de 1.800 megawatts, ou seja, gera quase sete vezes menos energia, 
evidenciando assim, a ineficiência do projeto e instigando ao questionamento 
quanto às especificidades de seu plano em detrimento às perdas e danos 
incalculáveis que instaurou (SCARPINELLA, 1999, p.103). 
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Souza (2010) menciona que os efeitos socioambientais foram avaliados em 

toda a sua extensão apenas na fase final da construção da usina, mesmo se tratando 

de uma obra de grande porte e alta complexidade, com atores sociais diversos 

atuando nos mais variados mecanismos e expedientes. Salienta que somente quando 

o EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental) foram 

reformulados (em decorrência da participação da sociedade civil organizada), 

tornaram-se instrumentos eficientes para impedir ou mitigar os impactos negativos 

gerados por essa obra. O autor ressalta que essa obra, se fosse avaliada nos dias de 

hoje, teria grande probabilidade de ser recusada. 

De acordo com Taioli (2000, p. 488) “a relação entre a energia gerada e a área 

inundada é dependente da altura de crista da barragem e das condições topográficas 

locais, sendo considerada ideal a relação de 10W por metro quadrado de área 

inundada”. Podemos observar que, de acordo com a tabela abaixo, a Usina de Porto 

Primavera apresenta uma produção muito abaixo da quantidade considerada ideal. 

 

Tabela 2. Relação entre produção/área inundada de usinas hidrelétricas brasileiras 

Usina Produção/ Área inundada (W/m2) 

Xingó (SE/AL) 58,8 
Segredo (SC) 15,3 

Itaipu (PR) 9,4 

Itaparica (PE) 1,8 

Tucuruí (PA) 1,4 

Porto Primavera (SP/MS) 0,85 

Serra da Mesa (GO) 0,67 

Balbina (AM) 0,11 

Ideal 10 

Fonte: Taioli (2000, p. 488). 

 

É evidente que, em relação a área alagada, a Usina de Porto Primavera 

apresenta uma das menores expressões em termos de retorno energético. Segundo 

Taioli (2000), é a terceira pior usina hidrelétrica em termos de custo/benefício no 

aspecto área alagada/energia produzida. 

No total dezesseis municípios dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul 

foram atingidos pela UHE Engenheiro Sérgio Motta. Sendo onze em São Paulo 

(Rosana, Teodoro Sampaio, Presidente Epitácio, Caiuá, Presidente Venceslau, Ouro 

Verde, Santa Mercedes, São João do Pau D’Alho, Panorama, Paulicéia e Castilho) e 

cinco no Mato Grosso do Sul (Três Lagoas, Santa Rita do Pardo, Bataguassú, 

Anaurilândia e Brasilândia). Do lado paulista, Presidente Epitácio foi o mais atingido 
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com 21.249,53 hectares de área alagada, isto é, 19,40% da área total do município 

(CESP, 1994). 

 

Em Presidente Epitácio, entre os diversos impactos ocasionados pela UHE 
Engenheiro Sérgio Motta, destacamos a alterações de ecossistemas como o 
Varjão do rio Paraná – representado pela Reserva Estadual Lagoa São Paulo, 
que foi alagada em 85% de sua área e abrigava diversas espécies da fauna 
e da flora, inclusive algumas em extinção; ocorreu supressão de 
ecossistemas como destruição de parte de um dos últimos trechos de planície 
de inundação do Alto rio Paraná e significativos trechos de mata nativa da 
região, mata ciliar, além de inundar o habitat natural de inúmeras espécies de 
animais vertebrados. As águas cobriram pelo menos 77 ilhas no trecho do 
reservatório, das quais 46 eram habitadas, conforme cadastro da CESP. Há 
que se destacar que uma das maiores perdas para o município de Presidente 
Epitácio em termos de flora e fauna foi a supressão da Reserva Estadual 
Lagoa São Paulo criada pelo Decreto Lei N° 13.049 de novembro de 1942. A 
reserva tinha 14.200 hectares e abrigava inúmeras espécies vegetais e 
animais, sendo algumas espécies ameaçadas de extinção, além de sete 
lagoas. Do total, restaram apenas 3.500 hectares (SANTOS e LEAL, 2009, p. 
05). 
 

Deste modo, (Cintra 2010) acrescenta que, devido à grandes áreas alagadas, 

o sistema terrestre foi transformado em aquático e com isso a vegetação terrestre foi 

devastada, afetando diretamente a fauna e a flora. 

A população epitaciana presenciou a transformação de seu território e sofreu 

com a supressão de diversas ilhas e o antigo Parque Figueiral, locais bastante 

frequentados por moradores e também por turistas (CAMARGO e SILVA, 2005). 

Inúmeras famílias que viviam nas ilhas e às margens do rio precisaram ser 

realocadas. A pesca, uma atividade econômica importante para muitos habitantes, 

sofreu um grande declínio após a formação da represa. Isso ocorreu devido a 

interrupção da piracema, fenômeno natural de reprodução de algumas espécies de 

peixes de alto valor comercial que anualmente sobem contra a correnteza do rio para 

desovar nas nascentes. Com a formação do reservatório, as águas tornaram-se 

lênticas, interrompendo a correnteza natural do rio (SANTOS, 2010). 

Em suma, Cintra (2010, p. 77) afirma que a inundação ocorrida em Presidente 

Epitácio causou “a perda de forma irreversível de áreas agricultáveis, florestas, sítios 

histórico-culturais, pontos turísticos, áreas de grande valor ecológico e de fauna e da 

flora”. Campanharo (2003, p. 41) também identificou os seguintes impactos: “elevação 

do nível do lençol freático, instabilidade das encostas (o que provocou erosão e 

assoreamento na área do reservatório), e aumento da incidência de ventanias”.  

No tocante a alteração do nível do lençol freático, Santos e Leal (2009) 

acrescentam que esse fato provocou rachaduras em residências e prédios. Além 
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disso, os autores complementam que, no distrito do Campinal, essa situação gerou 

complicações nas fossas, que não podiam ser muito profundas, dificultando a 

implantação de uma rede de esgoto, tornando-se mais caro.  

Com relação aos processos erosivos, Campanharo (2003) constatou que no 

Loteamento Village Lagoinha, os terrenos próximos as bordas do reservatório 

estavam sendo “engolidos” em consequência das colisões contínuas das ondas nas 

encostas.  

Devido aos impactos causados pela implantação da usina, a CESP foi obrigada 

a realizar obras de mitigação e compensação. Ela propôs um projeto, em parceria com 

o poder público, para a construção de equipamentos e remodelação do espaço para 

a prática de lazer e desenvolvimento do turismo na cidade, como uma forma de 

“recompensa” pelas diversas perdas que a cidade sofreu com a subida das águas e 

formação do Grande Lago (CAMARGO e SILVA, 2005). 

As obras mais importantes para o turismo foram as construções do Novo 

Parque Figueiral, localizado à aproximadamente cinco quilômetros do centro da 

cidade, e da Orla Fluvial. Além dessas, foram realizadas outras obras no município, 

conforme quadro abaixo: 

 

Obras compensatórias Obras mitigatórias 

Anel Viário Reflorestamento 

Centro Comunitário do Reassentamento 
Urbano 

Encabeçamento da Ponte Maurício Joppert 

Reassentamento Urbano Matadouro Municipal 

Duplicação LT. 34,5/138KV Poços e redes em agrovilas 

Escola Municipal Relocação do porto fluvial 

Parque “O Figueiral” Relocação dos portos de areia 

Píer Turístico Proteção das encostas 

Ciclovia/ Passarela Ribeirão Caiuá Relocação da estação de captação/adutora da 
Sabesp 

Reassentamento Fazenda Lagoinha Travessia do Córrego Sucuritá 

Reforma e ampliação da Santa Casa Travessia do Rio Santo Anastácio 

Urbanização da Via Marginal Travessia do Ribeirão do Veado, Ribeirão 
Caiuá e Anhumas. 

Quadro 5. Obras realizadas pela CESP no município de Presidente Epitácio-SP. 
Fonte: CESP (apud Cintra, 2010). 

 
 

De acordo com Camargo (2008), existem perdas que são irreparáveis do ponto 

de vista financeiro, pois não se recuperam com o tempo e não podem ser cambiados 

por alternativas, ditas compensatórias, propostas para minimizar a perda de um 

passado que não se reconstitui. 
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A formação do reservatório resultou na inundação do Antigo Parque Figueiral, 

fato que até hoje não foi superado por alguns moradores devido ao extremo apego 

cultural que existia com aquele local. Para substituí-lo, a Companhia Energética de 

São Paulo (CESP) construiu um novo Parque Figueiral, com 290.000 m2, a cinco 

quilômetros da cidade. Esta obra foi inaugurada em 06 de junho de 2000 (MORONI, 

2011, p. 364). 

Segundo Santos (2010) Presidente Epitácio não recebe royalties e 

compensações financeiras permanentes pela utilização constante das águas do rio 

Paraná para geração de energia e também pelas perdas sofridas. A justificativa é que 

a usina hidrelétrica não se localiza no município, ao contrário de Rosana/SP. Dessa 

forma, o município teve direito apenas ao recebimento de obras mitigatórias e 

compensatórias.  

Em abril de 2009, após dez anos que os ministérios públicos estadual e federal 

apresentaram uma ação contra a CESP pelo não cumprimento das obrigações 

assumidas pela concessionária, foi estabelecida uma indenização de 119 milhões de 

reais a nove municípios impactados pelo enchimento do reservatório da Usina 

Engenheiro Sérgio Motta. Desse montante, Presidente Epitácio teve direito a mais de 

20 milhões de reais (PORTAL PRUDENTINO, 2010). 

 

6.3 O município de Presidente Epitácio e sua relação com o turismo 

 

O rio Paraná proporciona cenários belíssimos no município de Presidente 

Epitácio que possibilitam o desenvolvimento de atividades turísticas. Os principais 

locais de interesse turístico estão relacionados aos recursos hídricos.  

Presidente Epitácio é um dos 70 municípios paulistas considerados Estâncias 

Turísticas. No entanto, a Lei Complementar nº 1.261, de 29 de abril de 2015, introduziu 

a categoria de Município de Interesse Turístico (MIT) e ampliou o número de 

municípios beneficiários dos recursos destinados ao impulsionamento do turismo. 
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Figura 5. Localização das Estâncias Turísticas e Municípios de Interesse Turístico. 
Fonte: São Paulo, 2019a. 

 

O recebimento do título de estância no ano de 1990 permitiu ao município 

receber mais repasses financeiros e ampliar os investimentos em infraestrutura 

turística. As estâncias recebem uma verba do governo do estado para ser aplicada 

em infraestrutura voltada para o turismo. Essa verba é repassada pelo Departamento 

de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR, órgão ligado à 

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo.  

Os recursos repassados pelo DADETUR provêm do Fundo de Melhoria das 

Estâncias. 

 
A receita que o Fundo disponibiliza para os municípios é composta pela 
somatória dos Impostos Municipais de todas as estâncias por meio da 
apresentação de seu DREMU (Declaração de Receita Tributária Própria 
Municipal). Há também uma dotação oriunda do Governo do Estado no 
próprio Plano Plurianual. O orçamento que é disponibilizado para cada 
cidade, anualmente, também varia de acordo com a participação do próprio 
município na composição do Fundo de Melhoria das Estâncias (SÃO PAULO, 
2019b). 

 

Anualmente, o departamento disponibiliza os recursos financeiros para as 

estâncias. Entretanto, para recebê-los, os municípios devem determinar os objetos 
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dos convênios a serem celebrados e os mesmos devem ser apresentados por meio 

de Planos de Trabalho. Primeiramente ao Conselho Municipal de Turismo e, após 

aprovação, ao Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das 

Estâncias. Caso sejam aprovados, a prefeitura desenvolve um projeto no qual deve 

ser explicado detalhadamente todo o valor que será recebido. Em seguida, o 

departamento analisa tecnicamente cada projeto e os aprova quando estiverem de 

acordo com as normas. Após a aprovação dos projetos, os convênios entre município 

e DADETUR são assinados pelo prefeito e pelo secretário de turismo do estado. Após 

a finalização desses trâmites, os recursos começam a ser liberados. O último 

convênio, assinado em 07/11/2018 com o município de Presidente Epitácio foi de R$ 

1.723.711,29 para Execução da Obra de Revitalização da Orla Fluvial (SÃO PAULO, 

2019c). 

Em 2018, o município efetuou a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Turístico (PDDT), instrumento obrigatório para a manutenção do título de estância. 

Foram definidos programas prioritário para o desenvolvimento do turismo, são eles: 

Programa de Infraestrutura; Programa de Incentivos; Programa de Informações 

Turísticas; Programa de Integração Regional; Programa de Distribuição do Produto 

Turístico; Programa de Promoção; Programa de Imagem do Município; Programa de 

Formatação de Novos Produtos; Programa de Regulamentação da Atividade 

Turística; Programa de Regularização do Uso dos Recursos; Programa de 

Capacitação da Mão-de-Obra; Programa de Desenvolvimento do Pensamento 

Estratégico; Programa de Organização Estrutural/Liderança; Programa de 

Organização Técnica; Programa de Controle da Atividade; Programa de 

Planejamento. No documento são apontados projetos para serem desenvolvidos no 

prazo de seis meses a dez anos. A cada três anos esse plano deve passar por revisão 

(PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE 

EPITÁCIO, 2018).  

O município possui uma Secretaria de Turismo e Cultura. Consta entre as suas 

atribuições planejar as atividades voltadas ao turismo a nível municipal. Também 

conta com um Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), que se constitui como um 

órgão consultivo e deliberativo para o assessoramento do Poder Executivo Municipal, 

e tem como objetivo propor medidas que tenham por finalidade o desenvolvimento da 

atividade turística no município. Ressalta-se que manter o COMTUR atuante também 

é uma exigência para o município não perder o título de estância. É constituído por 
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membros representantes de órgãos de diversos segmentos como: Câmara Municipal; 

Ordem dos Advogados do Brasil; agências de marketing, viagens; associações de 

pescadores, engenheiros e arquitetos, artesãos, escolas de samba, pousadas, meios 

de hospedagem, além de representantes de promotores de eventos, empresas de 

navegação, faculdades, ONG’s, sindicatos e poder público municipal. 

O Conselho permite a participação da comunidade nas discussões sobre o 

desenvolvimento do turismo. Mesmo aqueles que não fazem parte do conselho podem 

assistir e opinar, pois as reuniões são abertas e divulgadas pela imprensa local. 

Ressalta-se que a decisão de onde são investidos os recursos do DADETUR são 

discutidos e aprovados nas reuniões desse conselho.  

Encontra-se em tramitação o Projeto de Lei 210/2019 que autoriza a criação do 

Programa de Promoção Turística da Costa Oeste Paulista com o intuito de realizar 

ações para o desenvolvimento sustentável do turismo na região da Costa Oeste do 

Estado de São Paulo.  

 

Considera-se Costa Oeste Paulista, para os efeitos desta lei a região entre 
os Rios Paraná e Paranapanema, compreendida pelos Municípios de Álvares 
Machado, Anhumas, Caiuá, Castilho, Dracena, Estrela do Norte, Euclides da 
Cunha Paulista, Guaraçaí, Iêpe, Indiana, Junqueirópolis, Marabá Paulista, 
Mirante do Paranapanema, Monte Castelo, Nantes, Narandiba, Nova 
Independência, Ouro Verde, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, 
Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Regente 
Feijó, Sandovalina, Santo Anastácio, São João do Pau d’Alho, Taciba, 
Tarabai, Teodoro Sampaio, Municípios de Interesse Turístico de Martinópolis, 
Panorama, Paulicéia, Rancharia, Rosana e a Estância Turística de 
Presidente Epitácio (SÃO PAULO, 2019d). 
 
 

O programa tem como objetivos, promover o desenvolvimento da atividade 

turística na região, proporcionar a inclusão social, favorecer a qualificação profissional 

e capacitação dos empreendedores turísticos, qualificar os gestores públicos locais 

na promoção da atividade turística, aperfeiçoar, em parceria com as administrações 

municipais, organizações da sociedade civil e empresas do setor, as estratégias de 

comunicação social e publicidade voltadas para o desenvolvimento do turismo na 

região, além de promover a sustentabilidade da atividade turística e identificar 

possíveis danos ao meio ambiente e indicar medidas preventivas a serem adotadas 

(SÃO PAULO, 2019d). 

De acordo com Bomfim (2007) o desenvolvimento do turismo em Presidente 

Epitácio encontra-se dividido em duas fases: antes e depois da implantação da Usina 
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Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, em Porto Primavera. Veremos um pouco de 

cada uma delas a seguir. 

 

6.3.1 Turismo e lazer antes do represamento do rio Paraná 

 

O turismo em Presidente Epitácio teve início com as festas realizadas às 

margens do rio Paraná. Uma delas era a Festa de Primeiro de Maio, que teve início 

no começo dos anos 1930, considerada como a maior festa da região na época. 

Moradores da região até o município de Assis chegavam de trem e caminhões para 

passar o feriado de primeiro de maio nas barrancas do rio Paraná e aproveitar para 

fazer piquenique na praia que se formava com o nível baixo das águas (MORONI, 

2011).  

Em 1948 teve início uma festa de cunho religioso. Começou a ser realizada 

uma procissão nas águas do rio Paraná. No dia 02 de fevereiro os fiéis faziam a 

travessia levando a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes até a capela em Porto 

XV, no Mato Grosso do Sul. O local foi submerso após a formação do reservatório, 

diante disso, foi construída outra capela na Nova Porto XV. A data da procissão 

também foi alterada para o dia 15 de agosto a partir de 1951, pois no dia da 

comemoração da santa (02 de fevereiro) é o período de cheia no rio Paraná (MORONI, 

2011). A celebração desta festa religiosa ainda é realizada nos dias de hoje, conta 

com diversos tipos de embarcações, muitos deles ornamentados para homenagear a 

padroeira dos navegantes. Em 2018 foi a 70º edição dessa procissão.  
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Foto 7. Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes na década de 1950. 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio 
 

 

Foto 8. Procissão Fluvial em comemoração à Nossa Senhora dos Navegantes em 2018. 
Fonte: Arquivo de Edcarlos Fernandes, 2018. 
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Foto 9. Procissão em comemoração à Nossa Senhora dos Navegantes, s. d. 
Fonte: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, 2019. 

 

Outra festa tradicional do Presidente Epitácio foi o Festival Nacional da Pesca 

(FENAPESCA), realizado no antigo Parque Figueiral. O primeiro ocorreu em 1984 e 

fazia parte da programação do evento campeonato de vôlei e o Concurso de Miss 

Turismo Presidente Epitácio. A partir de 1985, teve início o Miss Turismo Regional, 

com a participação de candidatas de cidades da região. Em 2005 a denominação 

deste concurso passou a ser Miss Turismo do Oeste Paulista. Em muitas edições o 

evento também contou apresentações de shows com artistas nacionais e até 

internacionais (MORONI, 2011).  
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Foto 10. Largada do Festival Nacional da Pesca no antigo Parque Figueiral, 1985. 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. 
 

 

Foto 11. Largada do Torneio de Pesca Esportiva Amadora no novo Parque Figueiral, 2018. 
Fonte: Portal Presidente Epitácio.com, 2018. 
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Em 1999, o antigo Figueiral foi inundado devido ao enchimento do reservatório. 

Diante disso, a partir de 2001, o festival passou a ser realizado no novo Parque 

Figueiral. O nome do festival também foi modificado, a partir de 2005 passou a ser 

chamado de Fest Tur - Festival de Turismo. Do mesmo modo, outras mudanças 

ocorreram no evento. Em sua programação, além de shows com artistas conhecidos 

nacionalmente passou a ter praça de alimentação, exposições de produtos náuticos e 

artesanatos. O torneio de pesca também sofreu alterações em 1999. Como o rio 

tornou-se um reservatório e não apresentava mais tanta piscosidade, a organização 

do evento modificou-o, deixando de ter um caráter predatório, passando para 

competição esportiva, seguindo uma tendência que já era observado em todo o país. 

A 6º e última edição do Fest Tur foi realizada em 2011 (SILVA, 2011; CINTRA, 2010). 

Depois de vários anos sem o evento, em 2018, a prefeitura realizou apenas o Torneio 

de Pesca Esportiva Amadora ao Tucunaré. 

Além dos dias de FENAPESCA, o antigo Figueiral (foto 12) era frequentemente 

visitado por turistas. Localizado a três quilômetros do centro da cidade, era dotado de 

barracas, lanchonetes, praia, área de camping, chuveiros e estacionamento. Também 

possuía área verde, composta de vegetação rasteira e figueiras centenárias. Era um 

local bastante frequentado por moradores locais, que demonstravam um apego 

especial pelo local em virtude de suas formas físicas naturais (CAMARGO e SILVA, 

2005). 
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Foto 12. Antigo Figueiral, s.d. 
Fonte: Arquivo de Dalmo Duque dos Santos. 

 

A navegação também fez parte da história do turismo em Presidente Epitácio. 

O principal roteiro era São Paulo/Presidente Epitácio – Presidente Epitácio/Guaíra-

PR. Os turistas vinham por via férrea, passavam alguns dias na cidade e depois 

embarcavam pelo rio Paraná para o “Turismo das Sete Quedas” em Guaíra, no estado 

do Paraná, em um percurso de aproximadamente 400 km. Além deste, existiam outros 

roteiros, com isso, em Presidente Epitácio chegou a ter 36 empresas de navegação 

voltadas para o lazer (OKIMOTO, 1990). 

Também pode-se afirmar que o Thermas de Epitácio foi de grande importância 

para o turismo no município. Foi um atrativo bastante frequentado pelos turistas entre 

o final nos anos 80 até o início dos anos 2000. Porém, a história da perfuração do 

poço é bem mais antiga. Entre 1957 e 1959, a Petrobras perfurou o poço que 

abastecia o antigo Thermas de Epitácio com o intuito de encontrar petróleo às 

margens do rio Ribeirão Caiuá, chamado no município de Caiuazinho, afluente do Rio 

Paraná, na área urbana da cidade. Não houve sucesso para encontrar o recurso 

mesmo com a perfuração de mais de 3 mil metros de profundidade, do qual jorra água 

a 72º C, do Aquífero Guarani. Com isso, ele foi desativado e abandonado. A partir de 
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1987, o poço foi recolocado em operação para produzir água quente e abastecer o 

Thermas, abrindo-o até a profundidade de 1,6 mil metros (O IMPARCIAL, 2018). Por 

volta do ano de 2005, ocorreu um vazamento do poço o qual cerca de 100.000 l/h são 

despejados no Caiuazinho, podendo causar alterações físico-quimicas no corpo 

hídrico (G1, 2015). 

O Thermas fica localizado às margens do rio Paraná e foi construído utilizando-

se da declividade do terreno. Foi fundado em 1988 e fechado por determinação judicial 

em 2012, o que fez com que o local ficasse abandonado. No ano seguinte ao 

fechamento, o balneário foi arrematado em leilão judicial. O arrematante, divulgou 

para jornais locais em 2018 que no local será instalado um resort. Para isso pretende 

realizar a perfuração de um novo poço, pois o pedido de recuperação e exploração 

econômica do poço de águas termais que abastecia o antigo Thermas foi indeferido. 

Segundo ele a previsão para a conclusão das obras é de três anos.  

 

Foto 13. Thermas de Presidente Epitácio, s.d. 
Fonte: Portal Mapio.net. 
 



70 
 

 

Foto 14. Piscina do Thermas de Presidente Epitácio, s.d. 
Fonte: Portal Mapio.net. 
 

6.3.2 Turismo e lazer após o represamento do rio Paraná 

 

As formas e as belezas naturais que existiam antes não voltam mais. Após a 

criação da represa foi construído um novo ambiente e despertou uma nova relação 

com o lugar.  

Após o represamento do rio, Presidente Epitácio vivencia uma fase de 

adaptação à nova realidade. “Assim, o, Grande Lago, passa a ser “vendido” como o 

principal atrativo turístico da região” (CINTRA, 2010, p. 50). A prefeitura municipal 

começa a divulgar o município chamando-o de Porto das Águas. Ressalta que a 

cidade possui a maior piscina natural de água doce do estado de São Paulo e convida 

a população, através de propagandas em jornais regionais, a conhecer e a praticar 

esportes aquáticos, atividade pesqueira e lazer náutico no lago (CINTRA, 2010). 

Embora diversas regiões com potencial para o turismo tenham sido submersas, 

o novo visual que se formou, permitiu o desenvolvimento de atividades turísticas, tais 

como turismo de pesca e turismo náutico, este último ainda bastante incipiente.  
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Os equipamentos construídos para a prática do turismo e lazer (Figueiral, Orla 

Fluvial) foram uma forma que a CESP encontrou para compensar as perdas que o 

município sofreu. Foram realizados investimentos para desenvolver a atividade 

turística fazendo parecer que o turismo resolveria os problemas existentes no local.  

Souza e Oliveira (2011) relatam que após as transformações que permitiram o 

surgimento de vários atrativos e atividades ligadas à pesca, organizou-se a 

infraestrutura e equipamentos para a realização da atividade turística como: guias de 

pesca, marina, hotéis e pousadas. Os mesmos autores também destacam outras 

mudanças no município como: a transição da economia ceramista para turística; a 

especulação imobiliária as margens do rio Paraná através dos loteamentos, as 

transformações ambientais pelo setor privado e público e o direcionamento das 

políticas públicas (SOUZA e OLIVEIRA, 2011).  

 
Os dados referentes ao desenvolvimento hoteleiro no Município apontam 
para a prevalência de pequenos e médios estabelecimentos com até 30 
apartamentos, sendo que a maioria dos estabelecimentos foi implantada a 
partir do enchimento do Lago da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta 
(Porto Primavera) (SOUZA e OLIVEIRA, 2011, p. 05). 
 

Após o represamento do rio, foi construído um condomínio fechado em frente 

à Prainha da Orla com visual privilegiado do reservatório. O padrão das casas do 

condomínio é incompatível com o poder aquisitivo da maior parte da população local, 

o que ressalta que a maior parte dos proprietários dos imóveis são oriundos de outras 

cidades e utilizam as edificações como segundas-residências (SANTOS, 2010). Além 

deste, outros locais estão sendo ocupados para a construção de imóveis às margens 

do reservatório como o bairro Village Lagoinha. 

De acordo com o IBGE (2010), existiam 762 domicílios particulares de uso 

ocasional4 em Presidente Epitácio conforme demonstrado na tabela 3: 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Domicílio de uso ocasional - É o domicílio particular permanente que na data de referência servia 
ocasionalmente de moradia. Ou seja, são aqueles usados para descanso de fins de semana, férias ou 
outro fim, mesmo que, na data de referência, seus ocupantes ocasionais estivessem presentes (IBGE, 
2019a). 
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Tabela 3: Quantidade de domicílios particulares de uso ocasional em P. Epitácio-SP. 

Variável – domicílios recenseados (unidades) 

Município – Presidente Epitácio – ano 2010 

Situação do domicílio Total Particular - não ocupado – 

uso ocasional 

Urbana 13.836 636 

Rural 1.179 126 

Total 15.015 762 

Fonte: IBGE (2010). 

 

“O uso ocasional desses imóveis liga-os, diretamente, às práticas de turismo e 

disto decorre a necessária correlação entre os processos de urbanização deles 

decorrentes e a espacialização da atividade turística” (SABINO, 2012, p.16). Assim, 

nota-se a relação do turismo com os domicílios de uso ocasional no município, o qual 

os proprietários buscam usufruir desses imóveis em momentos de descanso e lazer.  

 Atualmente, o rio Paraná continua sendo o maior atrativo turístico da estância. 

Grande parte dos turistas que visitam a cidade são pescadores em busca do Tucunaré 

(Cichla ocellaris). Além dos pescadores, os turistas que mais visitam o município são 

os que buscam o turismo de Sol e Praia. Os locais mais visitados são a Praia da Orla 

e o Figueiral. Esses atrativos ficam repletos de turistas no verão, principalmente 

durante as festas de Final de Ano e no Carnaval. 

O Novo Figueiral (foto 15), localizado a aproximadamente cinco quilômetros do 

centro da cidade, possui: praia, quiosques, lanchonetes, restaurante, plataforma para 

pesca, área de camping, quadras poliesportivas, atracadouro, rampa para barcos, 

pista de motocross, estacionamento e posto do corpo de bombeiros. 
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Foto 15. Novo Figueiral, s.d. 
Fonte: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, 2019. 

 

Na Orla Fluvial, com aproximadamente 7 km de extensão, encontra-se: ciclovia, 

pista para caminhada, parques infantis, anfiteatro, lanchonetes, aparelhos fixos para 

exercícios de condicionamento físico, pavilhão de eventos, pista de skate, quadra de 

basquete e quadra de futebol de areia. Ao final, encontra-se a Praia da Orla e o Píer 

Turístico (foto 16), locais onde é possível ter uma visão privilegiado do pôr do sol. No 

final do ano de 2018, foi instalado um letreiro turístico (foto 17), por uma iniciativa de 

empreendedores locais. 
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Foto 16. Pôr do sol no Píer. 
Fonte: Portal Presidente Epitácio.com, 2019. 
 

 

Foto 17. Letreiro turístico. 
Fonte: Portal Presidente Epitácio.com, 2019. 
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Os principais eventos do município continuam sendo realizados às margens do 

reservatório. Os que atraem mais turistas são as atrações durante carnaval e o 

Epifolia, micareta que dura de 3 a 4 dias, realizada na orla em datas próximas do 

reveillon.  

Nos períodos de carnaval dos últimos anos, ocorreram apresentações de 

bandas no Figueiral durante o dia e à noite em palcos montados na orla. Há alguns 

anos, havia desfiles de escolas de samba no sambódromo/orla. Porém, os últimos 

desfiles ocorreram em 2011. A prefeitura alega que não possui recursos para tais 

investimentos.  

 

Foto 18. Banhistas na praia do Figueiral durante o Carnaval, dia 03 de março de 2019. 
Fonte: Autora, 2019. 

 

O Epifolia também tem atraído milhares de pessoas. Trata-se de um evento 

particular, porém, no dia 31 de dezembro a entrada é gratuita devido a uma parceria 

realizada entre os organizadores e a prefeitura. Nesse dia a prefeitura também realiza 

um espetáculo de queima de fogos para comemorar a passagem de ano. 
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Foto 19. Epifolia, dia 29 de dezembro de 2018. 
Fonte: Arquivo de Edcarlos Fernandes, 2018. 

 

A Estância Turística de Presidente Epitácio ficou reconhecida nacionalmente 

quando venceu a batalha do pôr do sol mais bonito do Brasil, concurso realizado pelo 

Fantástico no ano de 2014. A foto vencedora (foto 20), retrata o pôr do sol atrás da 

ponte Hélio Serejo, refletido nas águas do rio Paraná.  
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Foto 20. Foto vencedora do concurso “Pôr do sol mais bonito do Brasil”, realizado pelo 
programa Fantástico da Rede Globo. 
Fonte: Arquivo de Carlos Rayzaro, 2014. 

  

Em seguida, aproveitou-se o momento e começaram a realizar eventos 

esportivos com a divulgação desse novo título que trouxe bastante visibilidade ao 

município como: paraquedismo, corrida, triátlon, caiaque e ciclismo, uma forma de 

explorar as belezas paisagísticas e o potencial que existe na estância.  
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Foto 21. Competição de caiaque na Prainha da Orla realizada em 27 de março de 2019. 
Fonte: Comtur, 2019. 
 

 

Foto 22. Ciclismo na Orla, s.d. 
Fonte: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, 2019. 



79 
 

 

Foto 23. Paraquedismo em Presidente Epitácio, 2017 
Fonte: Rafael Bordin (G1, 2017). 

 
O novo título também passou a ser estampado em documentos oficiais da 

prefeitura bem como em ônibus e ambulâncias que levam pacientes para fazer 

tratamentos em outros municípios. 

Além dos equipamentos apontados, no município existe um Centro de Lazer 

Sesi, que conta com hotel, piscinas, restaurante e visão panorâmica do rio Paraná.  
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Foto 24. Centro de lazer SESI de Presidente Epitácio. 
Fonte: SESI SP, 2019. 
 

Segundo os gestores municipais, atualmente, Presidente Epitácio possui como 

serviços de hospedagem: 08 hotéis, 24 pousadas e 150 ranchos/chácaras para 

aluguel.  

Nos últimos anos, a rua Maceió, tem se destacado como uma rua voltada para 

a gastronomia e lazer noturno. Os principais empreendimentos do ramo estão 

concentrados nela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

7 PROPOSTA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO EM PRESIDENTE EPITÁCIO 

 

“Planejar é um ato político que envolve forças, muitas vezes antagônicas, tanto 

do local a ser planejado, quanto do ambiente externo” (CÉSAR, 2011, p. 11). Tratando 

-se de um fator determinante para o desenvolvimento da atividade turística, o 

planejamento turístico em nível municipal possui suas especificações.  

A atividade turística deve ser considerada como uma forma de desenvolvimento 

prioritária em localidades nas quais se constitui como a maior fonte de renda e base 

para a maioria dos empreendimentos que dependem direta ou indiretamente da 

atividade (RUSCHMANN, 2015, p. 161). Quando não existe perspectivas de 

implantação de indústrias de outros setores produtivos na localidade, o 

desenvolvimento do patrimônio turístico deve direcionar todas as ações de 

planejamento (RUSCHMANN, 2015, p. 161). 

De acordo com Dias (2005, p. 140) a atividade turística depende tanto de 

investimento do setor público como do setor privado “de qualquer modo que se aborde 

o turismo, se trata sempre de uma combinação de atividades privadas, que atraem 

consumidores que pressionam sobre uma oferta de bens, predominantemente 

públicos”.  

“Planejar requer coordenação e cooperação, de forma a se buscar equacionar 

interesses dos diversos agentes, para se chegar a um denominador comum 

satisfatório” (CESAR, 2011, p. 12). Nessa perspectiva, buscou-se a opinião de 

diversos agentes da comunidade com o intuito de elaborar uma proposta de 

planejamento para o município.  

Para isso, realizou-se vinte e três entrevistas em agosto de 2019, com 

representantes do poder público municipal, membros do COMTUR, além de 

turismólogos e proprietários dos seguintes ramos de atividade: lanchonete, sorveteria, 

recreação, artesanato, agência de viagens, loja de artigos para pesca, loja de 

conveniência, vestuário, supermercado, posto de gasolina, meios de hospedagem 

assim como outras atividades como beleza, farmácia, loja de materiais de construção 

e academia. Salienta-se que foram consultados proprietários de empreendimentos 

localizados nos principais atrativos turísticos do município: Parque Figueiral, Prainha 

e Orla, porém, mesmo após diversas tentativas, não foi possível entrevistar todos eles. 
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Ressalta-se também que foram realizadas entrevistas com proprietários de pousadas 

localizadas no centro da cidade, na área rural e no distrito Campinal.  

Os representantes do poder público declararam a situação do município em 

relação a proteção ambiental e ao desenvolvimento turístico. Os entrevistados do 

ramo de serviços turísticos apontaram aspectos positivos do município bem com 

aspectos negativos que impedem o crescimento do turismo. Intencionalmente buscou-

se também a opinião de empreendedores de outras atividades com o intuito de 

descobrir se o turismo no município está afetando atividades não ligadas ao trade.  

O reservatório da UHE Engenheiro Sérgio Motta é apontado como o principal 

motivador da atividade turística por conta da bela paisagem que ele proporciona 

juntamente com as atividades de pesca.  

Ao longo das entrevistas, cinco segmentos foram mencionados como tipos de 

turismo que podem ser praticados na localidade: turismo de sol e praia, turismo de 

pesca, turismo náutico, turismo rural e turismo de eventos. O turismo rural foi bastante 

citado, principalmente, pelos empreendedores de meios de hospedagem. Segundo 

eles, é um nicho que deveria ser explorado no município. Convém mencionar a 

importância de conhecer o perfil dos turistas para o melhor planejamento da atividade 

turística. De acordo com o Ministério do Turismo, “o perfil dos visitantes influencia no 

potencial de aceitação dos produtos oferecidos ou na visitação da localidade” 

(BRASIL, 2010d, p. 56).  

Verificou-se que não é feita a separação de resíduos recicláveis nos meios de 

hospedagem localizados na área rural e no distrito Campinal. Segundo os 

empreendedores, a Associação de Recicladores de Presidente Epitácio (ARPE), 

deixou de buscar os materiais regularmente e deixou de entregar os sacos de lixo. A 

falta de regularidade na coleta causa inconvenientes na disposição dos materiais 

recicláveis e preocupação com o surgimento de animais roedores e insetos. Com isso, 

os empresários deixaram de fazer a separação dos resíduos recicláveis. Cabe 

esclarecer que na área urbana a coleta seletiva segue um cronograma semanal que 

vem sendo executado desde 2003. A população separa os materiais recicláveis nas 

residências e entrega aos catadores no dia da coleta. A ARPE separa os materiais 

recolhidos no barracão para vendê-los às empresas (PREFEITURA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO, 2014).   

Constatou-se também por meio dos relatos dos empreendedores de serviços 

turísticos dos ramos de alimentação e hospedagem que o município recebe muitos 



83 
 

turistas que estão a caminho de Bonito-MS, município referência nacional em 

ecoturismo.  

Ressalta-se que foi consultado o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico 

do município e nele consta o inventário turístico. Buscou-se correlacionar os 

elementos da proposta com o Programa de Apoio ao Turismo contido no PDDT, com 

o intuito de indicar ações que possam auxiliar na implementação desses programas.  

Destaca-se também que o presente estudo se baseou em pesquisadores da 

atividade turística tais como: Mario Beni, Doris Ruschmann, Antônio Oliveira, Adyr 

Rodrigues, Luiz Godoi Trigo, Rita de Cássia Cruz, entre outros. No entanto, a 

metodologia aplicada baseia-se em Silva (2005). Além disso, diversas considerações 

foram embasadas em entrevistas, dessa forma estão relacionadas às percepções. 

Segue um mapa de Presidente Epitácio (figura 6) com destaque para os pontos 

que serão apresentados na proposta de planejamento. 

 

Figura 6. Pontos de interesse para o planejamento estratégico do turismo em P. Epitácio. 
Fonte: Organizado pela autora, 2019. 
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ETAPA I – ANÁLISE AMBIENTAL 

 

TENDÊNCIAS 

Conforme apontado no Caderno de recursos hídricos: turismo e o lazer e sua 

interface com o setor de recursos hídricos (2005), os turistas preferem visitar locais 

onde existam praias, rios, etc. 

 

Percebe-se que no Brasil, a população costuma tirar férias em locais 
relacionados com água, como praias, lagos, rios, estâncias hidrominerais. 
Dessa forma, as diversas regiões que têm recursos hídricos próprios para 
balneabilidade entram em um processo de expansão das atividades 
econômicas ligadas ao setor terciário e à demanda de lazer das populações 
urbanas (ANA, 2005, p. 01). 

 
Granado e Ramiro (2017, p. 157) destacam que “a vida contemporânea tem 

contribuído significativamente para o crescimento dos segmentos turísticos ligados a 

ambientes naturais”. Ruschmann (2015) corrobora com a afirmação ao alegar que o 

contato com a natureza constitui uma das maiores motivações das viagens de lazer. 

O turismo apresenta um grande potencial de crescimento e inúmeras 

oportunidades para o futuro assim como muitos desafios. Uma crescente sensibilidade 

ambiental estimulará esforços com o intuito de proteger, conservar e valorizar tanto o 

meio natural como o sociocultural. Diante disso, empresários serão forçados a 

entender que o sucesso empresarial irá depender de planejamento e consciência 

ecológica (RUSCHMANN, 2015). 

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 

corroboram com essa afirmação. De acordo com uma pesquisa realizada pela 

entidade, hotéis que buscam a sustentabilidade atraem 30% a 35% mais clientes. 

Ademais, pessoas que praticam o turismo sustentável gastam, em média, cerca de 

US$ 28 a mais que os turistas comuns (SEBRAE, 2016). 

 

OPORTUNIDADES 

Com o crescimento da atividade turística é possível gerar mais empregos e 

fomentar a economia local.  

A seguir serão exibidas propostas de segmentos turísticos para serem 

implementadas/ fomentadas com base nas tendências apresentadas. Ressalta-se que 

com a diversificação da oferta é possível elaborar roteiros, disponibilizar para venda 

aos turistas, aumentando as chances de atrair visitantes.  
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➢ Crescimento do turismo de sol e praia 

As características comuns aos turistas de sol e praia, segundo o Ministério do 

Turismo (BRASIL, 2010b) são: 

• Buscam descanso; 

• São atraídos por práticas esportivas do local; 

• Buscam pontos com infraestrutura que ofereça diversão e novas 

experiências; 

• Buscam vivências e interação com as comunidades locais; 

Entre as principais atividades praticadas por esses turistas estão: recreação de 

contato primário com a água, como banho em rio; atividades com equipamentos 

náuticos, como: passeios de barco, jet ski, banana boat, caiaque, lancha, esqui 

aquático etc.; atividades esportivas e recreacionais realizadas na areia tais como: 

banho de sol, caminhada, frescobol, vôlei de praia, futevôlei, futebol de areia etc.; e 

as seguintes atividades: Windsurf5, Mergulho e Kitesurf6.  

Convém salientar que a presença conjunta de água, sol e calor constitui o 

principal fator de atratividade e as atividades praticadas no ambiente de Sol e Praia 

se inter-relacionam com outros segmentos turísticos (BRASIL, 2010b). 

Em consonância com as tendências apresentadas, o turismo de Sol e Praia, já 

realizado no município, deve ser fomentado pois proporciona aspectos buscados 

pelos turistas como balneabilidade e contato com ambientes naturais.  

É importante oferecer atividades de interesse dos turistas como as 

apresentadas e assim buscar a consolidação desse segmento e explorá-lo de forma 

sustentável. 

 

➢ Crescimento do turismo de pesca aliada a pesca esportiva (pesque e 

solte) 

Em consonância com a Lei nº 11.959/2009, a pesca amadora ou esportiva é 

toda atividade pesqueira praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos 

                                            
5 O windsurf, ou prancha a vela, é praticado com uma prancha idêntica à de surf e com uma 

vela com 2 a 5 metros de altura. Consiste em planar sobre a água utilizando a força do vento (BRASIL, 
2010b). 

6 É um esporte aquático que utiliza uma pipa e uma prancha com uma estrutura de suporte 
para os pés. Funciona com a pessoa anexando a pipa à cintura e posicionando-se em cima da prancha, 
que é impulsionada pelo vento que atinge a pipa. O controle funciona através de uma barra pela qual 
o esportista escolhe o trajeto e as manobras que deseja realizar (BRASIL, 2010b). 
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ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o 

desporto.  

A preservação de peixes de água doce é uma tendência mundial. A forma 

adotada com o intuito de preservar os peixes cada vez mais comum é a prática do 

pesque e solte. Embora essa prática ainda não seja uma imposição legal obrigatória 

em todo o país, tem se observado um aumento de sua normatização (BRASIL, 2010a). 

Nos estados brasileiros como Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins 

implantou-se a cota zero para determinadas modalidades de pesca. No estado de 

Mato Grosso do Sul, será implantado a partir de 2020 para a pesca esportiva (MATO 

GROSSO DO SUL, 2019).  

Acredita-se na importância de buscar a preservação do peixe considerando o 

relato de diversos empreendedores de meios hospedagem os quais informaram que 

os peixes estão cada vez mais escassos. Com isso reforça a necessidade de se 

utilizar a pesca esportiva com a prática do pesque e solte tendo em vista que o 

tucunaré, peixe do gênero exótico, muito apreciado na pesca esportiva, ainda é 

encontrado no reservatório. 

 

➢ Implantação de ecoturismo 

O Ecoturismo caracteriza-se pelo contato com ambientes naturais, pela 

realização de atividades que possam proporcionar a vivência e o conhecimento da 

natureza e pela proteção das áreas onde ocorre. Assim, o Ecoturismo pode ser 

entendido como as atividades turísticas baseadas na relação sustentável com a 

natureza, comprometidas com a conservação e a educação ambiental. O que 

caracteriza esse segmento, são as atividades resumidas em observação e 

contemplação da natureza que podem ocorrer de diversas formas e meios (BRASIL, 

2008), tais como:  

a) Observação de fauna e flora: destaca-se a observação de aves conhecida 

como birdwatch. Segundo o Ministério do Turismo, viajar para observar aves é 

uma prática que vem ganhando os roteiros de viagem no país visto que existem 

cerca de 1900 espécies de aves no Brasil e parte delas só podem ser 

encontradas por aqui (BRASIL, 2015b). Ressalta-se o potencial existente no 

município, tendo em vista que, em levantamento realizado pela Associação em 

Defesa do rio Paraná, Afluentes e Mata Ciliar (Apoena), existiam 182 espécies 

de aves registradas em 2008, nos limites da Reserva Florestal do Córrego do 
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Veado- RFCV7, a partir do córrego de mesmo nome (limite sul), e se estende 

até as margens do rio do Peixe (limite norte), englobando várzeas, áreas de 

reflorestamento nativo e fragmentos de Mata Atlântica (APOENA, 2019b).  

Foto 25. Águia pescadora (Pandion haliaetus). 
Fonte: Peter Mix (Apoena), 2019c. 

Foto 26. Arara-canindé (Ara ararauna) 
Fonte: Apoena, 2019c. 

 

b) Contemplação: destacam-se atividades como caminhadas, mergulho e trilhas. 

 

Existem inúmeras atividades que, embora possam caracterizar outros tipos de 

turismo, podem também ser ofertadas em produtos e roteiros desse segmento: 

atividades de aventura, de pesca, náuticas, esportivas, culturais e várias outras, 

contanto que cumpram as premissas, comportamentos e atitudes estabelecidas para 

o Ecoturismo (BRASIL, 2008). 

A prática das atividades relacionadas ao Ecoturismo pode fomentar, em médio 

e longo prazos, alternativas para posturas sustentáveis de desenvolvimento caso 

sejam corretamente planejadas e monitoradas (SEBRAE, 2011). 

Enfatiza-se que o município venceu o concurso “Pôr do Sol mais bonito do 

Brasil”, competição de grande representação pois trata-se de um concurso nacional, 

realizado em uma grande emissora de televisão. É interessante para o município 

investir na divulgação desse título ao mesmo tempo que fomentar o ecoturismo. 

Nesse sentido, também é uma oportunidade investir nesse segmento visto que 

vários empreendedores informaram que recebem muitos turistas que estão a caminho 

de Bonito-MS.  

 

                                            
7 A reserva florestal do Córrego do Veado está localizada no município de Presidente Epitácio 

(Lat. 21°, 42’; Long. 52°,01’), na fóz do córrego de mesmo nome, foz do reservatório da usina 
hidrelétrica de Porto Primavera (APOENA, 2019a). 



88 
 

➢ Crescimento do turismo de esportes 

Em busca de uma vida mais saudável tem crescido a procura pelas 

modalidades esportivas. De acordo com uma pesquisa realizada entre os anos de 

2006 a 2016, houve aumento da prática de atividade física no lazer entre adultos nas 

capitais de estado e no Distrito Federal (CRUZ, BERNAL e CLARO, 2018). Seguindo 

essa tendência, propõe-se o fomento desse tipo de atividade turística.  

Nesse segmento, o turismo e o esporte se inter-relacionam. O turismo de 

esporte abrange a prática, ou seja, a realização física da modalidade esportiva 

propriamente dita; o envolvimento, isto é, a organização e operacionalização da 

prática e da apresentação esportiva; e a observação, ou seja, a participação do turista 

como espectador, torcendo ou assistindo a apresentação de alguma modalidade 

esportiva (BRASIL, 2006). 

O turismo se beneficia do esporte por meio de competições (torneios, 

campeonatos) organizadas por entidades representativas (associações, federações, 

confederações) e as disputas ditas “amistosas”, praticadas por profissionais ou 

amadores (BRASIL, 2006). Citamos como exemplo as competições de corridas de 

rua, no qual atletas amadores viajam pelo país para participar (BRASIL, 2015a). 

No município de Presidente Epitácio tem surgidos alguns eventos esportivos. 

Os principais são as competições de ciclismo que tem crescido a cada ano.  

As competições esportivas podem gerar benefícios tais como o fomento de 

outros segmentos e produtos turísticos bem como a comercialização de produtos e 

contratação de serviços. Por meio delas também é possível favorecer o 

desenvolvimento da atividade turística e reduzir a sazonalidade.  

 

AMEAÇAS 

As principais ameaças identificadas estão expostas a seguir: 

 

➢ Escassez de peixes 

O rio Paraná foi represado para a formação do reservatório da UHE Engenheiro 

Sérgio Motta em Primavera. O represamento decorrente da construção da barragem 

modifica as condições naturais do curso d’água e contribui para extinção de alguns 

componentes da ictiofauna (TUNDISI, 1999). Agostinho et al (1992) corroboram com 

essa afirmação. Ao realizar um estudo de caso sobre os impactos do represamento 

na ictiofauna do reservatório de Itaipu, os autores alegam que: 
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Os represamentos, pelo fato de alterarem de maneira profunda e definitiva a 
dinâmica da água, determinam consideráveis modificações nas comunidades 
bióticas nas suas áreas de influência. Para a comunidade de peixes, o 
resultado inevitável desses empreendimentos é a alteração na abundância 
das espécies com a eventual eliminação de alguns componentes 
ictiofaunísticos (AGOSTINHO et al, 1992, p. 90). 
 

Os reservatórios transformam a dinâmica fluvial e durante o planejamento da 

construção do empreendimento a pesca raramente é considerada (AGOSTINHO et 

al, 2007). Nessa perspectiva, Agostinho e Julio Jr. (1996) destacam os efeitos da 

introdução de espécies não nativas em reservatórios. Segundo eles, as introduções 

podem gerar sérios riscos ambientais como “reduções dos estoques nativos ou 

mesmo extinções locais, decorrentes de alterações do habitat” (AGOSTINHO e JULIO 

JR.,1996, p. 38), além de “pressões de competição, predação, nanismo, degradação 

genética de espécies nativas, disseminação de patógenos e parasitas ou 

combinações desses efeitos” (AGOSTINHO e JULIO JR.,1996, p. 38).  

Os mesmos autores declaram que a estocagem de espécies exóticas ou 

alóctones diretamente em reservatórios é um importante mecanismo de dispersão.  

 

Órgãos do setor de fomento à pesca e do setor hidrelétrico brasileiro agiram 
dessa forma por muito tempo, alegando a necessidade de “melhorar os 
estoques silvestres” para oferecer novas opções à pesca comercial, 
desenvolver a pesca esportiva e o turismo, preencher ‘nichos vazio’, oferecer 
formas forrageiras, controlar o nanismo (baixo crescimento resultante da 
superpopulação e escassez de alimentos) e controlar organismos. Entre as 
espécies introduzidas dessa forma na bacia do rio Paraná destacam-se o 
tucunaré (pesca esportiva e controle de piranhas e tilápias), as tilápias (pesca 
e forragem), o blackbass (pesca esportiva), a corvina (pesca) e a sardinha de 
água doce (forrageira) (AGOSTINHO e JULIO JR.,1996, p. 38).   

 

Enfatiza-se que a espécie de peixe tucunaré é encontrada no reservatório, 

dessa forma, torna-se uma ameaça às espécies nativas. 

Ademais, a pesca predatória também prejudica a atividade pesqueira, 

causando um grave desequilíbrio ecológico além de impactar o turismo no município. 

É considerada pesca predatória quando é retirado do ambiente uma quantidade 

de peixes superior à capacidade de reposição. Na Lei nº 9.605/1998 estão previstas 

formas de pesca predatória que constituem crime, entre as quais a pesca de 

espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos, em quantidade superior à 

permitida, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não 

permitidos (BRASIL, 2017). 
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De acordo com empreendedores de meios de hospedagem que recebem 

turistas pescadores, grande parte dos turistas que visitam o município ainda querem 

levar todo o peixe que pescar, sem se preocupar com o equilíbrio ambiental. Além 

disso, alguns empreendimentos divulgam a matança de grandes quantidades de 

pescados retirados do rio Paraná para atrair pescadores de pesca predatória. Cabe 

mencionar que, de acordo com a Polícia Militar Ambiental, é frequente a apreensão 

de pesca acima do limite permitido e com uso de petrechos proibidos no reservatório. 

Representantes da associação de pescadores e colônia de pescadores 

concordam que o peixe está escasso no reservatório, porém, não realizam nenhum 

tipo de controle para confirmar essa observação. 

Franco (2013) argumenta que as causas da diminuição da biodiversidade estão 

relacionadas a destruição de habitats, espécies exóticas, poluição e exploração em 

excesso (caça, pesca e coleta). Com efeito, o autor afirma que a destruição de habitats 

é a principal causa do desaparecimento de espécies. 

Diante do exposto, acredita-se que este conjunto de fatores: transformações 

nas condições naturais do rio, introdução de espécies não nativas, juntamente com o 

turismo através da pesca predatória, estão contribuindo com a diminuição do estoque 

pesqueiro. 

 

➢ Degradação ambiental 

A degradação de ambientes naturais prejudica o equilíbrio ecológico, 

comprometendo a biota, inclusive peixes. Além disso, pode ser considerada uma 

grande ameaça para a sociedade e para a atividade turística. 

Nesse sentido, Cruz (2003) afirma que os impactos do turismo em ambientes 

naturais estão associados tanto com a criação de infraestrutura para o 

desenvolvimento do turismo, como com a circulação de pessoas na localidade. Isso 

pode ocorrer tanto em praias como montanhas ou qualquer outro ecossistema natural. 

De modo específico sobre a circulação de pessoas, a autora acentua que os impactos 

mais comuns são aqueles associados à produção de dejetos e de lixo e, em grande 

parte dos casos, à incapacidade das municipalidades de lidar com a presença da 

população flutuante sobre o seu território. 

Nesse sentido, os entrevistados informaram que a quantidade de lixeiras 

disponibilizadas na Prainha no período de alta temporada é insuficiente para atender 

a demanda. Segundo eles, as lixeiras ficam lotadas e os resíduos se espalham pela 
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areia. Em tempo, os empreendedores alegaram que muitos turistas deixam resíduos 

sólidos na areia da praia ao invés de descartar nos locais apropriados, o que 

demonstra a falta de conscientização dos frequentadores do atrativo. 

Ressalta-se que os resíduos sólidos constituem uma das principais fontes 

poluentes dos recursos hídricos (PIRES, 2010). Dessa forma, o cuidado com a 

disposição dos resíduos sólidos precisa ser redobrado devido à proximidade com o 

reservatório. Além disso, nem todos os empreendedores fazem a separação dos 

materiais recicláveis nos empreendimentos, conforme constatou-se durante as 

entrevistas. 

Do mesmo modo, existe o problema do resíduo sólido gerado durante os 

eventos que, na maioria das vezes são realizados na Orla, e também podem ir parar 

no corpo d’água. De acordo com representante do poder municipal, quando são 

utilizados os espaços públicos para eventos particulares, os responsáveis são 

obrigados a efetuar a limpeza dos locais. No entanto, devido à falta de fiscalização, 

os espaços estão sendo limpos no período de 2 a 3 dias após os eventos. Acrescentou 

que, em caso de eventos realizados pela prefeitura, os locais são limpos no dia 

posterior ao evento. 

Em destinos turísticos existe a problemática do aumento de geração de 

resíduos sólidos. A intensificação da geração de resíduos ocorre “devido ao consumo 

e descarte dos turistas nos finais de semana, feriados e férias, que geram um maior 

volume além daquele de sua população local” (PENA et al, 2016, p. 02). Assim, a má 

disposição dos resíduos sólidos pode comprometer a qualidade do reservatório que é 

a matéria-prima da atividade turística do município. 

 

➢ Aumento no consumo de água 

A atividade turística pode gerar um aumento no consumo de água na localidade 

receptora. Cabe destacar que os meios de hospedagem são grandes consumidores, 

pois a água é indispensável para realizar os serviços de lavanderia, restaurante, 

limpeza etc. Além disso, muitos hotéis e pousadas possuem áreas de lazer com 

piscinas.  

De acordo com Almeida e Sugiyama (2008, p. 5): 

 

As estruturas hoteleiras são grandes consumidores de água. Calcula-se que, 
numa operação por um período de dez horas por dia, um hotel com cem 



92 
 

apartamentos e com uma ocupação total, com dois hospedes por 
apartamento, tenha um consumo médio de água por dia de 15 mil litros. 

 

Com o intuito de descobrir se ocorrem alterações na demanda de água em 

período de alta temporada, verificou-se o consumo em Presidente Epitácio no período 

de outubro de 2017 a outubro de 2019. 

 

 

Gráfico 2. Consumo de água em Presidente Epitácio no período de outubro de 2017 a outubro 
de 2019. 

Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. 

 

Observa-se que os maiores picos de consumo ocorreram nos meses de janeiro 

e fevereiro de 2019. Destaca-se o aumento no consumo no mês de março de 2019 

em comparação com o mesmo mês no ano anterior. Esse aumento pode ser atribuído 

ao feriado de carnaval que em 2019 foi comemorado em 05 de março.  

 

➢ Aspectos políticos 

A ameaça referente aos aspectos políticos envolve o contingenciamento dos 

repasses ao município da verba do DADETUR, destinado a municípios estância. Esse 

recurso contribui significativamente para a realização de obras de desenvolvimento 

turístico. 

Segundo a gestão, houve uma diminuição dos repasses do governo federal em 

cerca de 25%.  

Outro ponto levantado durante as entrevistas é a falta de continuidade de ações 

realizadas no município por conta de mudanças na gestão de quatro em quatro anos. 
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➢ Efeitos da sazonalidade 

“A sazonalidade pode ser definida como um determinado período para a 

ocorrência de um fenômeno, ou seja, aquele que ocorre em alguns períodos e outros 

não” (MOTA, 2003, p. 20).  

Trata-se de um grande desafio a ser enfrentado pelo município, pois existem 

poucos momentos de intensa visitação. A cidade recebe uma quantidade significativa 

de turistas que faz movimentar a economia apenas durante as festas do final do ano, 

do início do ano até o Carnaval, e, em alguns feriados prolongados.  

A sazonalidade pode desencadear efeitos que impedem o pleno 

desenvolvimento do turismo. O fato de ter como um dos principais segmentos o 

turismo de sol e praia, faz com que o município seja bastante impactado com a 

sazonalidade, “o clima propício a pratica do turismo de sol e praia (entre dezembro e 

fevereiro) ocorre juntamente com os motivadores institucionais de viagem, como as 

férias escolares e profissionais” (FOLETTO e VARGAS, 2016, p.07). 

Durante a alta temporada os empreendimentos hoteleiros ficam lotados assim 

como os empreendimentos de alimentação. Porém, após esses períodos, os turistas 

“somem”. A falta de público faz os empresários fecharem as portas do comércio local 

agravando ainda mais o desemprego, além de desmotivar novos empreendedores. 

 

PONTOS FORTES 

Presidente Epitácio pode ser considerada uma cidade tranquila e com muitos 

costumes como a maioria das cidades do interior. 

Os empreendimentos de alimentação estão cada vez mais concentrados em 

uma única rua no município, o que pode levá-la a se tornar como uma rua de 

referência no ramo de alimentação futuramente. Muitos empreendimentos oferecem 

pratos à base de peixes. De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico 

(PDDT): 

 

Procurando se firmar como local onde se encontra uma gastronomia regional 
diferenciada, a Estância Turística de Presidente Epitácio pode também ser 
conhecida como a Capital do Torresminho de Peixe. O peixe é oriundo da 
extração da pesca artesanal ou através da piscicultura comercial (aquicultura) 
de espécies comerciais (PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO, 2018).  

 

A seguir serão apresentados os principais pontos fortes do município. 
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➢ Paisagem 

Para César (2011, p. 45) a paisagem é a “continuidade visível do espaço, é 

tudo aquilo que vemos e que a visão alcança”. 

Oliveira (2001) evidencia que, para o turista, o lugar a ser visitado deve conter 

aspectos diferentes dos locais onde vivem. Nesse sentido, a paisagem do reservatório 

encontrada em Presidente Epitácio torna-se um grande atrativo. 

O título de “Pôr do sol mais bonito do Brasil” reforça a bela paisagem 

encontrada no município.   

 

➢ Espécie de peixe encontrado no reservatório (tucunaré) 

Grande parte dos turistas que visitam a cidade são pescadores em busca do 

Tucunaré, peixe do gênero exótico, muito apreciado para pesca esportiva que tem se 

destacado na região após o represamento do rio. A vantagem dessa espécie é que a 

pesca é permitida até mesmo no período da piracema, respeitando-se os locais, 

tamanhos mínimos e limitações. No entanto, trata-se de uma espécie originária da 

bacia amazônica. De acordo com Gomiero e Braga (2003), a introdução do tucunaré 

causa impactos na ictiofauna local devido à grande voracidade e prolificidade dessa 

espécie. 

 

➢ Potencialidades turísticas 

Existe potencial para a realização de vários segmentos turísticos no município: 

turismo de sol e praia, turismo náutico, turismo de pesca, turismo de esportes, turismo 

de aventura, ecoturismo, turismo de eventos, turismo rural e turismo cultural.  

Tratando-se de turismo cultural, cabe mencionar que foram encontrados sítios 

arqueológicos no município de Presidente Epitácio. Dentre os materiais encontrados 

através de escavações destaca-se: “urnas, peças líticas lascadas, fragmentos e 

vasilhas cerâmicos [...]” (CABRERA, 2009). Pode-se acrescentar a história das 

transformações ocorridas no local devido ao represamento do rio Paraná. 

No tocante ao turismo rural, alguns empreendedores declararam que é um 

ramo que deveria ser explorado no município. Segundo eles, existe demanda para 

visitação em propriedades rurais pois desperta o interesse dos turistas (principalmente 

grupos familiares), em conhecer as atividades realizadas pelos agricultores bem como 

o contato com animais do campo.  

O Ministério do Turismo explica a realização do turismo rural por duas razões:  
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a necessidade que o produtor rural tem de aumentar sua fonte de renda e de 
agregar valor aos seus produtos; e a vontade dos moradores urbanos de 
encontrar e reencontrar raízes, de conviver com a natureza, com os modos 
de vida, tradições, costumes e com as formas de produção das populações 
do interior (BRASIL, 2006, p. 49) 

 

Existem vários assentamentos rurais no município e na região. O 

desenvolvimento de atividades turísticas nos ambientes rurais pode ser uma 

alternativa que pode beneficiar o turismo local como a oferta de mais atrativos e gerar 

renda para os assentados.  

 

➢ Investimentos  

Como mencionado, o título de estância turística garante recursos financeiros 

para investimentos em obras de interesse turístico. O valor do convênio do DADETUR 

com o município liberados no ano de 2017 foi de R$ 1.723.711,29 (gráfico 3). O 

recurso orçamentário de 2018 foi de R$ 2.667.823,00 (porém, esse valor não consta 

na lista de recursos liberados até o momento). Além disso, em uma notícia da 

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, foi informado que o valor 

disponibilizado para o município no ano de 2019 é de R$ 2.856.478,77, que será 

liberado após aprovação dos convênios (SÃO PAULO, 2019e). 

 

 

Gráfico 3. Recursos destinados pelo DADETUR para o turismo em Presidente Epitácio. 

Fonte: Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2019c). 

 

O gráfico acima exibe os repasses liberados para o município entre os anos de 

2011 e 2017. 
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PONTOS FRACOS 

➢ Infraestrutura básica  

A infraestrutura básica é o elemento que viabiliza a atividade turística. De 

acordo com Ignarra (2003) envolve aspectos como: acessos, saneamento, energia, 

comunicações, vias urbanas de circulação, abastecimento de gás, controle de 

poluição e capacitação de recursos humanos.  

No tocante ao município de Presidente Epitácio, as vias urbanas precisam ser 

melhoradas, principalmente nos acessos aos meios de hospedagem localizados na 

área rural e no distrito Campinal. Esse item foi citado como uma preocupação dos 

empreendedores, pois boa parte das estradas são de terra e estão em péssimas 

condições. Ressalta-se que a precariedade e a falta de conservação no acesso podem 

desmotivar a viagem. 

A iluminação e sinalização insuficientes também foram alvos de críticas dos 

empreendedores. Segundo eles, turistas reclamam que faltam placas de sinalização 

no município que dificultam a mobilidade. É preciso atenção a esse item e assegurar 

o deslocamento dos turistas até os destinos pretendidos. 

Em tempo, os resíduos sólidos encontrados nos pontos turísticos, 

principalmente após a realização de eventos, e lixeiras transbordando em período de 

alta temporada também são falhas que precisam ser corrigidas. 

 

➢ Atendimento ruim  

Grande parte dos entrevistados citaram o atendimento como um ponto negativo 

no município. Acrescentaram também o fato de que a população não sabe orientar os 

turistas em relação aos pontos de interesse turísticos e muitas vezes o próprio 

morador denigre a imagem do município para os visitantes. Com relação a orientação 

ao turista, também foi citado o fato do Posto de Informações Turísticas (PIT) estar 

fechado. Relataram a necessidade de mantê-lo aberto aos finais de semana e 

feriados. 

De acordo com Ignarra (2003) o turismo é uma atividade econômica de 

prestação de serviços e os recursos humanos é o seu elemento crucial. “O bom 

atendimento ao turista é o principal fator de avaliação do produto e existem localidades 

com enorme potencial turístico que não conseguem decolar seu desenvolvimento pela 

ausência de investimentos em capacitação de recursos humanos” (IGNARRA, 2003, 

p. 72). 
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Segundo os entrevistados, a população não tem percepção de que o turismo 

pode gerar emprego e renda, ela ainda pensa no fechamento do frigorifico. Disseram 

também que é necessário oferecer cursos para qualificar os profissionais de serviços 

turísticos. 

 

➢ Falta de turismo receptivo 

O município não dispõe de turismo receptivo, portanto, não oferece serviços 

como transfer, city tour, bem como não existem profissionais que realizam serviços de 

guias de turismo. Reforça-se que esses serviços contribuem para melhorar a recepção 

dos turistas.  

 

➢ Falta de calendário de eventos 

A falta de um Calendário de Eventos do município foi bastante citada pelos 

entrevistados. Ressalta-se também a falta de regularidade na realização dos eventos.  

 

➢ Poucos atrativos e atividades turísticas 

Os atrativos e as atividades turísticas são importantes para estimular os turistas 

a visitarem o destino. Segundo os entrevistados, embora existam belezas naturais 

encantadoras, os atrativos e atividades existentes no município são insuficientes para 

gerar demanda turística. Em especial, foi citado pelos empreendedores de meio de 

hospedagem que o município recebia mais turistas quando o Thermas estava em 

funcionamento.  

 

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

Perguntou-se para os empreendedores sobre os municípios concorrentes de 

Presidente Epitácio. As principais respostas foram:  

a) o município não tem concorrentes a nível regional; 

b) município de Panorama-SP.  

Além dessas também deram as seguintes respostas: Barra Bonita, Ilha Solteira, 

Rosana, Santa Fé do Sul e Pereira Barreto do estado de São Paulo; e o município de 

Bataguassu-MS. Também foram citados os municípios lindeiros e municípios da 

Argentina e do Pantanal porque proporcionam o turismo de pesca. 

 

➢ Panorama-SP 
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Panorama é um município de 15.539 habitantes, localizado a cerca de 60 km 

de Presidente Epitácio. Tem como principais atrativos o Balneário Municipal e eventos 

como Carnaval e Travessia do Rio Paraná (UNESP, 2016). Recebeu em 2018 o título 

de Município de Interesse Turístico-MIT o qual proporciona o recebimento de recursos 

anuais do governo do Estado para investimentos na infraestrutura turística. Com isso, 

poderá pleitear o título de estância turística para receber uma verba maior. 

 

ANÁLISE DE CLUSTERS 

Beni define cluster turístico como:  

 

Conjunto de ações com destacado diferencial turístico, concentrado num 
espaço geográfico delimitado dotado de equipamentos e serviços de 
qualidade, de eficiência, de coesão social e política, de articulação da cadeia 
produtiva e de cultura associativa, e com excelência gerencial em redes de 
empresas que geram vantagens estratégicas comparativas e competitivas 
(BENI, 2003, p.74).  

 
 

Diante disso, observou-se que a qualidade apresentada é insuficiente devido 

ao problema de atendimento e falta de qualificação profissional que também impede 

a excelência gerencial. Verificou-se também que não existem articulação entre os 

empreendedores de serviços turísticos no município pois quase não existem 

parcerias. As únicas encontradas são entre os meios de hospedagem e os guias de 

pesca. Investir em capacitação, identificar possíveis parceiros e buscar a formação de 

redes entre empreendedores devem ser os primeiros passos para, então, 

futuramente, se discutir a aplicação do modelo de clusters. 

 

OUTRAS ANÁLISES  

BALNEABILIDADE 

Na metodologia elaborada por Silva (2005), o autor inseriu o item “Outras 

Análises” para ser acrescentadas informações relevantes para o estudo que não estão 

incluídas no modelo. Diante disso, foi adicionado o tópico “Balneabilidade”. 

 

Balneabilidade é a qualidade das águas destinadas à recreação de contato 
primário, sendo este entendido como um contato direto e prolongado com a 
água (natação, mergulho, esqui-aquático, etc), onde a possibilidade de ingerir 
quantidades apreciáveis de água é elevada (SÃO PAULO, 2019f). 
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De acordo com o representante do poder público municipal, é realizado o 

monitoramento da qualidade da água do reservatório pela CESP, periodicamente. No 

entanto, segundo informações levantadas, o escritório do referido órgão foi fechado 

recentemente. Nessa situação, não foi localizado nenhum funcionário no endereço 

mencionado pelo servidor para obter as informações referentes ao monitoramento. 

Salienta-se que a qualidade da água é particularmente importante para 

destinos turísticos que têm como atrativos os balneários em praias, rios e lagos, tendo 

em vista que a poluição nesses locais resultará na decadência do turismo e dos 

complexos recreativos instalados nas proximidades (PIRES, 2010, p.13). 

A forma utilizada para avaliar a qualidade da água para recreação de contato 

primário é através dos parâmetros indicados para a balneabilidade.  

De acordo com Lopes et al (2013, p. 28) o uso da água para fins recreacionais 

exige requisitos específicos de qualidade por envolver riscos à saúde “considerando 

o risco oferecido à saúde humana pela exposição direta e prolongada a organismos 

patogênicos, cianotoxinas, insetos vetores, metais pesados, óleos e graxas, presentes 

em corpos hídricos contaminados”. 

Corpos d’água contaminados por esgoto doméstico ao atingirem as águas das 

praias podem expor os banhistas a bactérias, vírus e protozoários. Os microrganismos 

podem transmitir aos banhistas diversas doenças de veiculação hídrica como: 

gastroenterite, infecções de olhos, ouvidos, nariz e garganta, e, em casos mais graves 

de contaminação: hepatite A, cólera e febre tifoide (SÃO PAULO, 2019f). 

A densidade de coliformes fecais é o parâmetro principal em termos sanitários 

para a classificação das praias com relação a balneabilidade. Fatores como: 

ocorrência de chuvas, afluência turística durante os períodos de temporada, existência 

de sistemas de coleta e disposição dos despejos domésticos gerados nas 

proximidades, entre outros, condicionam a presença de esgotos na praia (SÃO 

PAULO, 2019f). 

A Resolução CONAMA nº 274 de 2000 define os critérios de balneabilidade. O 

artigo 2º estabelece que as águas destinadas a recreação de contato primário terão 

sua condição avaliada nas categorias própria e imprópria. São consideradas próprias 

as classificações descritas a seguir: 
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Classificação Condição 

Excelente 

Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das 
cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 250 
coliformes fecais (termotolerantes) ou 200 Escherichia coli ou 25 enterococos por 
l00 mililitros; 

Muito Boa 

Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das 
cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 500 
coliformes fecais (termotolerantes) ou 400 Escherichia coli ou 50 enterococos por 
100 mililitros; 

Satisfatória 

Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das 
cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo 1.000 
coliformes fecais (termotolerantes) ou 800 Escherichia coli ou 100 enterococos por 
100 mililitros. 

Quadro 6. Condições para a classificação da categoria Própria para balneabilidade.  
Fonte: BRASIL, 2000. 
 

A Resolução CONAMA determina que as águas são consideradas impróprias 

quando se verifica as seguintes ocorrências: 

 

a) não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias;  
b) valor obtido na última amostragem for superior a 2500 coliformes fecais 
(termotolerantes) ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 
mililitros; 
c) incidência elevada ou anormal, na Região, de enfermidades transmissíveis 
por via hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias; 
d) presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos 
sanitários, óleos, graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à 
saúde ou tornar desagradável a recreação; 
e) pH < 6,0 ou pH > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais; 
f) floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não 
oferecem riscos à saúde humana; 
g) outros fatores que contra-indiquem, temporária ou permanentemente, o 

exercício da recreação de contato primário (BRASIL, 2000). 
 

No estado de São Paulo, a CETESB possui um programa de balneabilidade de 

reservatórios, o qual avalia as condições de balneabilidade das praias de diversos 

reservatórios. Porém, o programa não abrange o município de Presidente Epitácio. 

Isso corrobora a falta de informações sobre a qualidade da água para fins de 

recreação no município estudado. 

O monitoramento da balneabilidade do reservatório é necessário, visto que tem 

aumentado a ocupação às margens do reservatório em Presidente Epitácio, conforme 

apontado nas imagens a seguir: 
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Figura 7. Condomínio Portal do Lago, localizado em frente à Prainha da Orla no ano de 2003. 
Fonte: Google Earth Pro, 2020. 

 

 
Figura 8. Condomínio Portal do Lago, localizado em frente à Prainha da Orla no ano de 2019. 
Fonte: Google Earth Pro, 2020. 
 

Observa-se nas imagens de 2003 e 2019 (figuras 7 e 8), um aumento na 

ocupação da área do condomínio residencial Portal do Lago, localizado em frente à 

Prainha da Orla. 
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Figura 9. Distrito Campinal no ano de 2003. 
Fonte: Google Earth Pro, 2020. 

 

 

Figura 10. Distrito Campinal no ano de 2019. 
Fonte: Google Earth Pro, 2020. 

 

Da mesma forma, ao verificar as imagens de 2003 e 2019 (figuras 9 e 10), 

percebe-se um aumento na ocupação às margens do reservatório no Distrito 
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Campinal. Nesse local existem pousadas e ranchos. Habitualmente, muitos ranchos 

e chácaras em Presidente Epitácio são alugados para temporada. 

 

 

Figura 11. Área próxima à rodovia que liga Presidente Epitácio ao Distrito Campinal no ano 2000.  
Fonte: Google Earth Pro, 2020. 
 
. 

 
Figura 12. Área próxima à rodovia que liga Presidente Epitácio ao Distrito Campinal no ano 2019.  
Fonte: Google Earth Pro, 2020 
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As imagens acima (figuras 11 e 12), dos anos de 2000 e 2019, demonstram 

que as margens do reservatório nessa área, que fica próximo da rodovia que liga o 

município de Presidente Epitácio ao distrito Campinal, está bastante ocupada, 

principalmente com pousadas e ranchos.  

 

 

Figura 13. Bairro Village Lagoinha e arredores, ano de 2003. 
Fonte: Google Earth Pro, 2020. 
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Figura 14. Bairro Village Lagoinha e arredores, ano de 2019. 
Fonte: Google Earth Pro, 2020. 

 

Constata-se, com imagens de 2003 e 2019 (figuras 13 e 14), que está 

aumentando a ocupação no bairro Village Lagoinha e arredores, locais que ficam 

próximo ao Figueiral. Nessa área foram construídas muitas chácaras com o intuito de 

realizar locação por temporada. 

Cabe salientar que não existe sistema de coleta e tratamento de esgoto em 

nenhum dos locais apontados nas imagens. 

Com base nas informações levantadas, elaborou-se um quadro-resumo 

(quadro 7) da Etapa 1 – Análise Ambiental. 
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Tendências Oportunidades Pontos Fortes 

• Férias em locais 
relacionados com água. 

• Crescente sensibilidade 
ambiental. 

• Crescimento do turismo de 
sol e praia. 

• Crescimento do turismo de 
pesca aliada a pesca 
esportiva (pesque e solte). 

• Implantação de ecoturismo. 

• Crescimento do turismo de 
esportes. 

• Paisagem. 

• Espécie de peixe 
encontrado no reservatório 
(tucunaré). 

• Potencialidades turísticas. 

• Investimentos. 
 

Outras Análises – 
Balneabilidade 

Ameaças Pontos Fracos 

• Falta de informações sobre 
a qualidade da água para 
fins de recreação. 

• Escassez de peixes. 

• Degradação ambiental. 

• Aumento no consumo de 
água. 

• Aspectos políticos. 

• Efeitos da sazonalidade. 

• Infraestrutura básica. 

• Atendimento ruim.  

• Falta de turismo receptivo. 

• Falta de calendário de 
eventos. 

• Poucos atrativos e 
atividades turísticas. 

Análise da Concorrência Análise de Clusters 

a. o município não tem concorrentes a nível 
regional; 

b. município de Panorama-SP, principalmente 
por causa dos eventos.  

Diante das análises realizadas, verificou-se a 
inviabilidade de implementação do conceito de 
cluster turístico para o município no momento 
atual. 

Quadro 7. Quadro-resumo da Etapa 1 – Análise Ambiental. 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Por meio do quadro foi possível estabelecer uma relação entre as tendências, 

oportunidade e pontos fortes, evidenciando aspectos de uso do ambiente natural e 

dos recursos hídricos para o crescimento do turismo. 

Também foi possível relacionar balneabilidade, ameaças e pontos fracos, os 

quais demonstram que a maneira que atividade turística está sendo desenvolvida no 

município possibilita a ocorrência de sérios impactos ao meio ambiente, a longo prazo.  

A análise da concorrência e a análise de clusters revelam os pontos a serem 

corrigidos no município e que estão afetando diretamente a atividade turística. 

 

ETAPA II – PLANO ESTRATÉGICO 

 

VISÃO ESTRATÉGICA 

Atividade turística consolidada em âmbito regional, desenvolvida com 

excelência, consciência ambiental, dotada de infraestrutura e valorizada pela 

população epitaciana. 

 

OBJETIVOS  

➢ Promover a proteção do ambiente natural; 
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➢ Desenvolver na população a percepção da relevância econômica e social do 

turismo e da importância de receber bem os visitantes; 

➢ Ampliar a oferta para dinamizar a atividade turística; 

➢ Melhorar a infraestrutura existente; 

➢ Propiciar a qualificação profissional. 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS  

A seguir serão apresentadas propostas de ações estratégicas e os setores as 

quais elas são direcionadas. 

 

➢ Proteção do meio ambiente (prefeitura, pousadas, órgãos públicos de 

proteção ambiental, legisladores). 

"O ambiente é a base dos recursos naturais e culturais para atrair turistas. Sua 

proteção é primordial para o sucesso do turismo a longo prazo” (OLIVEIRA, 2001, p. 

167).  

Conforme relatos, existem muitos turista e moradores que não respeitam os 

limites permitidos para a captura e transporte de peixes, dessa forma, é necessário 

exigir dos órgãos responsáveis uma maior fiscalização. Além disso, foi apontado pelos 

proprietários de pousadas que os peixes estão ficando escassos. Sendo assim, seguir 

a tendência de implantar a cota zero para a pesca esportiva pode ajudar na proteção 

e reprodução dos peixes do reservatório. 

Destaca-se que o tucunaré, espécie de peixe encontrada no reservatório, foi 

apontado pelos entrevistados como um ponto positivo por tratar-se de uma espécie 

muito procurada pelos turistas que buscam a pesca esportiva. No entanto, trata-se de 

uma espécie exógena (não nativa) que “pode causar problemas ambientais graves 

como a predação ou mesmo a extinção das espécies nativas, comprometendo o 

equilíbrio ecológico” (BRASIL, 2010a, p. 38).  

Outro fator relevante é com o serviço de limpeza. O município precisa ter 

cuidado com as adjacências do rio, pois a destinação correta dos resíduos sólidos é 

fundamental para a proteção dos recursos hídricos e para a qualidade do produto 

turístico. 

 

➢ Educação ambiental (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Comitê de 

Bacia do Pontal do Paranapanema, ONG’s). 
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Como solução para a proteção do meio ambiente, Ruschmann (1997, p. 53) 

indica que “a chave para a mudança comportamental dos agentes reside na 

disseminação de novos conhecimentos e ideias através da educação”.  

A preservação do meio ambiente é essencial para garantir a sobrevivência da 

atividade turística e a educação ambiental é uma ferramenta importante para 

minimizar os impactos causados pelo turismo. É uma forma de proteger e utilizar de 

maneira sustentável os recursos naturais, visto que a busca por um contato com a 

natureza é uma das principais motivações para realizar a atividade turística. 

Realizar ações de educação ambiental nas escolas, atrativos turísticos, 

comércio, etc., visando a conscientização para uso eficiente da água e descarte 

regular de resíduos sólidos, são alguns exemplos de ações que devem ser 

implantadas para promover uma consciência ambientalista. 

Enfatiza-se a necessidade de ações voltadas para a conscientização para a 

para uma pesca sustentável, tratando-se de pescadores profissionais, e para a pesca 

esportiva, no caso de turistas. 

 

➢ Sensibilizar a população (COMTUR, Secretaria Municipal de Turismo e 

Cultura, empreendimentos de serviços turísticos). 

“Se as pessoas envolvidas diretamente com a atividade estão conscientes da 

importância do turismo para a economia da região, então uma verdadeira indústria do 

lazer tem chances de se desenvolver” (OLIVEIRA, 2001, p. 170). 

A população epitaciana sofreu inúmeras perdas como: o antigo Figueiral, 

Thermas, as festas tradicionais e o fechamento do Frigorífico, que gerava a maior 

quantidade de empregos no município. De acordo com representante da gestão, uma 

parcela dos moradores não entende porque são gastos altos valores com 

infraestrutura turística.  

Nesse contexto, é necessário envolver a comunidade local no processo de 

desenvolvimento turístico e fazê-las participar dos benefícios para que passem apoiar 

turismo. A comunidade local é a que melhor conhece a área, assim, pode apresentar 

boas ideia quanto ao desenvolvimento. Além das vantagens econômicas que podem 

ser proporcionados às comunidades locais através de emprego e renda, o turismo 

pode possibilitar melhorias na infraestrutura, nas instalações e nos serviços à 

comunidade, no entanto, é preciso demonstrar à população esses benefícios. Em 

outras palavras, a atividade turística depende da população local, assim, é necessário 
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que a população sinta os benefícios do turismo em áreas como: saúde pública, 

saneamento, vias de acesso e segurança. Além disso, os investimentos devem 

englobar toda a localidade e não apenas os atrativos turísticos. 

Uma forma de apresentar os impactos econômicos que podem ser gerados 

com o turismo, é por meio da criação de um Observatório do Turismo. Além de 

produzir dados sobre a oferta e a demanda, com ele é possível obter informações 

relativas a movimentação da economia e possibilitar o melhor entendimento da cadeia 

produtiva do turismo local. 

 

 

Figura 15. Boletim informativo do turismo de Campo Grande- MS no mês de maio/2019 (parte 1). 
Fonte: Campo Grande, 2019. 
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Figura 16. Boletim informativo do turismo de Campo Grande- MS no mês de maio/2019 (parte 2). 
Fonte: Campo Grande, 2019. 
 

Os dados gerados com esses relatórios além de informar a população sobre a 

movimentação econômica do turismo pode servir de base para a gestão municipal.  

 

➢ Buscar alternativas para atrair turistas em períodos de baixa temporada 

(empreendedores de serviços turísticos, prefeitura). 

 Para manter os empreendimentos turísticos é preciso buscar alternativas para 

atrair turistas durante todo o ano. Conceder descontos nos períodos de baixa 



111 
 

temporada, firmar parcerias, contatar agências de viagens, participar de feiras ligadas 

a divulgação turística são medidas que podem ajudar a atrair turistas. 

Mota (2003) enfatiza que a política de preços é uma estratégia que cria 

mercados para os períodos fora de temporada. Utilizando-se de valores diferenciados, 

cria-se um instrumento eficiente para transferir demanda da alta estação para a baixa 

estação. 

A realização de eventos também é uma excelente maneira de atrair turistas em 

período de baixa temporada. A melhor forma de desenvolvê-los, é criando parcerias 

entre o poder público municipal e empreendedores de serviços turísticos, tendo em 

vista que o impulsionamento do turismo gera benefícios para todos. Instituir um 

calendário efetivo de eventos e prezar por sua manutenção é importante para fornecer 

informações que podem ser interessantes para os turistas no momento de planejar a 

viagem. Em Presidente Epitácio existe um Centro de Eventos Municipal chamado de 

Pavilhão de Eventos, localizado na orla fluvial que pode ser mais utilizado para essa 

finalidade.  

Como já citado, eventos ligados a competições esportivas podem ser atrativos 

na baixa temporada. Alguns hotéis concedem descontos para hóspedes que 

apresentam o comprovante de inscrição de alguma competição esportiva que irá 

participar durante o período de estadia. Essas ações buscam estreitar relações e 

fidelizar os clientes (BRASIL, 2015a). 

Nessa circunstância, outra forma de diminuir os impactos da sazonalidade é a 

diversificação de atividades que também pode dar mais visibilidade ao destino e torná-

lo mais competitivo. 

 

➢ Diversificação de atrativos (empreendedores de serviços turísticos, 

prefeitura, COMTUR). 

Se a localidade turística possui produtos turísticos bem definidos, a mídia 

poderá colaborar de maneira eficiente na tarefa de atrair visitantes. Porém, mantê-los 

no local depende das atrações que ali existem (OLIVEIRA, 2001). 

 

A oferta de passeios diferenciados, produtos agregados (artesanato local, por 
exemplo), comidas típicas, atividades culturais ligadas às festas populares, 
eventos esportivos, além do estabelecimento de parcerias com empresários 
locais, são formas de ampliar a qualidade da experiência turística e garantir 
o uso sustentável daquele ambiente. Além disso, a beleza natural, aliada ao 
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respeito à cultura local, também aumenta as chances de o destino tornar-se 
mais competitivo (SEBRAE, 2011, p. 51). 

 

Nesse contexto, o Ministério do Turismo ressalta que buscar diferenciais e 

oferecer novas experiências aos turistas aumenta o poder de competitividade ao 

destino. Cita ainda algumas alternativas para os dias sem sol, com chuva ou na baixa 

estação: gastronomia local, campeonatos esportivos, atividades culturais ligadas às 

festas, aos saberes e fazeres da comunidade local, bem como equipamentos ou 

espaços disponíveis ao conhecimento técnico e científico, disponibilização para o 

turista de atividades náuticas e criação de cursos rápidos (de mergulho, navegação 

etc.), (BRASIL, 2010b). Essas alternativas são opções que devem ser oferecidas no 

município. Cita-se ainda a reabertura do parque aquático Thermas, que segundo 

alguns empreendedores, foi o principal atrativo no município durante muitos anos. 

Também poderiam ser criados outros equipamentos como museu, aquário municipal, 

etc. 

Quanto mais atrativos e mais atividades diferenciadas o município oferecer, 

maiores são as possibilidades de atrair visitantes, inclusive na baixa temporada, bem 

como fazer aumentar a sua permanência. 

 

➢ Fortalecimento de políticas públicas (prefeitura). 

De acordo com César (2011, p. 9) “as injunções políticas locais sobrepõem-se 

às orientações especializadas, caracterizando aquela diferenciação weberiana entre 

as demandas da ciência e da ação”.  

Os entraves políticos foram mencionados como uma dificuldade para o 

desenvolvimento turístico por muitos entrevistados. Segundo eles, o turismo no 

município deveria ser prioridade para a gestão devido aos benefícios, especialmente 

de cunho econômico, que pode proporcionar. De acordo com Pereira (1999), deve 

haver uma política integrada do turismo no âmbito federal, estadual e municipal. 

Segundo ele, o poder público pode e deve viabilizar formas de incentivo, como a 

redução de impostos para novos empreendimentos no setor, isenção temporária de 

obrigações fiscais, empenho de um percentual da arrecadação para investimentos no 

setor turístico, entre outros. 

De acordo com a OMT (2003, p.85) “a implementação das políticas e dos 

planos turísticos é responsabilidade tanto dos setores governamentais quanto dos 

privados”. Porém, especificamente, sobre o setor público ela declara: 
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O setor público é responsável pela política, pelo planejamento e pela 
pesquisa, oferecendo a infraestrutura básica, desenvolvendo alguns atrativos 
turísticos, ficando e administrando padrões para serviços e instalações, 
estabelecendo e administrando os regulamentos referentes ao uso da terra e 
à proteção ambiental, determinando padrões para a educação e o 
treinamento para o turismo, além de estimulá-los, mantendo a segurança e a 
saúde públicas e responsabilizando-se, ainda, por algumas funções do 
marketing (OMT, 2003, p.85). 
 

Diante do exposto, entende-se que o poder público deve criar condições para 

estimular o mercado turístico bem como identificar e priorizar as necessidades de 

infraestrutura necessária para o desenvolvimento da atividade turística e buscar 

melhorias para a infraestrutura existente. Também deve fomentar a capacitação dos 

recursos humanos a fim de oferecer a qualidade de serviços esperada pelos 

consumidores (turistas). 

 

POSICIONAMENTO MERCADOLÓGICO 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2016) o posicionamento “é a posição que você deseja ocupar na mente do 

cliente”. 

O PDDT de Presidente Epitácio (2018) destaca que o município possui 

diversidade de opções de lazer, esportes, gastronomia diferenciada e atrativos 

turísticos naturais superior aos municípios vizinhos. No entanto, salienta-se a 

necessidade de desenvolver ações para reforçar o posicionamento de Presidente 

Epitácio como destino turístico, tais como: 

• Ampliar a oferta de produtos e elaborar roteiros turísticos; 

• Elaborar estudos e pesquisas para compreender as percepções dos turistas; 

• Definir mercados prioritários e desenvolver ações de marketing. 

 

AÇÕES DE MARKETING 

As ações de marketing devem ter como objetivos a valorização dos atrativos e 

o aumento no número de turistas para o destino. 

De acordo com Ruschmann (1991, p.16) para as ações de marketing turístico 

é necessário realizar pesquisas de mercado. A autora acrescenta que, “apesar de 

extremamente complexas, devido à heterogeneidade da demanda e diversidade da 

oferta, são fundamentais para a determinação de um plano de comunicação turística 

eficaz”.  
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Reitera-se a necessidade de produzir dados, especialmente sobre o perfil do 

visitante, para realizar ações direcionadas para os turistas potenciais. De acordo com 

Luz, Lima e Minciotti (2017, p. 177) “a identificação dos públicos-alvo e suas 

necessidades é o primeiro degrau para traçar um plano de marketing”. 

O produto turístico é um bem de consumo abstrato, representado aos 

consumidores potenciais por meio de descrições, fotos e vídeos. O que induz o cliente 

à sua compra são as promessas de satisfação. Com isso, a maneira que o produto é 

apresentado ou como a promessa é retratada nas ações publicitárias e promocionais 

é fundamental para a decisão de compra do turista (RUSCHMANN, 1991). 

Diante do exposto, é importante que a informação seja precisa do que pode ser 

praticado no local. Assim, evita-se frustação dos clientes.  

Salienta-se que as ações de divulgação devem começar dentro do destino para 

a construção da imagem turística da cidade com a realização do marketing interno, 

que segundo Morais e Soares (2016), refere-se a “à aplicação dos princípios do 

marketing ao contexto interno das organizações”.  

Obter a adesão do público interno, isto é, atores locais, às propostas 

formuladas no âmbito do marketing de cidades é imprescindível para que se alcance 

os resultados desejados. Não bastam faixas de boas-vindas ou propaganda 

enaltecendo os atributos do local, para o crescimento da localidade é indispensável 

que haja a cumplicidade dos atores locais na conquista do público externo desejado 

(LUZ, LIMA e MINCIOTTI, 2017). 

O marketing interno também pode ser considerado como uma ferramenta de 

comunicação interna. Para isso, é fundamental a participação de todos os atores da 

localidade, de forma direta ou indireta, com ações previamente planejadas pelos 

órgãos competentes para o desenvolvimento da região (LUZ, LIMA e MINCIOTTI, 

2017). 

Foi evidenciado durante as entrevistas o fato de existir pouca divulgação do 

município como destino turístico. Isso reflete em desconhecimento da localidade ao 

turista potencial e a necessidade de realizar campanhas para a promoção do destino 

utilizando-se de diversos recursos de mídia, tais como: impressa, eletrônica, televisiva 

e jornalística. Para a realização das ações a fim de promover e comercializar o destino, 

é importante envolver a iniciativa privada junto com o poder público. Usar as 

ferramentas tecnológicas como redes sociais e aplicativos de celular são instrumentos 

importantes nos dias atuais para orientar e divulgar o produto turístico. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atividade turística surgiu de maneira espontânea em Presidente Epitácio, 

embora as festas eram realizadas anualmente. Apenas quando manifestaram 

esforços para a busca do título de estância, houve melhorias no município para 

receber os turistas. Porém, apenas com o enchimento do reservatório visualizamos o 

planejamento da atividade, com a construção de equipamentos, que em grande parte 

foram obras de compensação ambiental, com o intuito de estruturar o município para 

impulsionar a atividade turística. 

Presidente Epitácio não possui grandes indústrias e não há perspectivas para 

se tornar um pólo industrial, visto que está localizada a poucos quilômetros do estado 

do Mato Grosso do Sul, estado que oferece incentivos fiscais mais atraentes para as 

indústrias.  

Dessa forma, a atividade turística é demasiadamente importante para a 

economia no município, uma forma de movimentar a economia e gerar empregos. 

Conforme apresentado na tabela 1, a ocupação de quase metade da população 

refere-se aos serviços. Cruz (2003) ressalta que o setor de prestação de serviços, de 

modo geral, é direta ou indiretamente influenciado pela presença do turista no lugar, 

no qual ocorre o surgimento e/ou multiplicação de equipamentos de lazer e apoio ao 

usuário turista. 

Ademais, ressalta-se a alegação de Ignarra sobre os inúmeros efeitos positivos 

do turismo (quadro 4): o turismo pode incrementar a renda, ajudar o comércio local, 

contribuir para a diversificação da economia, melhorar as condições de vida da 

população local além de aumentar a arrecadação de impostos. Todos esses 

benefícios podem ocorrer em Presidente Epitácio, desde que atividade turística seja 

planejada, considerando preceitos ligados ao desenvolvimento sustentável do 

turismo, que pressupõe o atendimento das necessidades econômicas e sociais 

enquanto busca a conservação dos recursos naturais promovendo a satisfação das 

expectativas dos turistas. 

No entanto, “a população não acredita no turismo”, frase repetida por alguns 

dos entrevistados. Também é visível a falta de parcerias do setor turístico. As 

parcerias podem contribuir estrategicamente com a competitividade do destino. Além 

das parcerias dentro do município também devem ser criadas parcerias com 
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empreendedores dos municípios vizinhos com o intuito de promover o turismo 

regional. 

Concorda-se com Ignarra quando ele afirma que o produto turístico é a 

somatória do atrativo turístico, serviços turísticos, infraestrutura básica e conjunto de 

serviços urbanos de apoio ao turismo (quadro 1), observando que em Presidente 

Epitácio há deficiências em todos esses elementos. Assim, o produto turístico no 

município precisa de melhorias em quesitos indispensáveis como: acessos, 

saneamento e sinalização. 

Conforme apontado no quadro 3, o turismo pode contribuir na proteção do meio 

ambiente através de preservação de importantes áreas naturais, melhorias na 

qualidade ambiental, melhorias de infraestrutura e melhoria no meio ambiente. Porém, 

constata-se que não estão ocorrendo esses efeitos positivos em Presidente Epitácio. 

No ano de 2019, estavam em andamento algumas obras públicas para realizar 

reformas nos principais pontos de interesse turístico: Parque Figueiral e Orla Turística, 

com recursos do DADETUR. Conforme apontado no gráfico 3, de 2011 a 2017 o 

município recebeu um total de R$12.570.675,46 (SÃO PAULO, 2019c). Apesar de ser 

um valor considerável, o progresso econômico no município segue em ritmo lento. 

Têm surgido empreendedores investindo em serviços turísticos como aluguel 

de caiaques, bikes, pranchas, passeios de barco, etc. Além de interessados em 

promover eventos esportivos. Salienta-se que a diversificação de atividades e 

segmentos ao destino além de torná-lo mais atrativo a um maior número de turistas, 

pode fazer o turista permanecer por um período de tempo maior.  

Destarte, verifica-se que atividade turística está evoluindo, mas precisa 

melhorar, especialmente no que tange a infraestrutura e qualidade dos serviços. 

Destaca-se a falta de infraestrutura básica como o tratamento de esgoto nos principais 

pontos turísticos. Também existe a necessidade de planejar estrategicamente o 

turismo no município. 

De acordo com Silva (2005), a gestão estratégica de uma localidade turística 

deve priorizar dois fatores: competitividade e sustentabilidade. A competitividade de 

um lugar turístico refere-se à capacidade de concorrer de forma eficaz e lucrativa no 

mercado turístico, enquanto a sustentabilidade abrange a capacidade do destino de 

manter a qualidade de seus recursos físicos, sociais, culturais e ambientais. 

Nesse contexto, o município de Presidente Epitácio possui áreas naturais, que 

dessa forma, tornam-se vulneráveis à ação humana. Com isso, torna-se necessário o 
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planejamento da atividade buscando aliar o desenvolvimento local com a proteção do 

meio ambiente.  

Nesse sentido, cabe ressaltar que o artigo 3º do Código de Ética Mundial para 

o Turismo expressa para as autoridades públicas nacionais, regionais e locais 

favorecerem e incentivarem “[...] todas as modalidades de desenvolvimento turístico 

que permitam preservar recursos naturais escassos e valiosos, em particular a água 

e a energia, e evitar no que for possível a produção de resíduos” (OMT, 1999). 

Deve-se salientar que a participação no Programa Município VerdeAzul – 

PMVA, do governo estadual é importante, pois exige o cumprimento de ações que 

contribuem para o aprimoramento da gestão ambiental municipal. É importante 

enfatizar que o município está participando, sendo qualificado para a certificação do 

programa no ciclo de 2019. 

Reitera-se a necessidade de mudanças com relação a pesca. Manter as 

condições atuais pode levar a extinção de algumas espécies de peixes no reservatório 

em Presidente Epitácio. Praticante da pesca esportiva é mais consciente com relação 

a preservação do meio ambiente, com isso, deve-se buscar esse tipo de turista para 

o município, ao contrário do que ocorre hoje com a pesca predatória. 

Destaca-se que no planejamento da atividade tem que estar previsto o aumento 

no volume de resíduos que são gerados pela atividade turística na alta temporada, 

necessitando assim de um sistema de coleta e acondicionamento de resíduos 

eficientes para atender a demanda. Os serviços de limpeza devem ser realizados 

adequadamente para assegurar que os resíduos deixados nas proximidades do 

reservatório não sejam arrastados por ação do vento e da chuva até o corpo hídrico. 

A gestão e os empreendedores precisam ter em mente que a degradação dos 

ambientes naturais é prejudicial ao turismo, pois tratam-se dos principais atrativos do 

município. O grande desafio é encontrar um ponto de equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. 

Entende-se que o monitoramento do curso d’água é de grande importância, 

sobretudo os dados sobre a balneabilidade ao referir-se ao objeto de estudo, tendo 

em vista o uso da água para fins recreacionais. Além de informar a população sobre 

a qualidade dos recursos hídricos, esses dados são essenciais para as tomadas de 

decisões das políticas públicas. 

Diante do exposto, entende-se que o potencial turístico no município é grande 

assim como os desafios para impulsionar a atividade. Reitera-se que o recurso hídrico 
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está sendo impactado pelo turismo em razão das ocupações às margens do 

reservatório, que na maioria dos locais não possuem sistemas de coleta e tratamento 

de esgoto bem como nos pontos turísticos. Além disso, conforme mencionado, não 

existem dados sobre o monitoramento da água. Convém mencionar a pesca 

predatória como um grave impacto a ictiofauna e o volume de resíduos gerados pela 

atividade, que se torna um fator de risco ao corpo hídrico em razão dos serviços de 

limpeza ineficientes. Assim, recomenda-se buscar alternativas, tais quais às 

apontadas na proposta de planejamento, para minimizar esses impactos e buscar a 

sustentabilidade do turismo. 

Foi citado que o município possui um Plano Diretor de Desenvolvimento 

Turístico, o qual constam programas a serem implementados com o intuito de 

fomentar o turismo no município. Desse modo, conforme quadro abaixo, foram 

sugeridos alguns tópicos da proposta de planejamento elaborada, que devem 

considerados ao implementar os programas apontados. 

 

Programa de Apoio ao 
Turismo (PDDT) 

Tópicos da proposta a serem considerados 

Programa de Infraestrutura PONTOS FRACOS (infraestrutura básica). 

Programa de Incentivos 

AMEAÇAS (Efeitos da sazonalidade); 

PONTOS FRACOS (falta de turismo receptivo, falta de calendário 
de eventos, poucos atrativos e atividades turísticas); 

AÇÕES ESTRATÉGICAS (diversificação de atrativos, 
fortalecimento de políticas públicas). 

Programa de Informações 
Turísticas 

AÇÕES ESTRATÉGICAS (sensibilizar a população); 

AÇÕES DE MARKETING. 

Programa de Integração 
Regional 

ANÁLISE DE CLUSTERS. 

Programa de Distribuição do 
Produto Turístico 

AMEAÇAS (efeitos da sazonalidade);  

PONTOS FRACOS (falta de turismo receptivo, falta de calendário 
de eventos, poucos atrativos e atividades turísticas); 

AÇÕES ESTRATÉGICAS (diversificação de atrativos, 
fortalecimento de políticas públicas, buscar alternativas para atrair 
turistas em períodos de baixa temporada). 

Programa de Promoção 
POSICIONAMENTO MERCADOLÓGICO. 

AÇÕES DE MARKETING. 

Programa de Imagem do 
Município 

POSICIONAMENTO MERCADOLÓGICO. 

AÇÕES DE MARKETING. 

Programa de Formatação de 
Novos Produtos 

OPORTUNIDADES. 

Programa de Regulamentação 
da Atividade Turística 

ANÁLISE DE CLUSTERS. 

Programa de Regularização do 
Uso dos Recursos 

AMEAÇAS (escassez de peixes, degradação ambiental); 

BALNEABILIDADE; 

AÇÕES ESTRATÉGICAS (proteção do meio ambiente e educação 
ambiental). 

Programa de Capacitação da 
Mão-de-Obra 

PONTOS FRACOS (atendimento ruim);  

AÇÕES ESTRATÉGICAS (sensibilizar a população, fortalecimento 
de políticas públicas); 

AÇÕES DE MARKETING. 
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Programa de Apoio ao 
Turismo (PDDT) 

Tópicos da proposta a serem considerados 

Programa de Desenvolvimento 
do Pensamento Estratégico 

VISÃO ESTRATÉGICA; 

OBJETIVOS; 

AÇÕES ESTRATÉGICAS. 

Programa de Organização 
Estrutural/Liderança 

ANÁLISE DE CLUSTERS. 

Programa de Organização 
Técnica 

 AÇÕES ESTRATÉGICAS (fortalecimento de políticas públicas). 

Programa de Controle da 
Atividade 

AÇÕES ESTRATÉGICAS (sensibilizar a população). 

Programa de Planejamento 

VISÃO ESTRATÉGICA; 

OBJETIVOS; 

AÇÕES ESTRATÉGICAS. 

Quadro 8. Apontamentos a serem considerados na implantação do Programa de Apoio ao 
Turismo do PDDT. 
Fonte: Organizado pela autora com base no PDDT (PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO, 2018 

 

Diante da análise realizada, sugere-se priorizar os programas de infraestrutura, 

de regularização do uso dos recursos e de capacitação da mão-de-obra, para que o 

município tenha condições básicas para receber bem os turistas e preservar os 

ambientes naturais. 

Cabe ressaltar que uma grande dificuldade a ser superada é a falta de turistas 

em períodos de baixa temporada. Assim como conceitua Beni no SISTUR, existe a 

necessidade de manter a oferta e a demanda turísticas em equilíbrio. 

Com relação a perspectivas futuras, muitos dos entrevistados não acreditam 

no crescimento do turismo local em um futuro próximo, sobretudo com relação ao 

turismo de pesca. 

Para melhor desenvolvimento do turismo, questões técnicas devem sobrepor à 

influência política no município, pois, se no âmbito municipal, o componente político 

exerce forte influência, a opinião de grupos de interesse pode prevalecer e dificultar o 

avanço da atividade.  

Salienta-se que a articulação entre os setores público e privado pode 

representar uma alternativa para alavancar e fortalecer a atividade turística. A 

colaboração conjunta pode transformar a atividade especialmente com relação ao 

planejamento e gestão do turismo. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM REPRESENTANTES DO 

PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 

 

FCT – Unesp 

Programa de Pós -Graduação em Geografia – Mestrado Profissional 

Título: 

Orientador: Coorientadora: 

Mestranda: 

 

Caracterização da amostra  

Sexo: 

Entrevista nº: 

Data:  

Início: 

Término: 

 

Roteiro da entrevista 

1. Qual a importância do reservatório para o turismo no município?  

2. Quais ações, programas ou projetos existem para a proteção dos recursos 

hídricos? 

3. O que você enxerga como um diferencial em Presidente Epitácio? 

4. O que você enxerga como problemas que impedem o crescimento do turismo? 

5. A gestão está realizando alguma ação para incentivar a pesca esportiva e 

proibir a pesca predatória?  

6. São realizadas ações para proteção do meio ambiente nos atrativos turísticos? 

(coleta seletiva, reuso da água, etc.) 

7. Como é o tratamento de dejetos no Figueiral? E na Prainha? 

8. Será feita alguma mudança na responsabilidade de tratamento dos resíduos 

sólidos nos atrativos após a realização de eventos? 

9. Sobre a compensação ambiental, o município ainda recebe? 

10.  Com relação a verba do Dadetur, os recursos estão sendo repassados 

integralmente e no prazo previsto? 

11. Tem realizado coleta de informações com relação a taxa de ocupação dos 

hotéis/pousadas e perfil dos turistas?  

12. Na sua visão, quais municípios são concorrentes de Presidente Epitácio? Por 

quê? 

13. O que fazer para atrair esses turistas que preferem esses municípios? 



134 
 

14.  Como imagina o turismo no município daqui 7 anos? 

15. O que você pretende realizar durante a atual gestão? 

16. Quais ações você tem feito para atingir esses objetivos? 

17. Está sendo realizada alguma ação de marketing para divulgação do município? 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM EMPREENDEDORES 

LOCAIS 

 

FCT – Unesp 

Programa de Pós -Graduação em Geografia – Mestrado Profissional 

Título: 

Orientador: Coorientadora: 

Mestranda: 

 

Caracterização da amostra  

Sexo: 

Entrevista nº: 

Data:  

Início: 

Término: 

 

Roteiro da entrevista 

1. Qual a importância do reservatório para o turismo no município? Por quê? 

2. O que você acha que deveria ser mais explorado para impulsionar o turismo no 

município?  

3. Quais dessas ações são realizadas no seu empreendimento que contribuem 

para a proteção dos recursos naturais? 

(   ) separação de materiais recicláveis (   ) cartões que ativam/desativam 

instalações elétricas – para proprietários de pousadas (   ) instalação de painéis 

fotovoltaicos (    ) reuso da água (    ) Outros _______________ (   ) Nenhuma 

4. É feita alguma ação para incentivar a pesca esportiva? (Pergunta para 

proprietários de pousadas) 

5. Tem conhecimento de que turistas ou moradores de segunda residência 

adquirem os seus produtos? (Pergunta para empreendedores não relacionados 

aos serviços turísticos)  

6. Para você, o que atrai turistas para Presidente Epitácio? 

7. Na sua visão, o que poderia ser melhorado para atrair mais turistas para o 

município? 

8. Como fazer com que o turista permaneça por mais tempo? 

9. Existe algo que ocorre no município que prejudica o turismo na sua visão? 

10. O crescimento no número de turistas é bom ou ruim para o município? Por quê? 
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11. Realiza parcerias com outros empreendedores/ prestadores de serviços 

(restaurantes, meios de hospedagem, guias de pesca)? 

12. Na sua visão, quais municípios são concorrentes de Presidente Epitácio? Por 

quê? 

13. Tem a intenção de realizar investimentos no seu empreendimento nos 

próximos anos? Em caso afirmativo – O que pretende alcançar com esse 

investimento? 

14. Investe em ações de marketing? De que forma?  

15.  Como imagina o turismo no município daqui 7 anos? 
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APÊNDICE C – SÍNTESE DAS RESPOSTAS DOS REPRESENTANTES DO PODER 

PÚBLICO 

 

Pergunta 1 

1) É importante devido ao tamanho e qualidade da água. 

2) Principal atrativo turístico, proporciona lazer e recreação. 

3) É importante devido ao tamanho, qualidade da água e a orla é o principal 

atrativo turístico atualmente. 

 

Pergunta 2 

1) Análise da qualidade da água realizada pela CESP. 

3)  Não existe. 

 

Pergunta 3 

1) Atrativos que existem ao longo do reservatório, tipo de peixe encontrado 

(tucunaré). 

2) Belezas naturais. 

3) Potencial que o reservatório proporciona para a prática de várias atividades 

turísticas. 

 

Pergunta 4 

1) Pesca predatória, cidade suja, mal atendimento, população não acredita no 

turismo, população não sabe indicar pontos de interesse turístico, diminuição 

dos repasses federais e estaduais, falta de marketing, estabelecimentos de 

alimentação fechados nos feriados. 

2) População não apoia o turismo e não compreende o dinheiro investido no 

turismo, acha que é dinheiro jogado fora que deveria ser utilizado em outros 

setores. Falta de regularidade nos eventos. 

3) Pesca predatória, setor público cede a pressão pública visando questões 

políticas e não faz o melhor para o desenvolvimento turístico, falta de 

sinalização, falta de incentivo para bares e restaurantes na rua Maceió 

(referência como rua gastronômica), falta de qualificação profissional, falta de 

comunicação, orientação para os turistas. 
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Pergunta 5 

1) Realização de palestras para conscientização tais como: desenvolvimento por 

meio da pesca esportiva com Associação Nacional de Ecologia e Pesca 

Esportiva (ANEPE), desenvolvimento econômico através do turismo com 

Secretário de Turismo de Campo Grande e com Secretário da Associação das 

Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (APRECESP). Além 

de solicitação a deputados e vereadores para a aprovação de lei estadual de 

proibição de pesca predatória. 

3) Acredita que mudança na pesca ocorrerá apenas houver mudanças nas leis 

estaduais, governo municipal não irá se indispor com colônias de pescadores 

e empreendedores de meios de hospedagem. 

 

Pergunta 6 

1) Educação ambiental por meio de panfletos, placas informativas, separação e 

coleta de materiais recicláveis. 

 

Pergunta 7 

1) Nos dois locais são feitas por meio de fossas séptica e coleta por meio de 

caminhões. 

 

Pergunta 8 

1) Sim, a legislação sobre o uso dos espaços públicos para a realização de 

eventos é antiga, pretende-se realizar alterações para que faça a limpeza 

imediatamente após os eventos. 

 

Pergunta 9 

1) Sim, o município ainda recebe. 

 

Pergunta 10 

1) As verbas referentes aos anos de 2017 e 2018 estão sendo repassadas ao 

município pois existem obras em andamento, com relação a verba de 2019 está 

pendente devido ao contingenciamento. 

 

Pergunta 11 



139 
 

1) É realizado umas duas vezes no ano, uma vez em período de eventos e outra 

sem eventos, por falta de pessoas e meios de transporte. 

 

Perguntas 12 e 13 

1) Municípios lindeiros. 

2) Nenhum na região. 

3) Nenhum a nível regional. 

 

Pergunta 14 

1) Acredita que será melhor devido a expectativa da implantação de um resort e 

loteamentos, mas para o crescimento do turismo é necessário ter capacitação 

profissional. 

2) Não acredita em melhoria se não houver uma sensibilização com a população. 

3) Não enxerga melhoria se não houver mudanças como capacitação e cultura 

organizacional no setor público e privado. 

 

Pergunta 15 

1) Fazer as pessoas acreditarem no turismo como uma fonte de renda e no 

potencial turístico no município 

 

Pergunta 16 

1) Apresentar formas para empreendedores de serviços turísticos obterem 

recursos por meio de financiamentos e conscientizá-los sobre a necessidade 

de receber bem os turistas. 

 

Pergunta 17 

1) No momento as ações de divulgação são realizadas nas redes sociais e no site 

da prefeitura. Será contratada uma empresa por meio de licitação para fazer o 

marketing do município. 

 

Obs: Algumas perguntas não foram feitas a todos os servidores devido as 

funções exercidas ou porque foram direcionadas ao responsável. 
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APÊNDICE D – SÍNTESE DAS RESPOSTAS DOS EMPREENDEDORES 

 

Pergunta 01 

1) Ferramenta de desenvolvimento prioritária, porém, hoje é usado apenas para 

o lazer, mas tem potencial para se tornar um instrumento de desenvolvimento 

econômico. 

2) Grande atrativo juntamente com o pôr do sol pois proporciona uma linda 

paisagem e a fuga do stress. 

3) Grande importância tanto que o município nasceu por conta do rio. 

4) Grande atrativo já que muitos turistas procuram locais com água. 

5) Principal atrativo do município. 

6) Muito importante devido ao tamanho e a qualidade da água. 

7) Principal atrativo do município. 

8) Proporciona um visual diferenciado e a pesca. 

9) Essencial para o desenvolvimento do turismo. 

10)  Principal atrativo. 

11)  Principal atrativo 

12)  Principal atrativo do município. 

13)  Principal atrativo do município. 

14)  Principal atrativo. 

15)  Principal atrativo. 

16)  Principal atrativo. 

17)  Principal atrativo. 

18)  Principal atrativo. 

19)  Principal atrativo. 

20)  Grande atrativo. 

 

Pergunta 02 

01) Turismo receptivo, turismo náutico e turismo rural com assentados. 

02)  A orla. 

03)  Turismo receptivo, turismo náutico. 

04)  Turismo receptivo, turismo náutico. 

05)  Pesca esportiva, turismo de eventos. 

06)  Orla, Turismo náutico, eventos culturais e turismo esportivo. 
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07)  A orla. 

08)  Turismo náutico, turismo de eventos, gastronomia. 

09)  Pesca esportiva. 

10)  Pesca esportiva e turismo esportivo. 

11)  Turismo esportivo, turismo de eventos, turismo náutico. 

12)  Turismo de eventos. 

13)  Turismo de eventos. 

14)  Pesca esportiva. 

15)  Pesca esportiva. 

16)  Turismo de eventos. 

17)  Turismo rural e turismo náutico. 

18)  Pesca esportiva 

19)  Turismo rural e turismo náutico. 

20)  Não soube informar. 

 

Pergunta 03 

01)  Separação de materiais recicláveis; Cisternas par coleta de águas pluviais, 

instalação de placas fotovoltaicas. 

02)  Separação de materiais recicláveis, reuso da água. 

03)  Separação de materiais recicláveis. 

04)  Separação de materiais recicláveis. 

05)  Nenhuma. 

06) Separação de materiais recicláveis e orientação sobre locais de descarte do 

lixo com os turistas. 

07)  Nenhuma. 

08)  Separação de materiais recicláveis, instalação de placas fotovoltaicas. 

09)  Nenhuma. 

10)  Nenhuma. 

11)  Separação de materiais recicláveis. 

12)  Reuso da água. 

13)  Separação de materiais recicláveis. 

14)  Nenhuma. 

15)  Nenhuma. 
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16)  Cartões de ativam/ desativam instalações elétricas e instalações de painéis 

fotovoltaicos. 

17)  Cartões de ativam/ desativam instalações elétricas, reciclagem de óleo por 

meio da fabricação de sabão. 

18)  Cartões de ativam/ desativam instalações elétricas. 

19)  Separação de materiais recicláveis. 

20)  Separação de materiais recicláveis. 

 

Pergunta 04 (empreendedores de meios de hospedagem) 

14) As ações são realizadas pelos guias de pesca que tentam fazer a 

conscientização.  

15) Somente os guias de pesca. 

16) Não faz nenhuma ação. 

17) Realiza ações de proteção com as crianças. 

18) Não faz nenhuma ação. 

 

Pergunta 05 (empreendedores não ligados aos serviços turísticos) 

01) Sim, turistas eventualmente. 

05) Sim, turistas eventualmente. 

08) Sim, moradores de segunda residência. 

09) Sim, turistas raramente. 

 

Pergunta 06  

01)  Reservatório, pesca, eventos, consumo da paisagem, pôr do sol (devido ao 

concurso). 

02)  Reservatório, pôr do sol (devido ao concurso). 

03)  Reservatório, pôr do sol (devido ao concurso). 

04)  Reservatório, pôr do sol (devido ao concurso). 

05)  Pesca 

06)  Reservatório, paisagem, pôr do sol e a localização (recebe muitos turistas a 

caminho de Bonito-MS). 

07)  Pesca, reservatório, pôr do sol (devido ao concurso) e a localização (recebe 

muitos turistas a caminho de Bonito-MS). 

08)  Belezas naturais e a pesca. 
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09)  Pesca. 

10)  Pesca do tucunaré. 

11)  Belezas naturais e paisagem. 

12)  Pesca. 

13)  Pesca e turismo de sol e praia. 

14)   Pesca localização (recebe muitos turistas a caminho de Bonito-MS), pôr do 

sol (devido ao concurso). 

15)  Pesca localização (recebe muitos turistas a caminho de Bonito-MS), pôr do sol 

(devido ao concurso). 

16)  Pesca, tamanho do rio, belezas naturais, espécies de peixes (tucunaré), pôr 

do sol (devido ao concurso). 

17)  Pesca, especialmente do tucunaré (turistas de locais mais distantes), busca 

pelo contato com a natureza (região) e tranquilidade. 

18)  Pesca, especialmente do tucunaré. 

19)  Contato com a natureza. 

20)  Pôr do sol e pesca. 

 

Pergunta 07 

01)  Demonstrar com dados, traduzir em termos econômicos para a população os 

benefícios que o turismo gera. Criar mecanismos de captação de recursos para 

ser investidos no turismo e implantar o Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR). 

02)  Investir em divulgação e sensibilizar a população. 

03)   Mais divulgação, mais parcerias e colaboração dos empreendedores, e ações 

para sensibilizar a população. 

04)  Capacitar a população, união entre poder público e empresários, oferecer mais 

atrativos, eventos integrados para atrair mais público para o município.  

05)  Melhorar a sinalização, iluminação pública e qualidade dos serviços e criando 

mais atrativos. 

06)  Explorar o turismo náutico, melhorar a limpeza, a sinalização e vias de acesso 

aos meios de hospedagem, oferecer mais segurança aos turistas para evitar 

afogamentos. Melhorar o atendimento à saúde nos atrativos e na Santa Casa. 

07)  Precisa explorar mais a orla e ter mais eventos. 

08)  Explorar a gastronomia, oferecer mais atrativos. 
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09)  Deve-se fomentar a pesca esportiva e proibir a pesca predatória, melhor 

atendimento com relação a saúde, capacitar os funcionários de empresas do 

setor turístico e evitar preços abusivos. Gestão deve priorizar o turismo e 

colocar pessoas capacitadas e com experiência. 

10)  Mudar a legislação com relação a pesca como está sendo feito em outros 

estados. 

11)  Proporcionar a capacitação dos trabalhadores de empresas turísticas. 

12)   Aumentar a fiscalização no reservatório para coibir que as pessoas tirem mais 

peixes do que o permitido. Melhorar o paisagismo, urbanização e o 

atendimento. 

13)  Criar mais atrativos. 

14)  Impedir a pesca predatória aumentando a fiscalização. Oferecer mais cursos 

de capacitação e melhorar os acessos aos meios de hospedagem. 

15)  Impedir a pesca predatória aumentando a fiscalização e melhorar os acessos 

aos meios de hospedagem. 

16)  Melhorar a limpeza nos atrativos, principalmente na prainha. 

17)  Intensificar a fiscalização para impedir a pesca predatória e melhorar as 

estradas até as pousadas. 

18)  Criar leis mais rigorosas com relação a pesca, intensificar a fiscalização para 

impedir a pesca predatória, melhorar as estradas até as pousadas e oferecer 

cursos de capacitação. 

19)  A gestão deve priorizar o turismo pois proporciona inúmeros benefícios como: 

movimentar a economia, aumentar a arrecadação e consequentemente 

aumentar recursos para serem investidos no município. Indicar pessoas 

capacitadas e com experiência. Ter mais cuidado com a limpeza nos atrativos. 

20)  Proporcionar mais segurança aos banhistas. 

 

Pergunta 08 

01)  Oferecer opções de entretenimento para a família do pescador nos meios de 

hospedagem, receptivo, roteiros e turismo rural. 

02)  Não soube responder. 

03)  Com a construção de mais equipamentos de lazer e atividades como passeios 

de barco no reservatório. 
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04)  Com a construção de mais equipamentos de lazer e atividades como passeios 

de barco no reservatório. 

05)  Criar mais atrativos turísticos. 

06)  Criar mais atrativos turísticos, oferecer passeios de barco e melhorar o 

atendimento. Realizar eventos culturais e competições esportivas que 

explorem o reservatório. 

07)  Criar mais atrativos na orla e mais eventos. 

08)  Com a reativação do parque aquático Thermas, explorando mais a 

gastronomia e criando mais eventos. 

09)  Com a reativação do parque aquático Thermas. 

10)  Com a realização de mais torneios de pesca. 

11)  Criar mais competições esportivas que explorem o reservatório e a orla e mais 

eventos musicais. 

12)  Com mais instalações turísticas e com mais eventos. 

13)  Criar mais atrativos. 

14)  Criar mais atrativos, reabrir o Thermas, realizar grandes eventos, criar roteiros 

e incentivar o turismo rural. 

15)  Reabrindo o Thermas. 

16)  Com mais eventos. 

17)  Criar passeios e investir no turismo rural. 

18)  Criar mais atrativos. 

19)  Com mais eventos, desenvolvendo o turismo rural e oferecer passeios de 

barco. 

20)  Não soube responder. 

 

Pergunta 09 

01)  A comunidade não acredita no turismo, mudanças nos nomes dos eventos que 

refletem em perda da identidade cultural, falta de qualificação profissional.  

02)  Falta de divulgação, população não acredita no turismo, mercados fechados 

nos finais de semana. 

03)  Hotelaria não está preparada para atender famílias, apenas pescadores. PIT 

fechado fins de semana e feriados e site desatualizado. População não tem a 

percepção de quanto o turismo pode gerar de emprego e renda, só pensa no 

frigorifico, atende mal os turistas. A região não conhece os atrativos de Epitácio, 
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falta ações de marketing. Falta de receptivo (transfer aeroporto, ônibus) city 

tour, guias de turismo. 

04)  Atendimento ruim, a população não acredita no turismo, a pesca predatória 

causa a diminuição das espécies de peixes e atrai a prostituição.   

05)  Turistas tem dificuldade para encontrar os pontos turísticos por falta de 

sinalização. Estabelecimentos comerciais fechados à noite e finais de semana. 

Dificuldades de manter os estabelecimentos por muito tempo (pagar impostos, 

funcionários, etc) por falta de turistas. 

06)  Falta de passeios, falta de linhas de crédito a micro e pequenos empresários, 

turistas não conseguem se localizar, poucas placas de educação ambiental, e 

lixeiras na prainha na alta temporada.  

07)  Faltam passeios de barco e divulgações em Presidente Prudente. Falta 

educação ambiental para conscientizar os turistas a não jogarem lixo na praia. 

Comércio fechado nos finais de semana, principalmente os mercados. 

08)  Falta de acesso ao rio, falta de atracadouros. 

09)  Falta de profissionalismo para fazer o turismo crescer tanto na gestão como 

nos serviços, falta de continuidade dos projetos por conta do sistema político, 

estabelecimentos fechados à noite e aos finais de semana (principalmente 

mercados e restaurantes).  

10)  Falta atrativo para as famílias e a falta de peixe no reservatório. 

11)  Falta de um calendário de eventos, qualidade ruim de atendimento aos 

turistas. 

12)  Criar mais instalações turísticas. 

13)  Falta de atrativos. 

14)  Escassez de peixe devido à falta de fiscalização dos órgãos responsáveis, falta 

de atrativos, atendimento ruim nos empreendimentos de alimentação e 

comércio, lojas e mercados fechados no domingo, vias de acesso em péssimas 

condições e sem iluminação. 

15)  Falta de peixes no reservatório (muitos turistas ficam decepcionados por não 

pegar nenhum peixe), falta fiscalização no reservatório, fechamento do 

Thermas, estradas ruins para os meios de hospedagem, iluminação 

insuficiente, atendimento ruim. 

16)  Falta de limpeza na prainha. 
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17)  Falta de receptivo, guias, roteiros, capacitação, atendimento ruim, 

estabelecimentos comerciais fechados aos domingos e pesca predatória. 

18)  Escassez de peixes por conta da pesca predatória e falta de fiscalização e 

legislação mais rigorosa, estradas ruins até as pousadas e falta de capacitação. 

19)  Falta de um calendário de eventos, indicação política na gestão do turismo, 

mau atendimento, falta de cuidado com a limpeza nos atrativos. 

20)  Insegurança no rio. 

 

Pergunta 10 

01)  Ótimo, proporciona o desenvolvimento econômico e social. 

02)  Bom, possibilita uma maior geração de empregos e renda. 

03)  Bom, possibilita uma maior geração de empregos e renda. 

04)  Bom, possibilita uma maior geração de empregos e renda. 

05)  Bom, pode melhorar a economia do município. 

06)  Bom porque movimenta muitos setores. 

07)  Muito bom para gerar renda para o município. 

08)  Bom, principal gerador de emprego e renda para o município. 

09)  Bom, mas acredita que o município não deveria depender apenas do turismo. 

10)  Bom, possibilita uma maior geração de empregos e renda. 

11)  Bom, aumenta a economia. 

12)  Bom porque é a única forma de movimentar a economia do município. 

13)  Bom, aumenta a economia. 

14)  Bom porque gera empregos. 

15)  Bom, possibilita uma maior geração de empregos e renda. 

16)  Bom porque movimenta a economia. 

17)  Bom porque gera mais empregos e movimenta todo o comércio. 

18)  Bom porque gera empregos. 

19)  Bom porque gera benefícios econômicos diretos e indiretos. 

20)  Bom, aumenta a economia. 

 

Pergunta 11 (empreendedores ligados aos serviços turísticos) 

02) Não. 

03) Não. 

04) Não. 
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06) Não. 

07) Não. 

10) Não. 

11) Não. 

13) Não. 

14) Sim, com guias de pesca. 

15) Sim, com guias de pesca. 

16) Sim, com guias de pesca. 

17) Sim, com guias de pesca. 

18) Sim, com guias de pesca. 

 

Pergunta 12 

01)  O município não tem concorrentes a nível regional, acredito que as cidades 

próximas podem ser colaboradoras no impulsionamento do turismo regional. 

02)  Nenhum na região. 

03)  Panorama-SP (eventos). 

04)  Panorama-SP (eventos). 

05)  Municípios lindeiros (reservatório) e Barra Bonita-SP (passeios de barco). 

06)  Nenhum na região. 

07)  Ilha Solteira (pesca). 

08)  Bataguassu-MS (eventos). 

09)  Panorama-SP, Rosana-SP, Bataguassu-MS (praia, pesca e eventos). 

10)  Santa Fé do Sul-SP, Pereira Barreto-SP (pesca). 

11)  Bataguassu-MS (eventos). 

12)  Panorama, Rosana (eventos, pesca). 

13)  Nenhum na região. 

14)  Panorama (eventos). 

15)  Panorama (eventos). 

16)  Panorama (eventos). 

17)  Municípios da Argentina (pesca). 

18)  Pantanal (pesca). 

19)  Panorama (eventos), Rosana (balneário muito estruturado). 

20)  Nenhum na região. 
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Pergunta 13 

01)  Sim, melhorar a divulgação do empreendimento, inclusive para turistas. 

02)  Sim, fazer melhorias para que o empreendimento fique melhor para receber 

os turistas. 

03)  Sim, tem a intenção de arrendar um barco para oferecer passeios. 

04)  Sim, proporcionar mais atividades turísticas. 

05)  Sim, ampliar o estabelecimento, contratar mais pessoas, pretende investir 

mais em divulgação para atrair turistas. 

06)  Sim, aumentar a divulgação do estabelecimento. 

07)  Sim, para atender melhor os turistas. 

08)  Sim, para alcançar mais clientes. 

09)  No momento não. 

10)  No momento não. 

11)  Sim para aumentar o fluxo de clientes. 

12)  Sim, gerar dados sobre o perfil dos clientes. 

13)  Sim, proporcionar mais opções no cardápio para os clientes. 

14)  Sim, fazer melhorias para que o empreendimento fique melhor para receber 

os turistas. 

15)  Sim, fazer melhorias para que o empreendimento fique melhor para receber 

os turistas. 

16)  Sim, aumentar a quantidade de apartamentos e área de lazer. 

17)  Sim para atender melhor os turistas. 

18)  No momento não. 

19)  Sim, para melhorar o atendimento aos clientes. 

20)  Sim, investir em mais produtos para vender mais para os turistas. 

 

Pergunta 14 

01)  Sim, contratou empresa de marketing. 

02)  Faz divulgação do empreendimento nas redes sociais. 

03)  Faz divulgação do empreendimento nas redes sociais, sites, rádios, jornais. 

04)  Faz divulgação do empreendimento nas redes sociais, sites, rádios, jornais e 

atualmente por e-mail obtido por meio do cadastro dos clientes. 

05)  Sim, contratou empresa de marketing e divulgação nas redes sociais. 

06)  Faz divulgação do empreendimento nas redes sociais. 
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07)  Faz divulgação do empreendimento nas redes sociais. 

08)  Faz divulgação do empreendimento nas redes sociais. 

09)  Faz divulgação do empreendimento nas redes sociais. 

10)  Faz divulgação do empreendimento em rádio, distribuição de panfletos e em 

ferramentas digitais. 

11)  Não. 

12)  Faz divulgação do empreendimento nas redes sociais. 

13)  Faz divulgação do empreendimento nas redes sociais. 

14)  Faz divulgação do empreendimento na internet. 

15)  Faz divulgação do empreendimento na internet. 

16)  Faz divulgação do empreendimento nas redes sociais. 

17)  Faz divulgação do empreendimento na internet, em canal de televisão 

especializado em pesca, em jornal de pesca e em lojas de acessórios para 

pesca. 

18)  Faz divulgação do empreendimento na internet e em redes sociais. 

19)  Faz divulgação do empreendimento nas redes sociais, panfletos e aplicativo 

de celular. 

20)  Não. 

 

Pergunta 15 

01)  Se não forem estabelecidas ações estratégicas para sensibilizar a comunidade, 

o turismo no município estará do mesmo jeito. 

02)  Acredita que vai estar melhor devido as melhorias que estão sendo feitas 

atualmente. 

03)  Acredita que vai ser melhor com mais atrativos (passeios de barco), ecoturismo 

e pesca esportiva implementada. 

04)  Acredita no turismo mais evoluído, com investidores interessados em investir no 

município. 

05)  Se não houver grandes mudanças acredita que possa piorar. 

06)  Acredita que vai ser melhor por conta de mudanças no governo, terá mais linhas 

de crédito para empreendedores. 

07)  Se não houver grandes mudanças acredita que possa piorar. 

08)  Se houver a concretizam dos projetos previstos acredita que irá fomentar o 

turismo no município. 
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09)  Devido à falta de profissionalismo acha que irá piorar. 

10)  Se não houver mudanças com relação a pesca acredita que o peixe ficará cada 

vez mais escasso. 

11)  Acredita que tem potencial para estar muito melhor do que está hoje, mas precisa 

de investimentos. 

12)  Acredita que vai estar melhor, mais desenvolvido. 

13)  Acredita que vai melhorar se foram criados mais atrativos. 

14)  Devido a pesca predatória acredita que vai piorar se não houver mudanças. 

15)  Devido a pesca predatória acredita que vai piorar se não houver mudanças. 

16)  Acredita que vai estar melhor. 

17)  Se houver mudanças na legislação da pesca acredita que vai ser melhor. 

18)  Se houver mudanças na legislação da pesca acredita que vai ser melhor. 

19)  Acredita que vai crescer pouco, ou seja, não vai corresponder ao potencial do 

município. 

20)  Acredita que deve melhorar se reativar o Thermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


