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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar o projeto desenvolvido pelo grupo IDB Brasil 
para a construção do complexo turístico Fazenda São Bento da Lagoa em Maricá,RJ 
e avaliar os seus principais impactos para aquele município. O estudo visou 
identificar os possíveis efeitos que o empreendimento do tipo resort poderá causar 
ao município de Maricá. Baseado em uma pesquisa qualitativa e bibliográfica de 
caráter exploratório, aborda os conceitos de turistificação, impactos do turismo, 
turismo sustentável e resorts. Caracteriza o cenário turístico de Maricá e identifica 
qual a proposta atual do projeto Fazenda São Bento da Lagoa desenvolvido pela 
empresa IDB Brasil. A partir de entrevistas semiestruturadas com os agentes sociais 
locais, analisa as percepções dos representantes da comunidade local, dos 
representantes públicos e da empresa IDB Brasil em relação ao projeto de resort. 
Conclui-se que os impactos que serão causados pelo complexo turístico São Bento 
da Lagoa ainda são mensurados de forma teórica, não tendo ainda como se 
estabelecer uma expectativa concreta com relação ao empreendimento. O projeto 
por estar em fase de licenciamento ambiental, ainda pode ser alterado em virtude de 
várias questões, podendo estas serem de cunho social, econômico ou ambiental. 
 

 
 

Palavras-chaves: Impactos do turismo. Resorts. Desenvolvimento Sustentável.        
Projeto São Bento da Lagoa. Maricá,RJ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to analyze the project developed by the IDB Brasil 
group to build the resort São Bento da Lagoa in Maricá,RJ and assess its main 
impacts on the municipality. The study aimed to identify the possible effects that the 
project of the type “resort” may cause on the municipality of Maricá. Based on a 
literature qualitative exploratory research, it addresses the concepts of touristification, 
impacts of tourism, sustainable tourism and resorts. It features the tourism scene of 
Maricá and identifies what the proposal of the current project Fazenda São Bento da 
Lagoa developed by IDB Brasil is. From semistructured interviews with local social 
actors, it examines the perceptions of local community representatives, public 
representatives and the company IDB Brasil in relation to the resort project. It is 
concluded that the impacts that will be caused by the resort of Fazenda São Bento 
da Lagoa are still measured in a theoretical way, not having how to establish a 
concrete expectation with respect to the enterprise. As the project is in the process of 
environmental licensing, it can still be changed due to various issues, which may be 
of environmental, social or economic nature. 
 

 

Key-words: Impacts of tourism. Resorts. Sustainable Development. Project São 
Bento da Lagoa. Maricá, RJ. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas o turismo tem difundindo-se de forma expressiva pelo 

mundo e o Brasil está incluído entre os países que tem apresentado grande 

crescimento nessa área. Os fatores que explicam tal fenômeno são: o 

desenvolvimento das comunicações, que facilita a divulgação de vários destinos 

pelo mundo; o alto número de pessoas aposentadas que possuem poder aquisitivo 

para viajar e conhecer novos destinos, e também o aumento do tempo livre que 

contribui para que as pessoas possam realizar viagens (OMT, 2001). 

Junto aos avanços tecnológicos, principalmente na área de transporte e 

comunicação criam-se diversas ofertas de hospedagem para vários destinos. 

Estudos apontam que novos segmentos turísticos ganharão força e o segmento de 

resorts está incluído no ramo que vem ganhando espaço no cenário brasileiro. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) define os resorts como “destinos 

turísticos integrados e relativamente independentes que oferecem uma variedade de 

instalações e atividades para os turistas” (2003, p.61). Já de acordo a Associação 

Brasileira de Resorts os resorts são um tipo de empreendimento turístico e hoteleiro, 

pois possuem um alto padrão em suas instalações e serviços. Suas atividades são 

predominantemente voltadas para o lazer em áreas naturais, nas quais os hóspedes 

não precisam sair sequer das instalações para atender suas necessidades, no que 

se refere a conforto, alimentação, lazer e entretenimento. 

Atualmente há 50 resorts associados e certificados na Associação Brasileira 

de Resorts. Este número vem crescendo principalmente na região nordeste, que 

possuí a maior parte desses empreendimentos, expressando 54% do total de resorts 

no Brasil. Segundo estudos realizados pela BSH Travel Research1, até a década de 

1970 só existiam 13 resorts no Brasil. De acordo com Silva (2007) este crescimento 

favorece a competitividade do destino brasileiro no exterior, tendo em vista que esse 

tipo de empreendimento incrementa a atividade turística e aumenta a entrada de 

divisas no país. 

                                                 
1
 A BSH Travel Research é a divisão estatística da BSH International, empresa de consultoria 

hoteleira com escritórios espalhados em diversas localidades das Américas.  
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Os resorts beneficiam economicamente a população onde estão inseridos, 

pois pagam impostos e geram empregos, contribuindo assim para o equilíbrio da 

economia local. No entanto, é questionável até que ponto a construção deste tipo de 

empreendimento contribui para o desenvolvimento econômico, sociocultural e para a 

preservação ambiental do local onde está inserido. 

Para muitos estudiosos o turismo é considerado como a “indústria sem 

chaminés”, porém fica claro que a ausência de um planejamento sustentável pode 

afetar diretamente os diversos agentes sociais do turismo que estão envolvidos 

neste processo. 

Rodrigues (2002 apud FONTES; LAGES, 2003, p.94) afirma que “o turismo é 

uma atividade que tem se mostrado um tanto quanto perversa”, em algumas 

comunidades tem provocado profundas transformações econômicas, sociais e 

culturais, transformações que, no geral, não beneficiam nem o lugar enquanto 

possuidor dos recursos que engendram a atividade, nem a população local que 

muitas vezes fica excluída do processo. 

Diante desse contexto atual, este trabalho aborda os impactos dos resorts em 

comunidades locais a partir do estudo do projeto de implantação do Resort Fazenda 

São Bento da Lagoa, proposto para ser construído no município de Maricá, 

localizado no estado do Rio de Janeiro. Este objeto de estudo foi escolhido pelo fato 

do local que se pretende construir o empreendimento tratar-se de uma Área de 

Proteção Ambiental (APA), conhecida como Restinga de Maricá. 

O objetivo geral foi analisar o projeto desenvolvido pelo grupo IDB Brasil para 

a construção do resort Fazenda São Bento da Lagoa no município de Maricá e 

avaliar os seus principais impactos para toda a região. O estudo visou pressupor os 

possíveis efeitos que o empreendimento do tipo resort poderá causar ao município 

de Maricá.  

Como objetivos específicos, buscou-se: discutir os conceitos de turistificação, 

impactos do turismo, turismo sustentável e resorts; caracterizar o cenário turístico de 

Maricá; identificar qual a proposta atual do projeto de construção do complexo 

turístico Fazenda São Bento da Lagoa na Restinga de Maricá; e analisar as 

percepções dos representantes da comunidade local , dos representantes públicos e 

da empresa IDB Brasil em relação ao projeto de resort. 
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O município de Maricá está inserido numa região bastante privilegiada quanto 

aos atrativos naturais, sendo caracterizada pelo turismo de sol e praia e pelo turismo 

de segunda residência (veraneio). O município possui grande potencial para ao 

desenvolvimento do turismo, tendo ainda áreas pouco exploradas pela atividade 

turística. 

Pensar no desenvolvimento do turismo local é um assunto extremamente 

importante, pois a implantação de um empreendimento como o da Fazenda São 

Bento da Lagoa trará mudanças para a população residente na região. No caso 

deste projeto, trata-se de um empreendimento turístico que mudará 

consideravelmente a imagem do município de Maricá, sendo considerado por alguns 

críticos como um projeto audacioso, que têm gerado muitas discussões em relação 

aos principais impactos que ele provocará no município. 

Com a construção deste resort o município de Maricá deverá mudar a direção 

de suas ações, principalmente na gestão do turismo, pois de acordo com o projeto, 

esse local se tornará um ponto de referência para o turismo sustentável. 

Outro fator importante que tem preocupado os moradores locais e 

ambientalistas é a possível destruição da Restinga de Maricá, considerada como 

uma das poucas áreas naturais da região que continuam preservadas.  

Segundo a opinião dos moradores locais e ambientalistas, a construção deste 

resort destruirá grande parte da Restinga gerando para os habitantes locais a perda 

de suas moradias, e também grandes impactos no desenvolvimento da pesca que 

constitui a principal atividade dos moradores desta região. 

O município de Maricá faz parte de uma das mais importantes regiões do 

estado do Rio de Janeiro, a região turística da Costa do Sol. Além de uma natureza 

privilegiada, a região é repleta de praias e atrativos históricos que despertam o 

interesse de vários turistas do Brasil e do mundo. A região da Costa do Sol está 

inserida nos principais roteiros de viagem do Brasil e compõe o conjunto de regiões 

turísticas prioritárias definidas pela Secretaria de Turismo do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Diante das características naturais e culturais de Maricá, e principalmente de 

sua localização geográfica, o município tem chamado a atenção de alguns 
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empreendedores. A maioria deles entende que o município possui grandes 

perspectivas de crescimento, principalmente no setor turístico. 

Uma das causas, que tem gerado visibilidade para o município, tem sido a 

repercussão do projeto de instalação do Porto de Jaconé2. Com a construção deste 

porto, o município de Maricá mudará consideravelmente seu cenário econômico. 

Segundo a Prefeitura, o porto será muito importante para o município, pois a 

estimativa é que sejam gerados nove mil empregos diretos e indiretos durante a 

construção, podendo passar para 12 mil após a conclusão das obras, em 2015. 

Além disto, Maricá faz limite com o município de Itaboraí, onde está sendo 

construído o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), que possui 

grande estrutura e atrairá um grande fluxo de pessoas para a região. Com esta 

proximidade, a expectativa é que haja uma integração com as atividades 

desenvolvidas no complexo em Itaboraí junto ao futuro Porto de Jaconé. 

Diante de tais fatos, é impossível não se preocupar com os possíveis 

impactos que serão gerados por tais projetos, principalmente, no que se diz respeito 

ao projeto da Fazenda São Bento da Lagoa, pois se trata de um empreendimento 

turístico que trará mudanças significativas para a população local e para o turismo 

do município e região. 

Analisar tais questões é de grande importância, pois o município deverá se 

estruturar para o recebimento de tais investimentos. Um empreendimento de tal 

porte, como o projeto do complexo turístico como o Resort possibilitará a entrada de 

agentes econômicos exógenos ao destino, podendo gerar benefícios para a 

economia e ao mesmo tempo pode gerar prejuízo para a população local e para o 

meio ambiente. 

Diante disso é possível entender que o planejamento sustentável é a ação 

que determinará o sucesso do empreendimento turístico. Isto é, o turismo e a 

responsabilidade social devem estar aliados, pois apenas desta forma conseguirá 

respeitar o meio ambiente onde estará inserido e também a comunidade local. 

                                                 
2
 Jaconé é um bairro do município de Maricá, local bem próximo a Restinga. 
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Desta forma, levantam-se as seguintes questões: Quais serão os possíveis 

impactos positivos e negativos para a região caso o projeto da Fazenda São Bento 

da Lagoa seja aprovado? Que benefícios o turismo trará para a população?  

Para a realização deste trabalho, foi adotada a pesquisa qualitativa, de 

caráter exploratório. Primeiramente, foi feito um levantamento bibliográfico a respeito 

dos fundamentos teóricos relevantes ao tema, seguido de uma análise documental 

referente ao Projeto São Bento da Lagoa que ainda está em fase de licenciamento 

ambiental. 

A primeira fase do estudo teve como objetivo pesquisar fontes que 

viabilizasse a elaboração de um referencial teórico a respeito de temas relacionados 

à construção de resorts em áreas de preservação ambiental e também sobre 

sustentabilidade. Em seguida, foi adotada a técnica de fichamento bibliográfico que 

teve como objetivo levantar discussões sobre os assuntos que norteiam o tema em 

questão como: fenômeno turístico, turistificação, agentes sociais do turismo e, por 

último, sustentabilidade. A última fase foi a análise do Projeto São Bento da Lagoa e 

seus possíveis efeitos para o município de Maricá.  

A pesquisa deve ser considerada de caráter exploratória porque embora 

exista literatura sobre o tema em questão, ainda é limitada, necessitando-se de mais 

conhecimento sistematizado nesse campo. Também se classifica como bibliográfica, 

porque para proceder à análise foi indispensável uma abordagem teórica que 

trabalhe o tema, com discussões conceituais referentes: a importância histórica e 

cultural da Restinga de Maricá e do desenvolvimento sustentável.  

Quanto à pesquisa documental, esta foi pertinente, uma vez que se destinou 

a analisar o objeto do estudo: o Projeto São Bento da Lagoa. Mesmo o projeto 

estando em fase de aprovação devido a questões ambientais foi possível ser feito 

um levantamento dos seus principais impactos para o município de Maricá. 

Por último, foram realizadas entrevistas semiestruturas com os principais 

representantes envolvidos com o projeto de Resort: o poder público, a comunidade 

local, a APA de Maricá e a empresa IDB Brasil. Técnica que ajudou a nortear as 

diversas opiniões sobre este projeto. 

O estudo está estruturado em cinco capítulos, sendo este o primeiro. No 

capítulo 2 foi feito uma abordagem teórica dos conceitos relacionados ao fenômeno 
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turístico, seguido de seções e subseções relacionadas aos conceitos de 

turistificação dos espaços; os impactos do turismo; turismo sustentável; impactos 

dos megaempreendimentos turísticos; evolução dos resorts no Brasil e no mundo; e 

por último os resorts e as comunidades locais.  

Para compreender a importância histórica e cultural de Maricá, será 

apresentado no capítulo 3 um panorama do munícipio de Maricá com sua história; 

sua localização e geografia; aspectos demográficos e econômicos; e por último o 

seu potencial turístico seguido de seus atrativos naturais e culturais, 

respectivamente. 

No capítulo 4 será apresentada uma caracterização da área de estudo, 

contendo a descrição da APA de Maricá, da Comunidade Zacarias e do projeto do 

empreendimento Fazenda São Bento da Lagoa. Em seguida será levantada a atual 

situação do projeto seguido, assim como o posicionamento dos principais agentes 

sociais envolvidos neste processo, obtido através de entrevistas.  

E por fim, toda a estruturação do estudo que levou a elaboração das 

considerações finais, sendo este o último capítulo.  
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2  O FENÔMENO TURÍSTICO  

 

O fenômeno turístico é um tema que vem ganhando espaço no mundo pós-

moderno. Muitos estudiosos têm dedicado suas pesquisas a esse tema por se tratar 

de um assunto que tem apresentado bastante relevância, já que a atividade turística 

tem crescido consideravelmente nos últimos anos e o seu papel econômico é de 

total interesse no mundo capitalista. 

A concepção do turismo, no entender de Moesch (2002), ou mesmo o 

fenômeno turístico na visão de Panosso (2005), traz a reflexão de um turismo 

repleto de significados, não podendo ser pensado apenas como algo simples, pois 

suas relações trazem seu maior significado. Moesch percebe o turismo como: 

 
 
uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre produção 
e serviços, em cuja composição integra-se uma prática social com 
base cultural, com herança histórica, a um meio ambiente diverso, 
cartografia natural, relações sociais de hospitalidade, troca de 
informações interculturais (MOESCH, 2002, p.9). 
 
 

Ou ainda, como “fenômeno sociocultural de profundo valor simbólico aos 

sujeitos que o praticam” (MOESCH, 2002, p.134). A autora traz outras categorias 

que estão aliadas a produção e ao serviço do turismo, todas ligadas à 

administração, a economia e à prática social. Todavia, Moesch ressalta que existe 

uma ambivalência interna nas teorizações do turismo que tende a separar cada 

categoria. A separação neste sentido interfere na interpretação de um todo, sendo 

necessário considerar as suas inter-relações. 

Panosso Netto busca compreender o fenômeno turístico sob a ótica da 

fenomenologia, segundo ele: 

 
 

falar do fenômeno turístico significa dizer de uma ação que está 
acontecendo, que pode ser apreendida pela consciência e que tem 
uma essência em si [...] Mais especificamente, falar do fenômeno 
turístico é falar de algo que se mostra a si mesmo, tal como é, do 
modo que é. (PANOSSO NETTO, 2005, p.104).  
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Segundo aquele autor é preciso entender o fenômeno turístico como ele 

acontece na sua total realidade e não apenas na sua aparência. Isto é, ele alerta 

que o fenômeno turístico deve ser observado na sua essência, pois possui 

características próprias que vão nortear o seu estudo.  

Ambos os autores rompem com as amarras do universo da produção do 

turismo, uma vez submetidas ao tempo e ao espaço, designando compreensões e 

categorias separadas dessa ordem e desviando, consequentemente, de sua 

simplificação pela superficialidade de análises baseadas em aparências. 

Diante do exposto, o turismo deve ser entendido como um fenômeno 

complexo, caracterizado por um conjunto de componentes que se relacionam e 

inter-relacionam constante e simultaneamente, inserido numa lógica que se extrai 

muitas incertezas (FRATUCCI, 2000).  

Ainda de acordo com Fratucci (2000), o entendimento do turismo como 

fenômeno sociocultural possui fortes sobreposições espaciais, podendo se 

manifestar de diversas maneiras por diversos pontos do espaço. 

Para Hall (2001), o turismo é importante não apenas pelo seu tamanho em 

termos de número de pessoas que viajam, de empregos gerados ou pelo número de 

divisas que pode gerar a um determinado destino. O turismo também é um grande 

gerador de impactos. Ele modifica a vida das pessoas e os locais onde elas vivem. 

Fazendo dele um grande espelho do mundo que o rodeia. 

É possível que o turismo seja um grande influenciador de fluxos no mundo, 

isto é, o aumento no número de viagens é um forte indicador que a atividade 

turística tem transformado os locais onde o turismo acontece e principalmente o 

modo de viver das pessoas, que buscam cada vez mais algo novo, principalmente 

em conhecer novos destinos (HALL, 2001). 

Desta maneira, ressalta-se a importância da atividade turística, inserida numa 

realidade que lhe atribui cada vez mais novos conteúdos. O turismo, de certa forma, 

contribui em destacar as características dos lugares, das regiões, das paisagens 

oferecendo atrativos para os diversos fluxos da sociedade. No entanto, o mais 

significante está na ação da sociedade que ao valorizar as paisagens naturais e as 

culturas regionais, colocam em movimento a construção real e simbólica dos 

territórios turísticos (LUCHIARI, 2000). 
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Partindo pelo princípio de que o turismo necessita se apropriar de um espaço 

para que ele possa acontecer e, principalmente de que ele necessita de uma 

infraestrutura básica para o recebimento dos turistas, é necessário que se entenda 

como este processo acontece. 

 

2.1  TURISTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 

O turismo, como prática socioespacial, se apropria dos espaços, modificando-

os através do processo de turistificação. Este processo, por sua vez produz 

territórios descontínuos, podendo trazer um novo significado para o território em 

questão. O resultado desta apropriação resulta nos chamados agentes sociais do 

turismo, que fazem da atividade turística uma atividade tão complexa e repleta de 

significados (SOUZA, 1995). Ainda segundo Nicolás (1996)3, o turismo cria, 

transforma e valoriza os espaços dos quais se apropria, trazendo uma nova lógica 

de produção. Os agentes sociais que integram o turismo são sobremaneira: os 

turistas, o trade turístico, o Estado e a comunidade local. 

Segundo Knafou (1999), as modificações socioespaciais relacionadas ao 

turismo são geradas por três agentes principais: os turistas, o mercado e os 

planejadores. O primeiro agente é o turista, aquele que descobre um novo lugar e 

assim o torna turístico. O segundo agente é o mercado que visualiza oportunidades 

de investimentos e produz o espaço para o turismo. E o terceiro agente são os 

planejadores e promotores locais - as instituições e as comunidades locais - que 

atuam no lugar turístico. Portanto, a turistificação pode ocorrer através desses três 

agentes de forma individualizada ou combinada. 

Para entendimento deste conceito, o primeiro caso é quando antes de tudo, 

acontece a chegada do visitante4 ao local, pois a motivação pode surgir tanto por 

influência de amigos ou até mesmo pela busca de algo novo. Neste caso, a 

turistificação acontece independentemente de qualquer infraestrutura do turismo. E 

assim, os lugares vão se tornando mais conhecidos, ao ponto de atrair outros 

                                                 
3
 Tradução livre da autora. 

4
 Segundo a OMT, um visitante é uma pessoa que viaja para um local fora da sua área de residência 

habitual por um período que não exceda os 12 meses e cujo principal objetivo é outro que não o 
exercício de uma atividade remunerada no local visitado. 
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visitantes. Para Barreto (2009), a classificação deste turista se enquadra ao tipo 

alocêntrico, pois é do tipo explorador e aventureiro, que vai sempre à procura de 

lugares novos. 

O segundo fator considerado é o mercado. Neste caso, é quando a iniciativa 

privada toma o primeiro passo. Antes de tudo são construídos os equipamentos e 

infraestrutura turística e só depois chegam os turistas. Este é o caso do município de 

Las Vegas, construída em lugar de terras desertas e em pouco tempo se tornou um 

dos locais mais procurados do mundo. O município é considerado como um 

verdadeiro exemplo de sucesso empresarial, pois o número de turistas aumenta à 

medida que novos lugares turísticos são construídos. 

Para Rodrigues (1997) neste caso, “produz-se no espaço global um lugar, que 

nega o local, sendo, portanto, um não lugar” (p.31-2). Isto é, a criação desses não 

lugares é considerada de certa forma um tanto artificial, pois não possuem qualquer 

vínculo ou características próprias com o lugar. O exemplo mais utilizado para 

exemplificar este tipo de ação são os resorts. A maioria desses empreendimentos é 

implantada em lugares considerados exóticos e assim precisam oferecer toda a 

infraestrutura ao turista. A consequência disso é a não relação do turista com o 

território geopolítico do entorno do resort, muito menos com a comunidade local. 

O terceiro fator corresponde à ação do Estado, configurado como instituição 

(planejador e promotor) que planeja e reestrutura os espaços potenciais para o 

turismo. Quando não existe o devido controle do Estado os efeitos negativos da 

turistificação podem surgir, ocasionando danos ao destino. Ao interferir no espaço, o 

planejador possui limitações no que se refere às diretrizes da política e da 

administração local, pois está sob a coordenação do Estado. Neste caso, o principio 

da reestruturação junto a ação dos planejadores é aplicado para ordenar o destino e 

trazer o equilíbrio do local. Nesta ótica, a intervenção do Estado na atividade do 

turismo surge como alternativa de melhoria e desenvolvimento. 

O local no qual acontece a turistificação pode ser tanto um espaço sem 

atrativos potenciais como também um espaço com potencial turístico. Neste caso, o 

primeiro necessita que sejam criados os atrativos enquanto o segundo já pode estar 

recebendo turistas, primordialmente em lugares nos quais os turistas já tenham 

acesso legal para que seja estabelecida toda a infraestrutura necessária. Desta 
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forma, a atividade turística se relaciona com o território, sendo observada sob três 

formas. Segundo Knafou (1999) estas três formas se definem da seguinte maneira: 

territórios sem turismo, turismo sem território e territórios turísticos.  

Os territórios sem turismo são aqueles que não possuem a prática turística. 

Segundo o autor, até o século XVIII, havia muitos territórios que se enquadravam 

nesta categoria. No entanto, ele ressalta que a simples presença de alguns 

visitantes em ocasião eventual não configura que o território seja turístico, mas sim 

um forte indício do processo de turistificação. Benevides (2007) afirma que a ótica 

da turistificação transcorre pelas transformações das práticas sociais, tendo reflexo 

sobre os espaços, isto é, a origem do processo de turistificação não começa nos 

produtos turísticos, mas sim nas práticas sociais.  

O turismo sem território é aquele que é praticado no não lugar, no qual o 

turista o percorre de forma superficial, não tendo nenhuma relação com o espaço. 

Remete-se a uma relação vazia em que a experiência se estabelece apenas ao 

campo visual. Knafou (1999) qualifica essas relações como insuficientes para a 

criação de um território turístico. 

O território turístico é aquele que primeiramente é apropriado pelo turista e 

posteriormente passa a ser trabalhado pelo mercado e planejadores.  É considerado 

em sua essência como território turístico, já que há uma ligação entre o espaço e o 

turista. Em muitos casos o laço efetivo é tão grande que os turistas acabam se 

tornando residentes. Esses turistas pioneiros podem até mesmo se tornar os futuros 

gestores da atividade turística local. 

Segundo Benevides (2007), o turismo divide o território em práticas e funções 

diferentes, mesmo quando este tenha sido reformulado para o uso turístico. Isto é, o 

seu uso não está vinculado apenas para a prática turística. Para que a turistificação 

seja capaz de conduzir uma valorização do espaço é necessário que a função 

turística esteja vincula a outras funções do espaço. Desta forma haverá uma 

constância entre as atividades sem que haja um desequilíbrio das funções 

praticadas dentro do espaço. O autor argumenta que “nesta perspectiva capital 

imobiliário, ações públicas de desenvolvimento urbanístico e empreendimentos 

turísticos podem amalgamar em grandes coalizões para valorização do espaço” 

(BENEVIDES, 2007, p.90).  
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Benevides (2007) apresenta em sua análise duas formas de turistificação. A 

primeira refere-se ao aproveitamento ou reaproveitamento dos recursos e 

características já existentes de um lugar. Neste caso, os elementos componentes do 

espaço são inventariados e em seguida são implementados com a criação de 

infraestrutura e valor, sendo assim capazes de transformar o espaço em um produto 

turístico próprio para o consumo. Estes casos são típicos de áreas urbanas, nas 

quais possuem algum tipo de recurso potencial capaz de ser trabalhado e 

aprimorado para atrair turistas. A segunda forma de turistificação trata-se de lugares 

que possuem privilégios paisagísticos naturais. Esta segunda forma é aplicada em 

áreas naturais com pouca ou nenhuma intervenção do homem. Para isto é 

necessário a construção de toda uma infraestrutura para que se torne um produto 

turístico, porém sem chegar a urbanizar o lugar. A urbanização, neste caso, acaba 

por descaracterizar a motivação inicial que é o elemento natural contido nestas 

áreas.  

Fazendo a relação entre essas duas formas tem-se o processo de 

turistificação em áreas urbanas e rurais, trabalhando respectivamente a cultura e a 

natureza. O ponto em comum entre essas duas formas é pratica da atividade 

turística que demanda alterações no espaço. 

Observa-se que a turistificação é considerada como um fator positivo para o 

espaço, porém como mencionado anteriormente sem o seu planejamento e 

ordenamento junto aos agentes sociais do turismo, pode acarretar danos e impactos 

irreversíveis ao local onde se manifesta.  

 

2.2  OS IMPACTOS DO TURISMO 

 

O número de turistas viajando pelo mundo é cada vez maior. Esta tendência 

sinaliza que o mercado mundial tem crescido, e consequentemente, o investimento 

nos centros receptores tem sido um dos grandes focos para o desenvolvimento do 

turismo. Isto é, quanto mais cresce o número de turistas, maiores são os impactos 

gerados pela atividade turística. 

Dias (2003) define impacto como sendo efeitos gerados por ações humanas 

em um meio ambiente, podendo estas ações serem positivas ou negativas. Na visão 
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de Ruschmann (1997, p.34) “os impactos do turismo se referem à gama de 

modificações ou à sequência de eventos provocados pelo processo de 

desenvolvimento turístico nas localidades receptoras”. Sendo assim, uma 

consequência do processo de integração entre turistas, comunidade local e meios 

receptores.  

Por muito tempo a atividade turística foi considerada como uma indústria sem 

chaminés, pelo simples fato de se tratar de um negócio rentável e lucrativo, não 

causando impactos ao meio ambiente5. 

Segundo Silva (2007), por conta de o turismo ter se desenvolvido de forma 

muito rápida, é notório, no mundo os inúmeros atrativos turísticos que sofreram o 

efeito da degradação. No início, não haviam estudos relacionados ao grau de 

saturação dos turistas junto ao meio ambiente. O que era priorizado eram apenas as 

contribuições positivas da atividade e não se percebia as interferências negativas 

que trazia ao meio ambiente e a comunidade local. A base deste desenvolvimento 

econômico se estruturou no uso intensivo dos atrativos naturais e com isso não se 

considerou que estes atrativos possuem recursos naturais que um dia podem deixar 

de existir, caso não sejam preservados. 

É por este motivo que os estudos relacionados aos impactos da atividade 

turística não devem se guiar apenas nos benefícios econômicos que são gerados, 

mas também aos pontos negativos, que muitas das vezes são decorrentes de um 

crescimento desordenado, provocando assim, danos irreversíveis ao meio ambiente. 

A atividade turística, de acordo com Silva (2007), pode ocasionar três tipos de 

impactos: o ambiental, econômico e sociocultural. Podendo estes se manifestarem 

de forma positiva e/ou negativa, conforme será abordada a seguir. 

Os impactos ambientais estão relacionados ao homem e sua caminhada 

evolutiva. A incansável necessidade de domínio do ser humano que tenta a todo 

custo trabalhar a natureza ao seu gosto e prazer.  Por sua vez, esta ação é 

apontada como um dos fatores que propiciam a utilização dos recursos naturais sem 

ao menos se preocupar com o seu esgotamento, sendo ainda o comportamento da 

maioria da população mundial.  

                                                 
5
Para Holder apud Ruschmann (1997:19) como meio ambiente “entende-se a biosfera, isto é as 

rochas, a água e o ar que envolvem a Terra, juntamente com os ecossistemas que eles mantêm”. 



25 

 

Apesar do trabalho e os alertas das organizações mundiais de preservação 

ao meio ambiente ainda existe uma forte preocupação acerca dos impactos 

causados pelo turismo ao meio ambiente. Segundo Lickorish e Jenkins: 

 
 

Há uma preocupação crescente acerca do impacto de algumas 
formas de desenvolvimento de turismo sobre o meio ambiente. Há 
exemplos em quase todos os países onde o desenvolvimento do 
turismo foi identificado como sendo a principal causa da degradação 
ambiental (LICKORISH; JENKINS, 2000, p.116). 
 
 

Apesar disso, o turismo não pode ser considerado o único agente de 

degradação do meio ambiente, mesmo sabendo que o seu desenvolvimento agrava 

os problemas ambientais. É importante salientar que esse processo é resultado da 

dinâmica da sociedade industrial e da atividade turística aliada a busca por espaços 

naturais ainda não degradados. 

Ruschmann (1997) considera que o turismo é um grande consumidor da 

natureza e o seu desenvolvimento, nos últimos anos, tem gerado a “busca do verde” 

e a “fuga” do turismo de massa. Isto é consequência da busca do turista por um 

equilíbrio psicofísico junto aos ambientes naturais em seu momento de lazer. 

Existe uma relação conflituosa entre proteção e degradação, pois o meio 

ambiente físico é a matéria prima do turismo. Na concepção de Silva (2007), o 

turismo pode tanto proteger uma área natural quanto pode degradar a mesma. Isto 

é, a ausência de planejamento do turismo e o crescimento desordenado podem 

trazer graves e irreversíveis danos ao meio ambiente. Para melhor entendimento 

dos principais impactos ambientais decorrentes da atividade turista, a autora 

classifica-os em positivos e negativos sendo eles apresentados, respectivamente na 

figura 1: 

 



26 

 

 

 
IMPACTOS POSITIVOS 

 

 
IMPACTOS NEGATIVOS 

Melhoria da qualidade ambiental através da 
utilização de modernas tecnologias e outras 
facilidades. 

Poluição das águas através do lançamento de 
águas residuais diretamente em rio próximo ou 
em área costeira. 

Conservação e preservação de áreas naturais, 
tais como parques, florestas e mangues, de 
sítios arqueológicos e históricos através da 
criação de planos e programas. 

Comprometimento do lençol d’água subterrâneo 
pela ausência de um sistema de tratamento de 
esgoto. 

Melhorias na infraestrutura com a criação de 
estradas, aeroportos, terminais rodoviários, 
saneamento básico, etc. 

O vazamento de combustível de embarcações 
não apenas poluem as águas como também 
contribuem para a redução da flora e fauna. 

Investimentos empresariais em medidas 
preservacionistas, sejam por preocupação com 
a qualidade do meio ambiente, sejam por 
interesse em manter a atratividade da matéria-
prima utilizada – a natureza. 

Poluição do ar provocada pelos motores dos 
veículos. 

O contato com os espaços naturais 
preservados e o afastamento temporário do 
ambiente de trabalho e das pressões sociais 
contribui para a melhoria psicológica e física 
do ser humano. 

Poluição sonora pelo excesso de turistas 
também pelo excesso de veículos nas 
localidades turísticas. 

 
 

Poluição visual em consequência de uma 
arquitetura em desarmonia com o estilo local e 
com a paisagem natural. 

Compactação e erosão do solo – a 
compactação é causada pelo excesso de 
pessoas utilizando sempre o mesmo caminho, 
não havendo “descanso” para o mesmo o que 
pode também comprometer o lençol freático e a 
erosão é consequente da ausência de 
vegetação para dar sustentação àquele solo. 

Assoreamento de rios, represas e lagos. 

Perda de mata ciliar acarretando 
desmoronamento de terras e sedimentação dos 
leitos dos rios; perda de vida da flora e da fauna 
nos habitats selvagens – a construção de 
equipamentos turísticos, a utilização de veículos 
e embarcações e a abertura de trilhas podem 
contribuir para redução e até mesmo extinção 
de algumas espécies bem como provocar 
alterações nos habitats e na cadeia alimentar 
das espécies locais. 

Vandalismo e depredações em sítios 
arqueológicos e em grutas e cavernas. 

O lixo, podendo gerar problemas de saúde 
ambiental, causados por parasitas e doenças. 

 
Figura 1 - Impactos ambientais positivos e negativos decorrentes da atividade turística. 
Fonte: Adaptado de Silva, 2007, p. 23. 
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Quanto aos impactos econômicos decorrentes da atividade turística, Silva 

(2007) afirma que o turismo, nos últimos anos, tem se mostrado como um recurso 

comercial de alta importância, já que a demanda turística tem crescido 

consideravelmente. O turismo está entre as diversas formas de fomentar a economia 

de uma nação, sendo uma das fontes de arrecadação e de geração de empregos 

diretos e indiretos.  

Segundo Lage e Milone: 
 
 

O turismo na sociedade moderna, pode ser definido como um 
conjunto de diversas atividades econômicas incluindo transportes, 
hospedagens, agenciamento de viagens e práticas de lazer, além de 
outras ações mercadológicas que produzem riquezas e geram 
empregos para muitas regiões e países (LAGE E MILONE, 1998, 
p.30). 
 

 

Alguns países e regiões chegam a ter quase toda sua economia baseada na 

atividade turística. No entanto, segundo Silva (2007) esta situação não é 

considerada adequada, pois esta atividade está condicionada a sazonalidade, isto é 

períodos onde os fluxos de turistas tendem a crescer ou diminuir de acordo com os 

fatores climáticos, período de férias, feriados e entre outros. Para países e regiões 

assim, a atividade turística representa a “tábua de salvação” da sua economia, pois 

possibilitam uma rápida entrada de divisas em comparação as outras atividades 

econômicas, além de equilibrar a balança de pagamentos do país receptor.  

No entanto, além de gerar divisas, deve-se considerar que a atividade 

turística possui os seus custos e gera impactos negativos. Na figura 2, estão listados 

os principais impactos econômicos decorrentes do turismo. 

Já os impactos socioculturais, estes se manifestam através do contato da 

população local com os turistas. Nesta relação podem ocorrer mudanças sociais e 

culturais nas comunidades receptoras, pois no mesmo espaço vão ter pessoas com 

diferentes hábitos e costumes, o que trará uma distinção das classes sociais 

envolvidas (SILVA, 2007).  
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IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

Equilíbrio da balança de pagamentos. 
Inflação e consequente aumento do custo de 
vida da população local. 

Aumento da distribuição de renda – no caso do 
turismo internacional, os países mais ricos, 
normalmente são os que mais emitem turistas. 

Instabilidade da demanda que acarreta perdas 
econômicas em diversos setores da economia 
local, principalmente quando há grande 
dependência da atividade turística. A queda na 
demanda consequentemente significa queda 
na demanda por produtos locais e reduz as 
entradas de divisas. 

Redução do desemprego. 
Desvio de mão-de- obra para o setor turístico 
ocasionando problemas no desenvolvimento 
de outros setores econômicos. 

Aumento do recolhimento de impostos diretos e 
indiretos. 

Evasão de divisas – os lucros são enviados 
para o país de origem do empreendimento (as 
grandes cadeias hoteleiras são estrangeiras, 
na sua maioria, e remetem seu lucro para a 
matriz, deixando no empreendimento apenas o 
necessário para geri-lo). 

Geração de importações e exportações – 
importação de matéria-prima para o 
desenvolvimento da atividade turística, por 
exemplo, gêneros alimentícios (carne 
australiana, vinho chileno, aviões americanos, 
etc.) e exportação de turistas que impulsiona 
outros setores da economia, por exemplo, o 
setor da construção civil e a indústria moveleira. 

Especulação imobiliária, o desenvolvimento 
turístico traz como consequência o aumento 
dos preços das terras; 

 
Transferência da propriedade para investidores 
estrangeiros. 

 

Figura 2 - Impactos econômicos positivos e negativos decorrentes da atividade turística. 
Fonte: Adaptado de Silva, 2007, p. 25. 

 

As mudanças sociais e culturais são dadas as comunidades visitadas, de 

maneira que o turismo interfere no estilo de vida, nas manifestações artísticas e 

também no seu valor cultural. Muitas das vezes a presença do turista descaracteriza 

a tradição local, trazendo uma adaptação do costume dos moradores ao gosto do 

turista. Desta forma, essas mudanças implicarão em prejuízos para a comunidade. 

No entanto, este processo pode ocorrer, às vezes, na direção inversa, trazendo no 

turismo uma forma de transformação social e melhoria na qualidade de vida da 

população local. 

Lickorish e Jenkins (2000), afirma que a preocupação em se conhecer os 

efeitos gerados no relacionamento entre turistas e população local se deu somente a 
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partir de meados da década de 1970. Desta forma, é notório que muitos problemas 

sociais e culturais podem surgir em decorrência da atividade turística, porém pouco 

se faz para amenizar os conflitos entre visitantes e a comunidade local.  

Conforme é ilustrado na figura 3, é possível perceber as principais 

interferências na relação entre turistas e comunidades visitadas.  

   

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

Melhoria da qualidade de vida e aumento da 
mobilidade social da população local através da 
geração de empregos e renda. 

Efeito demonstração: trata-se do estímulo a 
hábitos de consumo e de entretenimento até 
então desconhecidos pelos autóctones (jogos, 
drogas, bebidas alcoólicas, etc.). 

Valorização e preservação do patrimônio 
histórico. 

Alterações na moralidade, detectada no aumento 
da prostituição, criminalidade, violência e jogo 
organizado; 

Valorização do artesanato, da herança cultural 
– folclore, religião, artes de modo geral. 

Proliferação/transmissão de doenças, 
principalmente doenças tropicais endêmicas. 

Valorização de hábitos e costumes que já 
haviam caído em desuso. 

“Comoditização” das manifestações culturais, ou 
seja, feitas para o consumo. 

Intercâmbio cultural; manutenção da população 
em seu local de origem, reativando a vida social 
e cultural da sociedade local. 

Xenofobia; 

Melhoria das infraestruturas básicas e apoio ao 
turismo e que beneficiam diretamente os 
moradores: saneamento básico, clínicas 
médicas, policiamento, iluminação, etc.  

Transformação de hábitos sociais locais 
perturbando e modificando as normas já 
estabelecidas. 

 

Descaracterização do artesanato – 
“industrianato”. 

Vulgarização das manifestações tradicionais, o 
que contribui para criar uma imagem 
estereotipada. 

Transformação da cultura local em show – 
artificialização da cultura. 

Destruição do patrimônio histórico causada por 
atos de vandalismo, depredações e grande 
circulação de veículos. 

Surgimento de “guetos” luxuosos em lugares 
onde predomina a pobreza e outros problemas 
sociais. 

 

Figura 3 - Impactos socioculturais positivos e negativos decorrentes da atividade turística. 
Fonte: Adaptado de Silva, 2007, p. 26-27. 
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Diante do exposto é possível observar que a preservação e conscientização 

dos recursos utilizados na atividade turística ainda não são voltadas completamente 

com foco para o turístico sustentável, que visa à manutenção e a extensão do ciclo 

de vida do destino turístico. Desta forma, é importante ressaltar que o planejamento 

sustentável do turismo constitui o ponto chave para manter o equilíbrio com o meio 

ambiente e trazer benefícios socioeconômicos a população local. 

 

2.2.1  Turismo Sustentável 

 

A sustentabilidade refere-se a algo que é durável, aquilo que se sustenta por 

muito tempo. Na década de 1960 um novo conceito de desenvolvimento surgiu e 

começou a ser consolidado. Verificou-se desde então uma preocupação 

internacional com os limites do desenvolvimento econômico. Tal preocupação se 

sustenta no padrão de desenvolvimento adotado na maioria dos países, no qual está 

pautado no consumo intenso dos recursos naturais. E por consequência, os efeitos 

deste tipo de consumo gera o risco de degradação, principalmente ao meio 

ambiente (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007). 

Diante disso, concluiu-se que era preciso mudar os costumes e padrões de 

consumo junto a um novo modelo de desenvolvimento. Este novo modelo precisava 

ser fundamentado em bases sustentáveis, no qual não haveria o comprometimento 

dos recursos naturais do planeta e que consequentemente promovesse a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas. Foi então, que no ano de 1972, na Conferência 

de Estocolmo, realizada na Suécia, foi criado o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA). Concluiu-se que era preciso uma nova abordagem entre 

os interesses que regem o meio ambiente e o desenvolvimento econômico, com 

objetivo de resolver os seus principais conflitos (SILVA, 2007). 

Anos se passaram e depois muitos estudos sobre o tema os termos 

sustentabilidade e sustentável passaram a ser mais comuns. No início dos anos de 

1990 o uso desses termos começou a ser usado com mais frequência, 

demonstrando que os estudos realizados estavam surtindo um efeito positivo. 
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Dentre os estudos realizados está o Relatório Brundtland6 que apresentou um 

novo conceito de desenvolvimento sustentável entendido como: 

 
 
um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a 
direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 
tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 
potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e 
aspirações humanas (WCED7, 1991, p. 49 apud SILVA, 2007, p. 28). 
 

 
Buscou-se um modelo para atender as necessidades do presente de forma 

que no futuro as próximas gerações tenham atendidas as suas necessidades. A 

mudança sugere transformação, no que se refere às políticas públicas existentes e 

principalmente de um caminho “mais sustentável” para o mundo. 

De todo o modo, a mudança sugerida abrange também a atividade turística 

que, desde a década de 1950, tem experimentado um grande crescimento e que até 

pouco tempo não se tinha uma preocupação com a preservação e a manutenção 

dos recursos utilizados no turismo. Deste modo, o desenvolvimento do turismo 

sustentável consiste primordialmente em atender as necessidades dos turistas e dos 

destinos turísticos de maneira que haja respeito e proteção, potencializando 

oportunidades de fomento no futuro (SILVA, 2007).   

O turismo sustentável tem tido uma repercussão positiva, constituindo um 

fator preponderante para a diminuição dos conflitos gerados pela atividade turística. 

Quando se diz respeito a sua apropriação em um determinado território natural, 

Bramwell e Lane (1993, p.2 apud CARDOSO, 2005, p.51) afirmam que:  

 
 

Turismo sustentável é uma abordagem positiva que tem como 
objetivo reduzir as tensões e atritos criados pela complexa interação 
entre a indústria do turismo, o meio ambiente e as comunidades 
receptoras [...] uma abordagem que envolve um trabalho para a 
viabilidade e qualidade de recursos naturais e humanos no longo 
prazo.  
 

                                                 
6
 Em 1982 o Conselho de Administração do PNUMA propôs a criação de uma comissão para estudar 

os problemas ambientais e possíveis soluções. Mas tarde, em 1983 foi criada a Comissão Mundial 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – CMMAD (“Comissão Brundtland”) que realizava 
estudos sobre o tema. 
7
 World Commission on Environment and Development. 
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Nota-se que é de total relevância que o turismo seja trabalhado de forma 

sustentável para que tanto o meio, no qual ele será inserido quanto a comunidade 

local, não sejam prejudicados por esta atividade e que ambas as partes, seja o 

mercado ou a comunidade, trabalhem juntos para que o turismo aconteça da melhor 

forma possível.  

Segundo a OMT (1999) o turismo sustentável constitui uma atividade que 

atende as necessidades dos turistas e das atividades socioeconômicas das regiões 

receptoras, pois preserva a cultura, os ambientes naturais e a diversidade biológica. 

Na ótica da política nacional de turismo brasileira, a atividade turística quando 

é planejada dentro dos princípios conceituais da sustentabilidade, consolida a 

cultura local e regional fortalecendo a sua identidade social e fomentando a 

diversidade cultural das comunidades (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007). 

A OMT (1993) propõe que o turismo seja planejado e gerido de maneira 

sustentável, na qual seja considerada a proteção e a utilização econômica em 

equilíbrio ao ambiente natural e as áreas anfitriãs. Recomenda ainda que antes que 

seja iniciado qualquer projeto turístico é preciso que antes de tudo sejam efetuados 

análises econômicas, sociais e ambientes, pois somente assim, a sustentabilidade 

poderá evitar os efeitos negativos do turismo.  

Sendo assim, os gestores de empreendimentos turísticos tem o dever de 

considerar não apenas o planejamento e a administração, mas também de 

considerar o meio ambiente no qual está inserido, pois o funcionamento de uma 

empresa gera consequências ao ambiente natural e por isso, são imprescindíveis 

ações que estejam pautadas na responsabilidade socioambiental. O esforço em 

conjunto de empresários, poder público e comunidades locais é o único caminho 

para que se tenha o desenvolvimento do turismo sustentável. 

Em contrapartida, Ruschmann afirma que: 
 
 

O relacionamento do turismo com o meio ambiente está longe de ser 
simples. Numerosas situações de conflito são registradas e, diante 
de sua fragilidade, cada medida ou precaução pode gerar um efeito 
perverso, difícil de controlar. O desafio reside em encontrar o 
equilíbrio entre o desenvolvimento da atividade e a proteção 
ambiental (RUSCHMANN, 2008, p.82).  
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Nota-se que o crescimento desta consciência de equilíbrio coletivo se 

aproxima do desenvolvimento social. O interesse na responsabilidade social vai de 

encontro com as expectativas de contribuição que as organizações podem oferecer, 

pois a maioria delas visiona soluções para os problemas sociais como a pobreza e 

exclusão social de uma região. Assunto este que será abordado a seguir. 

 

2.3  IMPACTOS DOS RESORTS 

 

A construção de equipamentos turísticos e hoteleiros e o seu funcionamento 

podem implicar em diversos impactos ambientais negativos, como a destruição de 

ecossistemas, mudança na paisagem natural, saída da população local de suas 

residências, esgotamento dos recursos naturais, dentre outros. Neste caso, antes 

mesmo de ser iniciada a atividade turística, no momento da construção, esses 

empreendimentos já representam um alto grau de agressividade ao meio ambiente. 

Em decorrência disso, várias ações podem ser tomadas pelas empresas turísticas 

para controlar a poluição ambiental, tais como a compostagem de material orgânico, 

tratamento dos efluentes líquidos, reuso da água e reciclagem de materiais     

(PINHO; SANTOS, 2013). 

A instalação de empreendimentos turísticos não pode ser caracterizada como 

a única causadora de impactos, considerando que existem outras atividades 

industriais que podem gerar danos maiores. As indústrias petroquímicas e as 

metalúrgicas são os maiores exemplos.  

Porém, Abreu afirma que: 
 
 

Como os hotéis utilizam os recursos naturais, que são também 
utilizados por qualquer empresa e todos os indivíduos, a utilização 
desses recursos, tais como a água, alimentos, por exemplo, 
representa um impacto ambiental significativo. Assim, a ideia de que 
hotéis não causam impactos ao meio ambiente trata-se de uma visão 
distorcida da realidade. Sem mencionar os impactos ambientais 
decorrentes do lixo que é gerado nestes locais, dos equipamentos e 
produtos de uso diário que agridem o meio ambiente, dos efluentes 
líquidos, que são lançados em rios e mares misturados com 
detergentes e outros dejetos orgânicos, e tantas [sic] outros aspectos 
(ABREU, 2001, p.13). 

 
 



34 

 

Muitas vezes a localização dos empreendimentos turístico hoteleiros em 

áreas com fragilidade ecológica gera maior preocupação e por isso são tomadas 

medidas mais cuidadosas na sua instalação e operação.  Diante desta preocupação, 

o poder público criou um instrumento para avaliar os impactos dos grandes 

complexos turísticos, obrigando-os a obter o licenciamento ambiental. Para isso, o 

empreendimento é obrigado a realizar estudos que avaliem os possíveis impactos 

ambientais que poderão causar ao meio ambiente. 

As áreas litorâneas exercem um alto poder de atratividade tantos aos turistas 

quantos aos empresários que promovem investimentos no setor de turismo. 

Desta forma, é preciso entender que: 
 
 

a qualidade de uma destinação turística vem sendo avaliada com 
base na originalidade de suas atrações ambientais. A questão funda- 
mental nesse caso é a premente necessidade de controlar o cresci- 
mento quantitativo dos fluxos turísticos, uma vez que os 
ecossistemas sensíveis ficam comprometidos quando ultrapassam 
os limites de sua capacidade de carga (COUTINHO, 2000, p. 05).  
 
 

O que caracteriza o destino turístico é os seus atrativos, sejam eles os 

naturais quanto os culturais. Esses influenciam a escolha dos turistas. Quando 

ocorre a degradação ambiental é inevitável que o declínio da atividade aconteça, em 

consequência da sua dependência em relação a manutenção do equilíbrio ambiental 

(PINHO; SANTOS, 2013). 

Isto explica a importância do mecanismo utilizado para a obtenção do 

licenciamento ambiental para empreendimentos turísticos, pois auxiliam na 

prevenção dos riscos ambientais que estão associados ao turismo. E avaliam os 

possíveis impactos, podendo assim ser criadas medidas e ações que minimizem os 

impactos previstos antes e depois de sua implantação. 

O poder público tem a responsabilidade de fiscalizar e exigir o cumprimento 

das leis ambientais, ao mesmo tempo em que a sociedade precisa conhecer o seu 

papel na proteção ambiental. Somente dessa maneira será possível que a atividade 

turística se desenvolva sem oferecer risco ao meio ambiente. 

Os setores empresariais, principalmente o de hospedagem, com o decorrer 

do tempo, passaram a ser mais cobrados com relação aos princípios ambientais. 
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Hoje, para um empreendimento obter uma boa aceitação da sociedade ele precisa 

além de oferecer qualidade na prestação dos serviços e produtos precisa também 

portar uma postura que conserve os recursos naturais.  

Costa (2004), em seu estudo sobre o setor hoteleiro e as ações ambientais 

explica que em 1995 foi produzido o Pacote de Ações Ambientais para Hotéis, um 

trabalho feito em conjunto pela Associação Internacional de Hotéis, Iniciativa 

Ambiental de Hotéis Internacionais e Programa Ambiental das Nações Unidas. 

Neste pacote de ações encontram-se recomendações e ações que garantem a 

sustentabilidade turística no setor hoteleiro em longo prazo. Sendo acima de tudo, 

necessária a diminuição do desperdício e a reciclagem dos produtos consumidos. 

Basicamente as ações permeiam as áreas de energia, resíduos sólidos, água, 

efluentes, emissões e controle de fornecedores. 

Já é possível notar que alguns hotéis, como é o caso da Rede Accor, já 

possuem seus próprios programas de ações ambientais. No caso da Accor, por ser 

tratar de uma rede de hotéis com referência mundial, buscou-se internamente criar 

um programa de sustentabilidade que incluísse todos os seus hotéis e clientes. 

Desta forma, entende-se que esta iniciativa torna o seu produto e serviço mais 

atrativo em comparação aos que não seguem esta tendência de sustentabilidade. 

(PEGADAS ECOLÓGICAS, 2012) 

De acordo com Ferreira (1999), o setor hoteleiro em particular deve inserir em 

suas metas sua parcela de responsabilidade a respeito da ética e do 

desenvolvimento sustentável, uma vez que depende da qualidade do meio ambiente 

para o seu desenvolvimento. 

Isto é, à medida que os gestores hoteleiros se conscientizam de sua 

responsabilidade perante a sociedade cresce a garantia de melhores resultados 

ambientais, sociais e econômicos. Sendo assim um modelo de gestão para os 

futuros empreendimentos do setor hoteleiro. 

O crescimento deste setor, principalmente dos complexos turísticos tipo 

resorts configuram uma das áreas mais controversas ao debate do turismo 

sustentável e para melhor compreensão destes empreendimentos é preciso 

entender como foi sua evolução e suas principais características dentro das suas 

mais variadas conceituações.  
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2.3.1   Evolução dos Resorts no Brasil e no Mundo  

 

A globalização, fenômeno pós-moderno, tem gerado mudanças no 

comportamento do consumidor e isto tem se refletido no setor empresarial que por 

sua vez tem enfrentado uma acirrada concorrência que se deu através da revolução 

tecnocientífica. Existe uma tendência mundial de homogeneização dos hábitos e 

costumes de consumo, principalmente no comportamento dos turistas que buscam 

gastar seu tempo livre para o lazer. A busca cada vez maior por lugares, nos quais 

oferecesse o mais completo serviço e infraestrutura, fez com que os 

empreendimentos tipo resorts se espalhassem por diversos locais do mundo. 

De origem inglesa, a palavra resort se incorporou ao vocábulo brasileiro nos 

últimos anos e pode ser considerado como um local destinado ao descaso e bem-

estar. O seu significado pode ser direcionado tanto a um local de descanso e 

entretenimento como também a estância de férias (BARBOSA, 2004 apud 

LOUREIRO, 2005). 

A OMT (2003, p. 61) define os resorts como: “destinos turísticos integrados e 

relativamente independentes que oferecem uma variedade de instalações e 

instalações e atividades para os turistas”. “O único objetivo dos resorts é oferecer 

aos seus usuários um lugar para escapar e recuperar-se do mundo do trabalho e 

das preocupações diárias” (MILL, 2003, p. 20). 

No entender de Cruz (2001), a expressão que melhor define resorts é 

“paraísos privativos”, pois são locais que: 

 
 

Oferecem aos hóspedes tudo que ele, em geral, busca em um 
destino turístico: hospedagem, serviços de restauração e de lazer, 
segurança, belas paisagens. O turista hospedado em um resort não 
tem a necessidade de sair do empreendimento, embora possa fazê-
lo a qualquer momento (CRUZ, 2001, p.89). 
 
 

É possível observar que a principal diferença entre um hotel tradicional e um 

resort é a forma de ocupação dos hóspedes e a quantidade e formato das 

instalações, equipamentos e serviços oferecidos. O hóspede que utiliza o hotel 

tradicional faz dele como base para realizar o objetivo de sua viagem, limitando-se 
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apenas a ser um meio de hospedagem. Já o resort é um estabelecimento que se 

configura como destino, sendo o próprio motivo da viagem (LOUREIRO, 2005). 

De acordo com o Regulamento dos Meios de Hospedagem do Instituto 

Brasileiro de Turismo (EMBRATUR, 1998), a definição mais adequada para os 

resorts são hotéis de lazer descrito como: 

 
 
Meio de hospedagem normalmente localizado fora dos centros 
urbanos, com áreas não edificadas amplas e com aspectos 
arquitetônicos e construtivos, instalações, equipamentos e serviços 
especificamente destinados à recreação e ao entretenimento, que o 
tornam prioritariamente destinado ao turista em viagem de lazer 
(Título I, Artigo11). 

 
 

A Associação Brasileira de Resorts - Resorts no Brasil cujo objetivo é 

identificar, avaliar e discutir a situação do segmento no Brasil, define os resorts 

como:  

 
 
Empreendimentos hoteleiros de alto padrão em instalações e 
serviços, fortemente voltados para o lazer em área de amplo convívio 
com a natureza, na qual o hóspede não precise se afastar para 
atender suas necessidades de conforto, alimentação, lazer e 
entretenimento (BHS TRAVEL RESEARCH, 2013, p. 07). 
 
 

Ainda segundo a BHS (2013), os empreendimentos tidos como resorts 

apresentam vários tipos, de acordo com as características distintas no mundo. 

Podendo, estes serem classificados conforme seu principal atrativo tais como: 

termas, praias, atividade de pesca, esqui na neve, esportes aquáticos, cassinos, 

golfe, ecologia, e outros. 

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 

Hospedagem, a classificação atual usada pelo setor de turismo agrupa os hotéis em 

cinco categorias, referindo-se a faixa de preço e a qualidade dos serviços e 

instalações, sendo chamados de uma a cinco estrelas. Já os resorts se enquadram 

nas últimas duas categorias (de quatro a cinco estrelas), pois precisam atender a 

requisitos mínimos de infraestrutura, serviços e sustentabilidade (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2010).  
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Lawson (2003) classifica os resorts como: litorâneos ou de praia; de 

tratamento de saúde e spas; resorts rurais; de montanha; temáticos; hotéis-resorts; e 

resorts tipo Timeshare8 e de propriedade de férias. 

A história dos resorts teve início no Império Romano, sua origem vem dos 

spas e casas de banho, frequentados para tratamentos medicinais. No século ll 

antes de Cristo, os primeiros banhos eram pequenos e possuíam equipamentos 

simples, observa-se que os homens as mulheres ficavam separados. Com o passar 

dos anos, os banhos passaram a ser mais ornamentados, servindo não só para fins 

de saúde, mas também de convívio social. E com isso, foram sendo acrescentadas 

instalações para recreação, prática de esportes, restaurantes, salas para encontro 

social e lojas (MILL, 2003). 

Somente no século XVIII se estabelece um novo padrão de produtos e 

serviços com o surgimento da indústria suíça de resort, que oferecia melhores 

instalações e maior número de atividades sociais. Devido as dificuldades de acesso 

e transporte o tempo de viagem eram longas e por isso as pessoas permaneciam 

mais tempo hospedadas nos destinos. No entanto, com a evolução dos serviços de 

transporte este tipo de viagem passou ater um caráter de lazer (MILL, 2003). 

Após a Segunda Guerra Mundial no século XX, alguns fatores favoreceram o 

desenvolvimento do turismo, sendo eles: a expansão do setor automobilístico e 

aéreo, a crescente urbanização, o aumento da renda e a aquisição do direito de 

férias. Com isso, as viagens de lazer passaram a fazer parte de uma boa parte da 

população. Os hotéis passaram a atender uma maior demanda e com base nisso 

começaram a diversificar suas atividades de lazer. Surgiram também novos resorts 

no mundo, como em Cancun, Jamaica, Antilhas e California (MILL, 2003; 

LOUREIRO, 2005). 

De acordo com Issa e Jayawardena (2003) o grande marco para a 

consolidação dos resorts acorreu em 1950, ano que o belgo Gerard Blitz criou o 

Club Mediterranée S.A, conhecido como Club Med, construído na Vila de Alcudia, na 

Ilha de Mallorca na Espanha.  

                                                 
8
 Time sharing ou espaço compartilhado significa a compra de um espaço por um determinado 

período (dias, semanas, mês ou ano) para passar férias, dentro ou fora do país. 
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Segundo Clark (2000), o Club Med era um diferente produto hoteleiro criado 

especialmente para os destinos litorâneos de verão e direcionado para aqueles que 

apreciam e gostam do contato com a natureza e a prática de esportes.    

Os resorts, até a década de 1970, eram voltados para o turismo de massa e 

não tinham qualquer preocupação com a conservação do meio ambiente. Com o 

surgimento das políticas ambientais começaram a existir conflitos com muitos hotéis 

que se instalaram em áreas naturais. Em consequência destes conflitos econômicos 

e ambientais, na década de 1980, houve uma crescente conscientização mundial e 

os projetos de resorts passaram a respeitar e ter uma maior preocupação com o 

meio ambiente (LAWSON, 2003; LOUREIRO, 2005). 

O conceito de resort chegou ao Brasil, na década de 1970 com as instalações 

dos empreendimentos Club Méditerranée Itaparica, na Bahia, o Tropical Manaus e 

também o Rio Quente Resorts. Características peculiares da região nordeste 

impulsionaram a consolidação deste mercado no Brasil. Fato que hoje é a região do 

país que concentra o maior número de resorts (TOUR INFO, 2004). 

O grande marco para a hotelaria brasileira em geral e especificadamente para 

categoria dos resorts foi a construção do complexo Costa do Sauípe no litoral da 

Bahia, inaugurado em 2000. Sua localização contempla uma extensão de 172 

hectares de área preservada da Ilha dos Coqueiros, representado um verdadeiro 

paraíso tropical. O complexo comportava cinco resorts (SuperClubs Breezes, 

Marriot, Sofitel Suítes, Sofitel Costa do Sauípe e Renaissance), seis pousadas 

(Pousada Agreste, Pousada Aldeia, Pousada Carnaval, Pousada Gabriela, Pousada 

Pelourinho e Pousada da Torre), cinco centros de lazer (Poliesportivo, de Golfe, de 

Tênis, Equestre e Náutico) e uma vila de praia com restaurantes, bares, lojas, 

artesanato e shows (TOUR INFO, 2004). 

Devido ao contínuo crescimento dos resorts, em 2003, foi fundada a Resorts 

Brasil, através de uma iniciativa dos melhores 14 resorts do país, a ideia principal 

era criar uma associação para difundir o conceito de resort no Brasil. Hoje em seu 

quadro associativo encontram-se aproximadamente 50 resorts (RESORTS BRASIL, 

2013). 

De acordo com a entidade, é possível observar que o crescimento dos resorts 

nas regiões do Brasil apresentou uma mudança no destino das instalações 
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hoteleiras. Conforme ilustrado na figura 4 é possível identificar que após o ano de 

2000 novos empreendimentos foram construídos no nordeste, sendo denominados 

de resorts de praia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4 - Evolução dos resorts no Brasil. 
  Fonte: BHS International, 2013. 

 

Os resorts, geralmente estão localizados em áreas com potencial turístico, 

estando na maioria das vezes situados em zonas costeiras e regiões não urbanas 

com natureza preservada. O crescimento no número de resorts está associado a 

crescente demanda de turistas na busca de lazer e praticidade. 

 

2.3.2  Resorts e as Comunidades Locais 

 

Segundo Kye-Sung (2003), atualmente os empreendimentos tipo resorts 

devem se preocupar mais com os outros aspectos além de sua localização e 

paisagens bonitas. O novo perfil da sociedade busca obter conhecimento sobre a 

reputação, as instalações e os atrativos de uma região num todo quando escolhe um 

destino para viajar. Esses três fatores juntos vão determinar o sucesso de um resort. 

O relacionamento do resort com a comunidade local é de extrema importância 

para se desenvolver um convívio harmonioso e humano, bem como a demonstração 

de compromisso e interesse com relação aos assuntos da comunidade. A inserção e 
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o envolvimento do empreendimento nas causas locais que busque melhores 

condições de vida para a comunidade são fatores que influenciam positivamente 

essa relação. Por isso, a importância das comunidades serem contatadas para que 

se desenvolva um bom relacionamento, só assim a hospitalidade poderá permear 

numa localidade (MARQUES, 2004; CASTELLI, 2005). 

Nicololetti (2003) considera o turismo de resorts como o oposto ao 

ecoturismo, no qual o primeiro é caracterizado como modelos sofisticados e 

estandardizados que não interagem com as comunidades, muito menos valorizam o 

espaço pré-existente, social e culturalmente construído. 

Krippendorf (2001) considera os resorts como turismo de guetos e diz que 

nesta categoria todos os empreendimentos são parecidos entre si, pois não há 

necessidade dos turistas saírem, pois há tudo o que eles precisam dentro deles. O 

Club Med é o exemplo perfeito para o turismo de guetos, pois a aldeia do Club é 

protegida por uma cerca e na entrada existe uma barreira e uma rigorosa segurança, 

para que todos os turistas possam divertir-se sem qualquer perturbação. 

Segundo Silva (2007, p.40): 
 
 

Os resorts muitas vezes encontram-se desvinculados do entorno e 
da comunidade, não geram renda, não geram emprego, não 
valorizam a cultural local como um atrativo turístico ou contribuem de 
alguma forma para a melhoria da qualidade de vida da população 
local. 
 
 

Afirma ainda que esses empreendimentos são alvo de inúmeras criticas, pelo 

fato de satisfazerem todas as necessidades dos turistas, o que reduz a oportunidade 

dos comerciantes locais. Os turistas deixam de comprar souvenires, não utilizam os 

serviços locais, tais como os restaurantes, lanchonetes, táxis, dentro outros. Esses 

empreendimentos costumam importam desde a comida à mão de obra, desprezando 

assim os fornecedores locais e o capital humano da região. Situação esta que 

evidência a ausência de benéficos econômicos e sociais (SILVA, 2007). 

Outra questão peculiar destes empreendimentos alvo também de criticas, é o 

fato de, em sua maioria, serem propriedade de empresários ou companhias 

estrangeiras. Isto é, os benefícios econômicos gerados pelos resorts não são 
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investidos na sua região e sim, levados para o país de origem dos proprietários 

(SILVA, 2007). 

Existe ainda a questão do não convívio dos turistas com os moradores locais. 

Se por um lado os moradores podem servir como mão de obra para os resorts, por 

outro lado o acesso às suas instalações é quase impossível, devido às condições 

financeiras dos moradores e também pelos preços praticados, considerados altos. 

Neste caso, o preço do produto turístico impede a demanda local e com isso não 

acontece a relação entre residentes e turistas. É natural que a comunidade tenha 

interesse em conhecer as instalações dos resorts; trata-se de um desejo que pode 

ser atendido de forma a criar um sentimento de prestígio as moradores locais, que 

são na maioria pessoas simples que talvez jamais teriam acesso a esses complexos 

hoteleiros. Por isso, alguns resorts como o Transamérica Ilha de Comandatuba na 

Bahia e o Blue Tree de Angra dos Reis no Rio de Janeiro (RJ) aderiram, como 

política de relacionamento, abrir as portas em dia determinado para a visitação de 

moradores dos seus entornos. O intuito é criar um bom relacionamento e satisfazer 

o interesse da vizinhança. Na visita, os moradores podem conhecer o funcionamento 

desses complexos e entender melhor toda a sua rotina interna (SILVA, 2007; FILHO 

et al., 2009). 

Segundo pesquisas já realizadas: 
 
 

Há, também, programas de vivência oferecidos à comunidade 
incluindo estágios nos resorts em período estrategicamente 
determinado para que as pessoas aprendam funções operacionais. 
Nessa vivência os estagiários recebem o uniforme, alimentação e 
uma ajuda de custo e são supervisionados por pessoal de 
treinamento dos recursos humanos dos resorts. Após o período de 
estágio, é criado um banco de pessoal para necessidades de 
contratação ou emprego temporário conforme a necessidade do 
hotel. Essas ações permitem capacitar pessoas da comunidade local, 
oferecem possibilidade de emprego e renda e garantem ao hotel 
pessoal disponível e capacitado para suas necessidades sazonais. É 
uma estratégia bem sucedida que garante bons frutos a todos os 
envolvidos, além de fortalecer a relação com a comunidade e permitir 
que mais pessoas conheçam melhor esses complexos hoteleiros 
(FILHO et al., 2009, p. 43). 
 
 

Se o turismo for trabalhado de maneira ética e de acordo com as 

características próprias de cada localidade, muitos complexos turísticos poderiam 
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exercer um papel positivo no desenvolvimento do turismo sustentável. Conforme 

afirma Swarbrooke: 

 
 
[...] em termos realistas, talvez o melhor que se possa esperar é que 
esses resorts se emprenhem em adotar e seguir os princípios de boa 
conduta. Devem, sempre que possível, adquirir suprimentos de 
comerciantes locais, e pagar-lhes um preço justo. Os turistas devem 
ser incentivados a deixar a área do resort para explorar a região. Os 
governos devem garantir que os resorts sejam ou de propriedade 
local ou gerido em parceria entre empresários locais e empresas 
externas, a fim de maximizar os benefícios locais dos mesmos. E por 
fim, os resorts devem ser estimulados a envolver-se mais com a 
comunidade local e a contribuir com projetos ali desenvolvidos 
(SWARBROOKE, 2000, p. 79). 
 
 

Desta forma entende-se que o turismo pode contribuir positivamente para o 

desenvolvimento social e econômico de uma região, por isso a importância do 

planejamento sustentável.  

Para melhor compreensão do município de Maricá, é de total relevância uma 

análise do seu contexto histórico e atual. Desta forma, no próximo capítulo será 

apresentado um panorama histórico do município, bem como suas principais 

características, e posteriormente uma análise do seu potencial turístico e a sua 

participação entre os municípios da Região dos Lagos. 
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3  PANORAMA DO MUNICÍPIO DE MARICÁ 

 

Maricá é um município brasileiro, situado no interior do estado do Rio de 

Janeiro. Conhecido por suas praias agitadas e por suas propriedades rurais – 

chácaras e fazendas – muitas delas ricas em conteúdo histórico.  Maricá possui 

clima tropical, influenciado pela serra e pelo mar, apresenta uma média de 

pluviométrica de 1.100 mm/ano.   

A área urbana é ocupada por domicílios permanentes, e as regiões litorâneas 

e lagunares são de ocupação típica de turismo de veraneio.  

 

3.1  HISTÓRIA 

 

A história de Maricá remonta ao final do século XVI quando os primeiros 

portugueses receberam algumas terras como doação, as chamadas sesmarias – na 

região do litoral que hoje se chama Itaipuaçu seguindo até a Lagoa de Maricá. 

O nome Maricá tem origem indígena, de acordo com os historiadores “mari” 

significa espinheiro e “caá” significa mato. Espinheiro Maricá era o nome popular de 

uma árvore muito abundante na região, por isso a justificativa do nome Maricá 

(PREFEITURA DE MARICÁ, 2012). 

Um dos primeiros marcos históricos do povoamento data de 1584 quando o 

Padre José de Anchieta, às margens da Lagoa realizou a famosa Pesca Milagrosa.  

Os primeiros centros populacionais da região foram o povoado de São José do 

Imbassaí e a Fazenda de São Bento, fundada em 1635 pelos frades beneditos9. 

Em 1755 foi construída a primeira Capela da região, em homenagem a Nossa 

Senhora do Amparo. Mais tarde estabeleceram do outro lado da Lagoa as bases da 

Vila de Santa Maria de Maricá, nome dedicado a Dona Maria I de Portugal. Em 26 

de maio de 1814, devido às várias emancipações, a Vila de Santa Maria de Maricá 

destacou-se das terras do Rio de Janeiro, de Cabo Frio e da Vila de Santo Antônio 

de Sá, das quais fazia parte. 

                                                 
9
 Informações extraídas do site: www.conheçamarica.com.br 
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Após a Proclamação da República, em 1889, a Vila de Maricá foi elevada a 

categoria de cidade. Esta decisão foi tomada pelo governador, já que a vila havia 

crescido em termos de população e também porque apresentava um grande 

progresso, passando a se chamar cidade de Maricá. 

Pela cidade de Maricá passaram artistas, políticos, escritores e cientistas. 

Seja por trabalho, (missão) como também por lazer. Dentre as figuras mais ilustres 

incluem-se a Princesa Isabel e o Conde D’eu, membros da família Real se 

hospedaram na Fazenda do Pilar (Figura 5), de propriedade do Comendador 

Antônio Joaquim Soares Ribeiro e esposa Maria Feliciana de Mattos, em julho de 

1868. 

 

 

  Figura 5 - Fazenda do Pilar.  
  Fonte: IPHAN, 2013. 

 

Em 1832, o cientista inglês Charles Darwin também visitou Maricá, em sua 

expedição pelo interior do estado do Rio de janeiro; após passar por Niterói, passou 

por algumas regiões da cidade. Vale citar que, de acordo com Silva (2009), Darwin 

fez um mapa e marcou uma cobertura vegetal da serra, conhecida como Serra da 

Tiririca. Neste local ele percorreu uma antiga trilha conhecida como “Vai e Vem”, 

encerrando o seu trajeto na Fazenda de Itaocaia (Figura 6), local onde se hospedou 

e ficou impressionado com a vista do enorme morro de granito íngreme situado atrás 

da Fazenda (SILVA, 2009). 
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                Figura 6 - Fazenda Itaocaia, localizada no distrito de Itaipuaçu. 

     Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 
 

Em 1889 foi inaugurado um trecho da estrada de ferro (Figura 7) que ia até a 

localidade de Manoel Ribeiro. Anos depois o Governo Federal prolongou a estrada 

até Cabo Frio por decreto de lei, tendo ligação com a Central do Brasil. Através 

desse novo meio de transporte os pescadores e agricultores conseguiam levar e 

vender seus produtos nos municípios vizinhos de São Gonçalo e Niterói. Na figura 7 

é possível identificar as principais cidades por onde passava as locomotivas.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 7 - Linha Férrea que passava por Maricá.  
Fonte: http://estradadeferromarica.blogspot.com.br. 
 

http://estradadeferromarica.blogspot.com.br/
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3.2  LOCALIZAÇÃO E GEOGRAFIA 

 

O município de Maricá pertence à Região Metropolitana da cidade do Rio de 

Janeiro, distando aproximadamente 60 km da capital (Figura 8). Faz divisa a oeste 

com os municípios de Niterói, ao norte com São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá e a 

leste com Saquarema. O principal acesso à cidade é feito pela Rodovia Amaral 

Peixoto (RJ-106) podendo também ser acessada pela rodovia RJ 114 e a BR 101. 

 

 

        Figura 8 - Mapa cartográfico da distância do Rio de Janeiro. 
        Fonte: Retirado do Google Maps 2014 e SEBRAE, 2011. 

 

O território municipal estende-se por 362,571 km² e está divido em quatro 

distritos (Figura 9): Maricá (sede) - 1º distrito, Ponta Negra – 2º distrito, Inoã – 3º 

distrito e Itaipuaçu – 4º distrito.  

O município de Maricá apresenta clima tropical úmido, com temperatura 

média anual de 23°C. A rede hidrográfica é formada por três principais sub-bacias: 

Rio do Vigário, Rio Ubatiba e Rio Caranguejo. O seu relevo local é caracterizado por 

uma extensa planície, ao sul, e por diversas colinas e maciços, ao norte leste e 

oeste. A Serra do Mato Grosso possui as maiores elevações do município, onde os 

picos ultrapassam 800 metros (MONTEIRO; LONGO, 2006). 

Em meados do ano 2000, por meio da Lei Federal n. 9.985, foi instituído o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) que 
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estabelece normas e critérios para a implantação e gestão de unidades de 

conservação no Brasil. Segundo esta Lei, Maricá possui uma Unidade de Proteção 

Integral – O Parque Estadual da Serra da Tiririca e uma Unidade de Uso Sustentável 

– a Área de Proteção Ambiental de Maricá (MONTEIRO; LONGO, 2006). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Figura 9: Mapa ilustrativo da delimitação distrital do município de Maricá. 
 Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Maricá, 2013. 

 
 
 

3.3  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS   

 

Desde a década de 1980, o território de Maricá tem se transformado 

consideravelmente. As mudanças deram-se principalmente pelo aumento 

populacional decorrente do contínuo movimento das atividades imobiliárias. Depois 

da conclusão das obras de duplicação da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) em 

2002, muitos veranistas fixaram residência no município, o que atraiu novos 

investidores e estimulou ainda mais a especulação imobiliária. Esta alteração no 

cenário de Maricá fomentou a elaboração de uma nova legislação urbanística para o 

município, ajustada a atual realidade local. Em outubro de 2006, essa nova 

legislação se fundamentou no Plano Diretor de Maricá, atual legislação vigente no 

município (MONTEIRO; LONGO, 2006). 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o município de Maricá 

apresentou uma crescente evolução populacional desde o ano de 1992, 
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apresentando aproximadamente 127.461 habitantes no último censo. A estimativa 

populacional para 2013 poderá chegar a 139.552 (Figura 10). 

Em 2010, Maricá registrou uma densidade demográfica de 351,55 

habitantes por km². A população maricaense pode ser considerada jovem, pois a 

maior parte da população está entre a faixa etária de 30 a 40 anos, sendo 

predominante o sexo feminino.  

 

Gentílico de Maricá Maricaense 

População estimada 2013 139.552 

População 2010 127.461 

Área da unidade territorial (km²) 362,571 

Densidade demográfica (hab/km²) 351,55 

        
Figura 10 - Dados demográficos do município de Maricá.  

        Fonte: Retirado do site do IBGE, 2010. 
 

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 desenvolvido pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada e Fundação João Pinheiro, realizou um estudo que apresenta 

um panorama de crescimento de Maricá. O município apresentou no ano de 2010 o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de 0,765 pontos, sendo caracterizado 

com alto desenvolvimento humano.  

Os resultados da pesquisa foram obtidos utilizando as três dimensões do IDH 

Global: longevidade, educação e renda conforme ilustrado na figura 11.  O IDH de 0 

a 1 representa que quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento humano e 

quanto mais próximo de 1, melhor.  

Os dados apresentados no Atlas são baseados no crescimento a cada dez 

anos e são confirmados pelo Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) que 

foram divulgados em dezembro de 2012 que é realizado anualmente.  

A conceituação do desenvolvimento humano é baseada nos trabalhos do 

prêmio Nobel de Economia Amartya Sen que ressalta as pessoas como a verdadeira 

‘riqueza das nações’, ressaltando suas oportunidades e capacidades. 
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        Figura 11 – Índice de Desenvolvimento Humano do município de Maricá.  
        Fonte: Atlas Brasil – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2013. 

 
 

De acordo com a figura 12, Maricá apresentou no último censo receitas 

maiores que as despesas orçamentarias, tendo uma arrecadação de 

aproximadamente 143 milhões em suas receitas. O seu Produto Interno Bruto está 
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concentrado no setor da indústria, tendo o setor de serviços como sua segunda 

principal atividade econômica (Figura 12). 

 

 

             Figura 12 - Despesas e Receitas orçamentárias do município de Maricá.  
             Fonte: IBGE, 2010. 
 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura 13 - Produto Interno Bruto do município de Maricá. 
            Fonte: IBGE, 2010. 
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3.4  POTENCIAL TURÍSTICO  
 

Maricá pertence ao Polo da Costa do Sol, popularmente conhecido como 

Região do Lagos. Constituiu-se em um dos mais importantes polos de atração 

turística do Estado fluminense. Os principais atrativos estão ligados ao segmento sol 

e praia, ressaltando-se atividades de mergulho, esportes náuticos, passeio de 

barcos, e outros. A região é destacada por seus atrativos naturais, tais como lagoas 

e praias. Os atrativos culturais são constituídos de alto valor histórico e arquitetônico 

do período colonial. 

Desde o início da década de 1950, a região da Costa do Sol era frequentada 

por uma elite carioca, para fins de veraneio. No entanto, foi depois da construção da 

Ponte Rio-Niterói em 1977, que ocorreu um grande crescimento turístico na região, 

ocasionando também uma proliferação de segundas residências (FONSECA, 2011) 

Na figura 14, é possível observar os treze municípios pertencentes à Costa do 

Sol e a sua importância turística no contexto hoteleiro da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

             Figura 14 - Gráfico dos estabelecimentos hoteleiros no Polo da Costa do Sol - RJ 
                   Fonte: Rais, 2007 apud Fonseca, 2011.                                              

 
É possível verificar na figura 15 que a partir do ano de 2006, começa a ter um 

declínio no número de estabelecimentos hoteleiros e similares nos munícipios 

turísticos de Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Araruama, Iguaba Grande, Maricá 
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e Saquarema, enquanto outros permanecem estagnados e outros apresentam 

pequeno crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 15 - Estabelecimentos hoteleiros e similares no Polo da Costa do Sol – RJ. 
Fonte: Rais, 2007 apud Fonseca, 2011. 
 

A atividade turística se configura como um setor importante para a economia 

de Maricá, mas segundo a Secretaria Municipal de Turismo ainda não é 

quantificada. Seu potencial ainda é subexplorado, sendo observada grande 

movimentação da atividade nas temporadas de veraneio, no qual ocorre grande 

circulação de vendas e serviços relacionados ao turismo. 

O município de Maricá possui uma diferente paisagem oceânica e de restinga, 

porém necessita realçar o seu valor de maneira sustentável no seu planejamento. 

Para que desta forma, o turismo do município se desenvolva e se consolide junto ao 

Polo da Costa do Sol, considerando que este polo possui um forte interesse turístico 

dentro do Rio de Janeiro.   

É importante ressaltar que Maricá constitui-se como portal de entrada para a 

região dos Lagos no Rio de Janeiro (acesso pela RJ-106), prezando o seu passado 

colonial com alguns prédios e monumentos que lembram sua história. 

 Suas praias e lagoas são as principais atrações turísticas da cidade, o que a 

faz receber visitantes todo ano, principalmente na época de verão e férias escolares. 
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O município possui na região do centro um aeródromo, conhecido como 

aeroporto de Maricá. O aeródromo opera voos de pequeno porte, sendo 

administrado pelo próprio município. Atualmente se encontra em obras de 

manutenção. No local também opera uma escola de pilotagem, chamada de 

Aeroclube – Escola de Pilotagem de Maricá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 16 - Pátio do Aeródromo e o hangar do Aeroclube Escola de 

Pilotagem de Maricá. 
                    Fonte: www.leisecamarica.com.br, 2013. 

 

Maricá possui como meio de acesso dois terminais rodoviários, um localizado 

no centro, chamado de Terminal Rodoviário do Povo de Maricá e o outro inaugurado 

recentemente em Itaipuaçu, chamado de Terminal de Integração Rodoviária José 

Ferreira da Silva.  

Sua infraestrutura básica e urbana ainda se encontra pouco desenvolvida, 

sendo necessário investimento na produção, criação e qualificação dos 

empreendimentos, equipamentos e instalação de serviços turísticos. 

Não existe no município um centro específico de apoio e informação ao 

turista, sendo este atualmente adaptado e trabalhado junto a Secretaria Municipal de 

Turismo e Lazer de Maricá. 
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Na região existem três principais agências de viagens e turismo, LUXTOUR, e 

MARICATUR, no centro e, TTC TURISMO, em Araçatiba. Sendo ainda um setor que 

vem crescendo e se consolidando aos poucos no município. 

De acordo com a Secretaria de Turismo e Lazer de Maricá, em breve estará 

sendo elaborado o inventário turístico do município, uma importante ferramenta que 

possibilita trazer um diagnóstico turístico de Maricá. 

O Secretário de Turismo de Maricá10, Amaury Vicente ressaltou a importância 

de se montar um diagnóstico turístico do município, pois: 

 
 
Não sabemos, por exemplo, o número de restaurantes de Maricá, 
que tipo de cardápio oferecem, nem o número de quartos de hotéis 
disponíveis no município. Estes e outros dados são fundamentais 
para estimular o desenvolvimento do turismo na cidade. 

 
 

Para realizar o levantamento a secretaria planeja estabelecer parcerias com 

outras secretarias e subprefeituras. De acordo com o secretário, o inventário será 

uma espécie de raios-x do município e que a partir dele será possível desenvolver 

um planejamento para o turismo de Maricá. Ainda segundo ele, esta iniciativa fará 

com que muitos empresários locais busquem legalizar suas empresas. 

De acordo com o capítulo cinco da Política de Desenvolvimento Econômico 

do Plano Diretor de Maricá, está previsto na seção ll o artigo 81 que prevê o Plano 

de Incentivo ao Turismo, conforme descrito a seguir: 

 
 

O Município promoverá e incentivará o turismo, como fator de 
desenvolvimento econômico e integração social, bem como de 
divulgação, valorização e preservação do patrimônio cultural e 
natural cuidando para que sejam respeitadas as peculiaridades 
locais, não permitindo efeitos desagregadores sobre a vida das 
comunidades envolvidas assegurando sempre o respeito ao meio 
ambiente e à cultura das localidades aonde vier a ser explorado. 
 
 

Ainda segundo o Plano Diretor de Maricá e de acordo com o artigo 82 da 

subseção ll, o Programa de Incentivo ao Turismo deverá ter como diretrizes as 

seguintes ações: 

                                                 
10

 Notícia publicada no dia 16 de maio de 2012 no site oficial da prefeitura de Maricá.  
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I – garantir a inclusão e o desenvolvimento do ecoturismo;  
II – desenvolver efetiva infra-estrutura turística;  
III – estimular e apoiar a produção artesanal local, as feiras, 
exposições, eventos turísticos e programas de orientação e 
divulgação de projetos municipais, bem como elaborar o calendário 
de eventos;  
IV – regulamentar o uso, ocupação e fruição de bens naturais e 
culturais de interesses turísticos, proteger o patrimônio ecológico e 
histórico cultural e incentivar o ecoturismo;  
V – promover a conscientização do público para a preservação e 
difusão dos recursos naturais e do turismo como atividade e fator de 
desenvolvimento;  
VI – incentivar a formação de pessoal especializado para o 
atendimento das atividades turísticas;  
VII – apoiar e promover circuitos turísticos de passeios de barco 
entre as lagoas com a implantação de piers e infraestrutura nos 
pontos de apoio (início, meio e fim dos circuitos).  

 

De acordo com o Plano Diretor de Maricá, os monumentos históricos, 

culturais e naturais estão classificados em cinco categorias (Figura 17).  

 

MONUMENTOS HISTÓRICOS, CULTURAIS E NATURAIS 

PRÉDIOS 
MONUMENTOS 
HISTÓRICOS 

PRÉDIOS 
RELIGIOSOS 

FAZENDAS 
HISTÓRICAS 

RECANTOS DA 
NATUREZA 

EVENTOS 

 
1. ANTIGA CASA DA 
CÂMARA E CADEIA 
ATUAL CASA DA 
CULTURA 

1. IGREJA MATRIZ 
NOSSA SENHORA DO 
AMPARO 

1. FAZENDA DE SÃO 
BENTO 

1. MIRANTE DA LAGOA 
DE MARICÁ 

1. FESTA DE SÃO 
PEDRO 

 
2. LOCAL DA ESTÁTUA 
DO PADRE ANCHIETA 

2. CAPELA DE SÃO 
PEDRO 

2. FAZENDA DE BOM 
JARDIM 

2. PONTA DO 
BOQUEIRÃO 

2. FESTA DA 
PADROEIRA DA 
CIDADE 

 
3. LOCAL DA ESTAÇÃO 
DE TREM – ITAPEBA 

3. CAPELA DE SÃO 
JOSÉ DE IMBASSAÍ 

3. FAZENDA DE 
UBATIBA 

3. PONTA DO FUNDÃO 
3. EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DE 
MARICÁ 

 
4. FAROL DE PONTA 
NEGRA 

4. IGREJA DO BRASIL 
4. FAZENDA DO RIO 
FUNDO 

4. LOCAL DA 
ABERTURA DA BARRA 
DE MARICÁ 

4. RODEIO DE MARICÁ 

 

5. CAPELA NOSSA 
SENHORA DA SAÚDE 

5. FAZENDA DO PILAR 
5. MIRANTE DA LAGOA 
DE JACAROÁ 

 6. CAPELA DO PILAR 

 
6. FAZENDA NOSSA 
SENHORA DAS 
GRAÇAS 
 

6. PRAÇA DE RODEIOS 
– RANCHO UBATÃ – 
CAJU 

7. CAPELA DE NOSSA 
SENHORA DAS 
GRAÇAS 

7. FAZENDA DO 
CABOCLO 

7. PEDRA DO 
ELEFANTE 

Figura 17 - Monumentos históricos, culturais e naturais do município de Maricá. 
Fonte: Elaboração própria baseado no Plano Diretor de Maricá, 2006. 
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8. CAPELA NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA – 
ITAIPUAÇU 

8. FAZENDA DO VALE 
8. MORRO DO 
TELÉGRAFO NA SERRA 
DA TIRIRICA 

 

9. CAPELA DE 
ITOACAIA 

9. FAZENDA CAMBURI 
9. GRUTA DA 
PEDREIRA SPAR 

10. CAPELA DO 
BANANAL 

10. FAZENDA DO 
RETIRO 

 
10. RAMPA DE VÔO 
LIVRE – SERRA DO 
CAMBURI 

 
11. CAPELA NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA 
DO ESPRAIADO 

11. FAZENDA DE 
CASSOROTIBA 

11. COVA DA ONÇA 

12. CAPELA SÃO 
SEBASTIÃO – MANOEL 
RIBEIRO 

12. FAZENDA DO 
BOSQUE FUNDO 

12. PEDRA DE INOÃ 

13. IGREJA BATISTA – 
CENTRO 

13. FAZENDA DE 
ITAOCAIA 

13. GRUTA DA 
SACRISTIA EM PONTA 
NEGRA 

14. CAPELA DO 
COQUEIRO 

14. FAZENDA DE INOÃ 14. PICO DO CEDRO 

15. CAPELA SÃO JOSÉ 
DO ITABORAÍ 
 

15. FAZENDA DO 
BANANAL 

15. CACHOEIRA DO 
ESPRAIADO 

16. CAPELA DA 
FAZENDA MACEDO 
SOARES 
 

16. FAZENDA DO 
LAGARTO 

16. PICO DA LAGOINHA 

 

 
17. FAZENDA DE 
GUARAPINA 
 

17. ILHAS DE MARICÁ 

 
18. FAZENDA VISTA 
ALEGRE 
 

18. RANCHO GUARANI 
NO RETIRO 

 
19. FAZENDA DO 
TAQUARAL 
 

19. MORRO DA 
SERRINHA 

20. FAZENDA DE 
ITAPEBA 

 

21. FAZENDA DO 
COQUEIRO 

 

22. FAZENDA DA 
POSSE 

 

23. FAZENDA DO 
ENGENHO NOVO 

 

24. FAZENDA DO 
ENGENHO VELHO DA 
POSSE 

 

25. FAZENDA MACEDO 
SOARES 

 

 
Figura 17 (continuação) - Monumentos históricos, culturais e naturais do município de Maricá. 
Fonte: Elaboração própria baseado no Plano Diretor de Maricá, 2006. 
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3.4.1  Atrativos Naturais 

 

O município de Maricá é muito conhecido por suas belezas naturais, 

contemplada por diversas praias, lagoas, montanhas e vegetação. Abriga ainda, 

uma porção da Serra do Mar, remanescentes da Mata Atlântica, cachoeiras, 

córregos, rios e planície costeira limitada pelas serras e pelo cordão arenoso 

caracterizado na área da restinga de Maricá. 

As principais praias são: praia de Jaconé, praia de Ponta Negra, praia de 

Guaratiba e praia de Itaipuaçu. A praia de Jaconé (Figura 18) está localizada entre 

Ponta Negra e a divisa do município de Saquarema, é uma praia oceânica de 4 km 

de extensão, possui areias finas e claras e águas agradáveis.  A praia de Ponta 

Negra (Figura 19) localiza-se a leste da restinga de Maricá, possui 5 km de 

extensão. Possui um canal de ligação entre as lagoas de Guarapina e do Padre até 

o mar.  

A praia de Itaipuaçu (Figura 20) é uma praia oceânica que possui 15 km de 

extensão, e está emoldurada pela paisagem de Mata Atlântica localizada na Serra 

da Tiririca e os picos como a Pedra de Itaocaia e a Pedra do Elefante. 

 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                  
 
 
 
       Figura 18 - Vista da Praia de Jaconé. 
       Fonte: Panoramio Google 2014, foto de Fernando Spinelli. 
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                  Figura 19 - Vista da Praia de Ponta Negra. 
                  Fonte: Panoramio Google 2014, foto de Fernando Spinelli. 

 

 

               Figura 20 - Praia do Recanto em Itaipuaçu. 
               Fonte: Panoramio Google 2014, foto de Cid Omar Moreira. 

 

O complexo lagunar (Figura 21) é integrado pela Lagoa de Maricá (Figura 22), 

Lagoa da Barra de Maricá, Lagoa do Padre, Lagoa de Guaratiba e a Lagoa de 

Jaconé, tendo ainda os canais de Itaipuaçu e de Ponta Negra que fazem a ligação 

entre as lagoas e o oceano. 

 

http://www.panoramio.com/user/4832686?with_photo_id=41424001
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           Figura 21 - Vista aérea do complexo lagunar de Maricá. 
           Fonte: Panoramio Google 2014, foto de Julcir Duizit Carneiro. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Figura 22 - Vista da Lagoa de Maricá. 
               Fonte: Foto de Jorge da Silva, 2014. 

 

O município possui também, montanhas e serras, tais como: a Serra do 

Espraiado, a Pedra de Inoã, a Pedra do Macaco, a Pedra do Elefante/alto do 
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Mourão, a Pedra do Silvado, o Pico da Lagoinha, a Pedra de Itaocaia, Serra do 

Camburi e a Gruta do Spar. 

A Serra do Espraiado está situada no bairro do espraiado, distante 17 km do 

centro do município, possui 600 m de altitude com vista para o Vale do São 

Francisco e o litoral de Maricá. Outro atrativo deste local é a cachoeira do espraiado 

(Figura 23) com 3 metros de queda d’água. 

 

 

              Figura 23 - Cachoeira do Espraiado.  
              Fonte: www.clubedosaventureiros.com 
 

A Pedra de Inoã (Figura 24) possui altitude de 400 metros, de onde o 

município pode ser avistado quase em sua totalidade, estando incluído o litoral de 

Itaipuaçu, a serra da Tiririca, a Pedra do Macaco e a Pedra do Elefante. 
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                      Figura 24 - Pedra de Inoã, vista da Pedra do Macaco. 
                         Fonte: Panoramio Google 2014, foto de Alan Figalo. 

 

A Pedra do Macaco (Figura 25) está localizada em São José do Imbassaí, a 9 

km do centro de Maricá, possui altitude de 203 m e uma vista panorâmica das 

lagoas de Maricá e da Pedra de Inoã que fica ao lado. 

 

 

                         Figura 25 - Pedra do Macaco. 
                         Fonte: www.caminhanatrilha.blogspot.com.br 
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A Pedra do elefante (Figura 26) está localizada no Parque Estadual da Serra 

da Tiririca, próximo a praia do Recanto no distrito de Itaipuaçu, possui pico 

culminante de 442 m de altitude e uma vista panorâmica para a praia de Itaipuaçu, a 

Lagoa de Maricá, a Lagoa da Barra e a Lagoa de Guarapina, com vista também para 

as ilhas de Maricá, Baia de Guanabara e a Serra dos Órgãos na região serrana do 

estado do Rio de Janeiro. 

 

 

              Figura 26 - Pedra do Elefante na Serra da Tiririca.  
              Fonte: Panoramio Google 2014, foto de Daniel Arlota. 
 

A Pedra do Silvado é o segundo pico mais alto de Maricá e está localizada no 

bairro de Silvado, possui 623 m de altitude, estando a 10 km do centro do município, 

possui vista para o litoral de Maricá, para os municípios de Itaboraí e Tanguá, e para 

a baia de Guanabara. 

O Pico da Lagoinha está localizado no bairro do Espraiado na Serra do Mato 

Grosso, é o ponto mais alto de Maricá, possui 890 m de altitude com vegetação 

densa, estando a 10 km do centro e tendo difícil acesso. 

A Pedra de Itaocaia (Figura 27) está localizada próxima ao loteamento 

Itaocaia Valley a 17 km do centro de Maricá, possui 500 m de altitude e vegetação 

densa de Mata Atlântica.  
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    Figura 27 - Vista panorâmica da Pedra de Itaocaia.  
    Fonte: www.marica.rj.gov.br 

 

A Serra do Camburi está localizada na Estrada do Retiro, a 7 km do centro de 

Maricá, possui 400 m de altitude e vegetação densa de Mata Atlântica. 

A gruta do Spar (Figura 28) está localizada a 15 Km do centro na Mineração 

Spar, possui 2 cavernas e um lago artificial. 

O município abriga ainda, o Parque Estadual da Serra da Tiririca, situado na 

divisa com Niterói, onde há preservação da Mata Atlântica. Possui também a APA 

(Área de Proteção Ambiental) de Maricá, que preserva uma área caracterizada por 

vegetação e ecossistema típicos de restinga, ao longo da costa do município. 

 

 

                   Figura 28 - Gruta do Spar.  
                   Fonte: Panoramio Google 2014, foto de T. Herdy. 
 
 

http://www.marica.rj.gov.br/
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Dentre os atrativos geoturísticos há presença de sítios arqueológicos, 

tabuleiros costeiros, cordões arenosos e dunas. 

 

3.4.2  Atrativos Culturais 

 

Além dos atrativos naturais, o patrimônio turístico do município de Maricá 

oferece uma grande diversidade cultural, incluindo prédios, construções e fazendas 

históricas como a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo (Figura 29) que foi 

construída no século XIX. Sua arquitetura tem como estilo, o Barroco e o Rococó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
                           
                  Figura 29 - Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo.  
                  Fonte: Foto de Paulo Rezende, 2012. 
 

A casa de cultura foi construída no século XIX e abrigou a antiga Câmara e a 

Cadeia do município (Figura 30).  

A Fazenda do Pilar, a Fazenda Cafeeira de Itaocaia, que possui as ruínas de 

uma senzala e capela. E ainda a antiga construção do Farol de Ponta Negra (Figura 

31) que orienta as embarcações. 
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                         Figura 30 - Casa de Cultura.  
                         Fonte: www.maricasa.blogspot.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 31 - Vista do Farol de Ponta Negra.  
                         Fonte: www.leisecademaricá.com.br 

 

Observa-se que o potencial turístico de Maricá concentra-se a maior parte 

deles nos atrativos naturais, principalmente pelo fato do seu território está localizado 

numa grande extensão litorânea do estado do Rio de Janeiro, o que faz do município 

de Maricá rico em belezas naturais. 

Apesar de o município possuir uma grande área de ocupação urbana, o 

território maricaense ainda conserva grandes terrenos com alto valor econômico, o 
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que atrai o interesse de empresários, principalmente por estarem localizados no 

litoral de Maricá. Este é o caso específico da região da Restinga de Maricá, que hoje 

é uma Área de Proteção Ambiental. Assunto este que será abordado no próximo, 

sendo o objeto de estudo deste trabalho.  
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4  O EMPREEDIMENTO FAZENDA SÃO BENTO DA LAGOA E SEUS POSSÍVEIS 
IMPACTOS 

 

O objeto de estudo desta pesquisa localiza-se na área conhecida 

popularmente como Restinga de Maricá, situada no trecho litorâneo do munícipio. A 

Restinga compreende a antiga Fazenda São Bento da Lagoa, a Ilha Cardosa, a 

Ponta do Fundão e o Morro do Mololô, estando às margens da Lagoa de Maricá e, 

atualmente compõe a unidade de conservação denominada APA DE MARICÁ. 

Neste capítulo é apresentado o contexto atual da região da APA de Maricá, a 

Comunidade Zacarias e uma breve caracterização do projeto de resort Fazenda São 

Bento da Lagoa que pretende ser construído na respectiva área. Por fim, é 

apresentado o posicionamento dos principais agentes sociais envolvidos neste 

processo, tendo como técnica a utilização de entrevistas semiestruturadas.  

 

4.1  APA DE MARICÁ 

 

A Área de Proteção Ambiental (APA) de Maricá está situada na planície 

costeira do município, limitada a norte pela lagoa de Maricá, à oeste pelo Pontal de 

Itaipuaçu, à leste pela praia da Barra de Maricá e ao Sul pelo Oceano Atlântico 

(Figura 32), possui aproximadamente 8 km de extensão e uma área total de 800 ha. 

 

 

                Figura 32 - Localização da APA de Maricá.  
                Fonte: Inea - RJ, 2007. 
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O termo restinga no âmbito da geologia é empregado para designar as 

planícies litorâneas ou costeiras formadas por sedimentos de idade Terciária e 

Quaternária depositados em ambiente marinho, continental ou transicional 

(VILLWOCK, 1994). 

As restingas ocorrem associadas a ambientes deposicionais de praias, dunas 

frontais e cordões litorâneos, especialmente na região sudeste da costa brasileira. 

Pela abordagem da biologia as restingas são comunidades de vegetações mistas 

que ocorrem sobre tais depósitos geológicos e que apresentam características de 

zoneamento nítido devido a influência de fatores físicos como os ventos fortes, 

escassez de água, variação no lençol freático, topografia, salinidade, diferentes 

concentrações de nutrientes entre outros fatores (ARAÚJO, 1987). 

O ecossistema de restinga apresenta uma grande diversidade ambiental e 

biológica que são fundamentais para o equilíbrio ecológico. É caracterizado por 

apresentar vegetação baixa que funciona como suporte para o ecossistema.  

As restingas também são importantes por sua beleza ornamental e 

paisagística, possuindo uma grande variedade de orquídeas, bromélias e epífitas. 

Constituem-se em um ecossistema frágil, sendo fundamental a preservação tanto da 

vegetação, quanto do próprio solo que, sem a vegetação, fica exposto à erosão 

intensa gerada pela ação dos ventos, podendo ocasionar a presença de dunas 

móveis que ocasionam a alteração da dinâmica do ambiente costeiro e das 

populações instaladas próximas a estas regiões. 

As regiões em que ocorrem as restingas possuem grande valorização 

imobiliária, dada à proximidade com o mar. Ao longo da costa brasileira o ambiente 

de restinga, devido a esta valorização e por sua beleza natural, está cada vez mais 

sendo ocupado ou destruído, por construções residenciais, hotéis e áreas de lazer. 

Tendo em vista a importância das restingas, tanto do ponto de vista ambiental 

como o econômico, o Brasil possui instrumentos legais federais e estaduais, 

incluindo o estado do Rio de Janeiro, para determinar e garantir sua Área de 

Preservação Permanente (APP). Além disso, elas podem ser protegidas por leis 

municipais através das zonas de preservação permanente, de acordo com o plano 

diretor municipal. 
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A criação da APA de Maricá foi proposta na década de 1980 por 

ambientalistas, membros da comunidade local e científica e pelos representes do 

poder público, para controlar o processo de urbanização desordenada no local. O 

trecho da costa entre Maricá e Itaipuaçu foi transformado em Unidade de 

Conservação pelo Decreto nº 7.230 no dia 23 de abril de 1984, sendo apenas no 

ano de 2007, decretado o seu Plano de Manejo e o respectivo zoneamento para 

ordenar a ocupação da área. 

O Plano de Manejo e seu respectivo zoneamento permitem a ocupação 

controlada em diversas trechos do território da APA, podendo haver o parcelamento 

de terras para fins urbano, residencial e turístico. De acordo com especialistas esta 

ação contraria as bases legais federais e estaduais sobre esta área de proteção. Tal 

medida poderá prejudicar o entorno lagunar, as dunas, a vegetação primária e os 

sítios arqueológicos da região. 

A APA de Maricá é composta por formações arenosas cobertas pela 

vegetação típica de restinga (Figura 33), como cactos, bromélias, gramíneas e 

arbusto de baixo porte, dentro da área incluem-se a antiga Fazenda São Bento da 

Lagoa, a ilha Cardosa, a Ponta do Fundão e o Morro do Mololô. 

 

 

              Figura 33 - Vegetação local da APA de Maricá. 
              Fonte: Site IDB Brasil, 2012. 
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Quanto à biodiversidade presente, há ocorrência de 408 espécies de flora e 

fauna endêmicas, sítios arqueológicos, além dos recursos minerais (FARIA & 

BOHRER, 2005; LOUREIRO, MATIAS & FREIRE, 2010).  

Na região paralela à Área de Proteção Ambiental (APA) de Maricá, a praia 

apresenta ondas de alta energia e há a ocorrência de dois cordões litorâneos 

arenosos separados pela planície lagunar e pela lagoa de Maricá, junto ao canal de 

São Bento. O cordão arenoso externo mais recente localiza-se próximo ao oceano, 

possui altura de aproximadamente 7 metros acima do nível médio do mar e possui 

uma distância de 300 metros do cordão antigo, mais interno e afastado do oceano 

com cerca de 7 a 9 metros de altura em relação ao nível médio do mar (SILVA, 

2011). 

Apesar de ser uma unidade de conservação, atualmente o trecho que 

compreende a APA de Maricá vem sofrendo com a ação do homem. É possível 

observar no seu interior o despejo de lixo (Figura 34), queimadas (Figura 35), 

extração ilegal de areia e plantas típicas da região. 

  

 

Figura 34 - Aréa degrada por despejo de lixo.           Figura 35 - Depósito de resíduos queimados. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2014.                                  Fonte: Arquivo pessoal, 2014.           
 

 

Em 2013, índios da tribo Maracanã da nação Tupi Guarani se instalaram na 

área da Restinga de Maricá e fundaram a Aldeia Semente. A autorização da 

ocupação veio por parte de decisão do prefeito de Maricá. Os índios viviam 

anteriormente no bairro de Camboinhas, Niterói e com a doação das terras feita pela 
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Prefeitura de Maricá, passaram a viver nesta localidade11. São cerca de três 

hectares que foram doados aos índios pela Prefeitura de Maricá. No entanto, a área 

doada pertence ao grupo luso-espanhol IDB Brasil que, segundo a sua assessoria 

de imprensa, não autorizou a doação e aguarda uma posição do governo municipal 

para a solução deste problema.  

De acordo com o índio Tupã, cacique da Aldeia, eles não pretendem sair da 

Restinga. A prefeitura ao saber do seu erro em doar uma área propriedade 

particular, tentou oferecer outras áreas, porém os índios não aceitaram e continuam 

vivendo na área da Restinga (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 36 - Comunidade índigena. 
             Fonte: Arquivo pessoal, 2014 
 

Ainda de acordo com assessoria de imprensa da IDB Brasil, proprietária do 

terreno, que pretende construir um complexo hoteleiro e turístico na área, eles 

permanecem em contato com a prefeitura de Maricá, em busca de uma solução e 

ressalta que respeita todas as manifestações de povos e culturas tradicionais do 

país, tendo como um de seus princípios a recuperação da identidade local e afirma 

um compromisso de desenvolvimento sustentável no município.  

 

                                                 
11

 Informações extraídas do portal de notícias Maricá info.com, em 14 de fevereiro de 2014. 
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4.2  COMUNIDADE ZACARIAS 

 

A comunidade de Zacarias situa-se às margens da lagoa de Maricá, dentro 

dos limites da APA de Maricá. A comunidade existe há mais de dois séculos, sendo 

constituída por aproximadamente 42 domicílios, com uma população de cerca de 

150 pessoas, a maioria oriunda da região, cerca de 90% da população. Segundo 

relatos dos próprios moradores e pescadores, atualmente habitam em torno de 60 

famílias na comunidade que vivem da pesca local, sendo uma população com mais 

de 300 pessoas (LOUREIRO, MATIAS, FREIRE, 2010). 

Ainda segundo aqueles autores, a comunidade é descendente de três 

principais famílias: o clã dos Marins, Costa e os Marques, e os que não são nativos, 

são frutos de casamentos, vindos de Niterói e Araruama.  A população tem 

predominância de homens, tendo como atividade principal a pesca. No entanto, 

alguns pescadores possuem outro emprego, a maioria no setor da construção civil, 

como forma de complementar a sua renda mensal. Desde a década de 1950 o 

município de Maricá tinha sua economia baseada na pesca artesanal, porém com a 

abertura do canal de Ponta Negra, ligando a Lagoa de Guaratiba ao mar, houve uma 

redução dos peixes, e como consequência a atividade pesqueira diminuiu na região. 

Uma questão que deve ser ressaltada é que nenhum dos componentes da 

comunidade de Zacarias possui título de propriedade da terra. Apesar de várias 

tentativas de resolver a questão da posse das terras, até hoje a comunidade é 

ameaçada de perder o seu local de trabalho e moradia. Nem mesmo o “Termo de 

Permissão do Uso da Faixa Marginal de Proteção, expedido pela SERLA12 – 

Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagos” (LIMA, 2007, p.33) garante a 

permanência dos moradores.  

Na década de 1980, o antigo proprietário das terras, Lúcio Tomé Feiteira, 

planejou a construção de um empreendimento urbano na área, porém o processo foi 

revertido com a mobilização da comunidade junto a movimentos ambientalistas. 

                                                 
12

 Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA - órgão gestor e executor da 

Política Estadual de Recursos Hídricos, especialmente no que tange à outorga de uso dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente a SERLA 

foi absorvida pelo INEA. 
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A comunidade atualmente é representada pela Associação Comunitária de 

Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias – ACCLAPEZ (Figura 37). Um dos 

principais objetivos da ACCLAPEZ é a preservação da APA de Maricá e a 

manutenção da comunidade no local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Figura 37 - Associação Cominitária da Comunidade Zacarias.  
                Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

 

Desde 2007 a comunidade enfrenta mais um desafio, agora diante do novo 

proprietário das terras, o grupo luso-espanhol IBD Brasil, que pretende construir um 

complexo turístico no interior da APA de Maricá. Para isso, é necessário que se 

entenda como surgiu este projeto e como ele se configura numa Área de Proteção 

Ambiental. 

 

4.3  O PROJETO DO EMPREEDIMENTO FAZENDA SÃO BENTO DA LAGOA 

 

A empresa responsável pela elaboração do projeto do empreendimento 

Fazenda São Bento da Lagoa é a IDB Brasil - Iniciativas e Desenvolvimento 

Imobiliário. A empresa é controlada e administrada pelo grupo espanhol Cetya em 

parcerias com outros empresários portugueses. Este grupo é um holding que está 

no mercado de construção da Espanha há mais ou menos 40 anos. De acordo com 
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o site da IDB Brasil, o grupo participa ativamente de projetos de proteção ambiental 

e restauração de habitats naturais13. 

A proposta do grupo é a construção de um megaempreendimento do tipo 

resort no município de Maricá. Atualmente o projeto encontra-se em fase de 

licenciamento ambiental no âmbito do Instituto Estadual do Ambiente (INEA-RJ). O 

empreendimento imobiliário tem como proposta a construção de áreas integradas de 

lazer, esporte, turismo, hotelaria e comercial. Segundo o site da IDB Brasil o seu 

maior objetivo será promover o bem-estar da população de Maricá e criar a segunda 

maior Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) do Estado do Rio de 

Janeiro. 

O empreendimento vai ocupar uma área de 800 hectares do litoral de Maricá, 

localizada na antiga Fazenda São Bento da Lagoa (Figura 38) que fica localizada em 

uma área privilegiada, próxima à praia, lagoa, restinga, dunas e outros ecossistemas 

de Mata Atlântica. O empreendimento é denominado como um complexo turístico, 

esportivo, comercial, empresarial e residencial de alto padrão, sendo integrado a um 

cenário natural da região. 

 

 

Figura 38 - Área da Restinga onde será construído o      
empreendimento. 

              Fonte: Site IDB Brasil, 2012. 

 

                                                 
13

 Todas as informações desta seção foram extraídas do Site da IDB Brasil. 
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O terreno está localizado a poucos minutos dos principais pontos de 

desenvolvimento do Estado. A figura 39 ilustra a distância que ficará o 

empreendimento do polo petroquímico do COMPERJ, do Complexo Industrial e 

Empresarial de São Gonçalo (CIESG) do futuro Porto de Jaconé, do Centro do Rio 

de Janeiro e do Centro de Maricá. 

 

 

Figura 39 - Localização do empreendimento Fazenda São Bento da Lagoa e sua  
distância dos principais pontos estratégicos de desenvolvimento do Rio 
de Janeiro. 

Fonte: Site IDB Brasil, 2012. 
 

É importante salientar que o primeiro projeto elaborado pela IDB Brasil para 

região de Maricá foi lançado no ano de 2007 com alvos diferentes do atual projeto. 

Devido às diversas criticas por parte da população e principalmente, por movimentos 

que são contra a construção do empreendimento, o grupo, com nova composição de 

sócios, entendeu que o projeto deveria ser modificado, tendo o menor impacto 

possível para a localidade.  

Em 2012, o novo projeto foi apresentado com sólidos valores de 

sustentabilidade, passando a ter uma maior preocupação com a área que será 

construída o empreendimento, principalmente por se tratar de uma Área de Proteção 

Ambiental com forte valorização de espécies raras do Brasil.  
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Na figura 40 é possível observar a principal modificação que o projeto sofreu, 

pois sua área de intervenção no local passou de 61,5% para 16%, tornando-o 

menos agressivo ao meio ambiente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
      Figura 40 - Projeto IDB Brasil 2007 e 2012. 
      Fonte: Site IDB Brasil, 2012. 

 

De acordo com o novo projeto, os valores sustentáveis que estruturam o 

empreendimento Fazenda São Bento da lagoa são: 

 Ambiental: preservação de 84% da área e criação da segunda 

maior RPPN do estado do Rio de Janeiro, tendo uma ocupação 

predial de apenas 6,3%. 
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 Social: transferência de propriedade e regularização fundiária da 

comunidade de pescadores Zacarias, trazendo estímulo à 

cultura da pesca. Empreendimento aberto à população da 

região, com criação de infraestrutura de serviços como lazer, 

escola e hospital. 

 Econômico: geração de 15 mil empregos diretos durante as 

obras e 18 mil diretos na operação do empreendimento; 

aquecimento da economia regional e; impulso à vocação 

turística e residencial de alto padrão para a região. 

 

Ainda de acordo com o projeto, o empreendimento irá colaborará 

decisivamente para o desenvolvimento sustentável do município de Maricá, 

constituindo-se no maior polo empregador do município, com estimativa de 50 mil 

empregos antes e depois das obras. Além de promover segurança para a 

comunidade com urbanização da área e melhoria de infraestrutura. Será oferecida 

também promoção à capacitação profissional dos moradores; melhoria na rede 

viária; 100% do esgoto tratado em Estações de Tratamento de Afluentes, não 

havendo emissário para lagoa/mar; excelência nos padrões de edificação com 

menores taxas de ocupação e melhor disposição das construções; parque 

empresarial e dois shoppings centers; quatro hotéis, campo de golfe de 18 buracos e 

moderno centro hípico e; áreas residenciais compostas por condomínios. 

A garantia de sustentabilidade do empreendimento está na preservação de 

84% da vegetação nativa, na recuperação e reflorestamento com espécies nativas 

da Mata Atlântica e Restinga. Além disso, a RPPN vai ocupar mais de 50% da área, 

incentivando estudos científicos.  

De acordo com o projeto, o empreendimento Fazenda São Bento da Lagoa 

respeita o Plano de Manejo para a APA de Maricá, o Plano Setorial da Área da 

Restinga e as legislações do país. 

Um dos objetivos é criar uma gestão e monitoramento da Reserva que 

impedirá as queimadas, o despejo de lixo, abandono de carros e extração ilegal de 

plantas e areia. 
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4.3.1 Processo de licenciamento ambiental do projeto 

 

Desde a apresentação da primeira proposta do projeto em 2007, a IDB Brasil 

tem comparecido às consultas públicas para esclarecer as principais dúvidas da 

população. Uma das últimas consultas foi realizada em julho de 2012, no distrito de 

Itaipuaçu, quando o diretor-executivo da IDB Brasil, David Galipienzo, apresentou as 

principais características do empreendimento, ressaltando a diferença entre o 

primeiro projeto e o segundo, reformulado em 2012. Segundo o executivo, um dos 

pontos mais importantes que precisa ser lembrado está relacionado com a questão 

da comunidade de Zacarias: 

 
 

Sabemos da importância histórica e econômica dessas pessoas e, 
inclusive, será feita a regularização fundiária da comunidade. Quanto 
ao uso da praia, lembramos que não seremos um resort, não 
teremos praia privativa. Todos poderão usar o espaço livremente – 
garantiu o executivo (GALIPIENZO, 2012). 

 
 

Apesar das várias consultas públicas, o grupo IDB Brasil tem enfrentado 

vários críticos que, em sua maioria são contra a construção do empreendimento. 

Diante disso, em março de 2014, o Juiz Fábio Ribeiro Porto da 2ª Vara Cível de 

Maricá14, determinou a imediata suspensão de todos os pedidos de licenciamento, 

loteamento, construção ou instalação de qualquer empreendimento na área que 

constitui a APA de Maricá.  

A ação foi iniciativa da Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de 

Maricá (APALMA) e da Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores 

de Zacarias (ACCLAPEZ) contra o Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA) e a Prefeitura de Maricá. Em caso de descumprimento da liminar 

será aplicada multa de dez mil reais por cada ação de desobediência. 

As associações alegam que o Decreto Estadual nº 41.048/07, que instituiu o 

Plano de Manejo da APA de Maricá é inconstitucional. Já para o juiz, a hipótese 

tratada nos autos representa o típico dilema da modernidade: preservação ambiental 

                                                 
14

 Informações extraídas do canal de notícias do site do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

publicada, em 27 de março de 2014. 
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versus expansão imobiliária e crescimento econômico. Ele afirma que um dos 

maiores desafios deste século é o de administrar de forma sustentável o dilema 

econômico-ambiental. Segundo ele, encontrar o ponto de equilíbrio em se ter uma 

sociedade que produza e distribua, equitativamente, os bens e serviços necessários 

a uma vida moderna, simultaneamente ao uso racional e renovável dos recursos 

ambientais, bem como a preservação das Áreas de Proteção Ambiental.  

Ainda segundo o Juiz, o empreendimento imobiliário da IDB Brasil não se 

trata de algo simples, mas sim de algo que não condiz com a localidade, uma vez 

que propõe a construção de um centro urbano de alto padrão com potencial 

econômico maior que o Centro de Maricá (comarca). 

Diante disso, foi marcada uma Audiência Pública que será realizada no dia 23 

de maio de 2014 no plenário do Tribunal do Júri de Maricá do Fórum de Maricá, 

aberta para especialistas, entidades estatais e representantes da sociedade civil. O 

objetivo será discutir e esclarecer dúvidas técnicas, econômicas e culturais relativas 

à APA de Maricá.  

 

4.4 POSICIONAMENTO DOS AGENTES SOCIAIS: PODER  PÚBLICO, 
COMUNIDADE LOCAL E EMPRESA IDB BRASIL 

 

Para obter o posicionamento atual dos principais agentes sociais envolvidos 

no processo que visa à construção do projeto Fazenda São Bento da Lagoa foi 

proposto à realização de entrevistas semiestruturadas com os representantes do 

poder público municipal e estadual, com a comunidade local e com a empresa 

responsável pelo projeto. 

O contato inicial com os possíveis entrevistados foi realizado através do 

correio eletrônico e contato telefônico. De certa forma, todos os representantes 

foram contatados, porém não se teve um retorno positivo por parte da empresa 

outrora responsável pela elaboração do projeto, objeto de estudo desta pesquisa.  

As entrevistas foram realizadas no período de abril e maio de 2014, sendo 

todas elas usadas neste trabalho com o devido consentimento dos entrevistados.  

A amostra compôs-se de três entrevistas. A primeira foi realizada com o 

Secretário de Turismo do município de Maricá, tendo como local de encontro a 

própria Secretaria Municipal de Turismo. A segunda entrevista foi realizada com o 
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vice-presidente da Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores de 

Zacarias (ACCLAPEZ), realizada na própria comunidade. E por último, com o Chefe 

da APA de Maricá, realizada na Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca 

(PESET) localizado no distrito de Itaipuaçu, no município de Maricá. As três 

entrevistas duraram em média 30 minutos, tempo médio previsto para realização 

das mesmas. 

 

4.4.1  O Olhar do Poder Público 

 

Os representantes escolhidos para a obtenção do posicionamento do poder 

público foram o Secretário de Turismo do município de Maricá Amaury Vicente e o 

Chefe da APA de Maricá (Inea) Clarismundo Benfica. 

Na entrevista concedida pelo Secretário de Turismo de Maricá, senhor 

Amaury Vicente, foram feitas perguntas relacionadas ao projeto Fazenda São Bento 

da Lagoa e as ações que vem sendo tomadas pela prefeitura em vista da 

repercussão que o projeto tem gerado ao município. 

A respeito do seu conhecimento sobre o projeto da IDB Brasil, o secretário 

informou que desde que o mesmo foi lançado já foram promovidas algumas 

consultas públicas para se discutir sobre as suas implicações e principais dúvidas 

levantadas sobre o projeto. É um projeto antigo e vem sendo discutido o seu novo 

modelo pela atual gestão do município. Ele ressalta que a nova proposta tem uma 

menor área de impacto sobre a região o que considera positivo em termos 

ambientais. 

Sobre a atual situação do projeto, ele confirma que o mesmo encontra-se em 

fase de licenciamento ambiental e precisa ser avaliado por técnicos do INEA-RJ. No 

entanto, já teve informações extraoficiais que dizem que, pelo fato de ter sido criado 

recentemente uma secretaria municipal de meio ambiente, esta teria autonomia de 

licenciar o projeto. Porém, não se sabe muito bem sobre esta questão por não ser 

um assunto que integra a sua secretaria. 

Apesar de existir uma decisão judicial liminar que suspende toda e qualquer 

intervenção na área da Restinga de Maricá, há toda uma expectativa que seja 
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decidida toda a parte final do projeto para que possa ser executado, ficando apenas 

dependendo do licenciamento ambiental.  

A respeito de sua opinião sobre o projeto, o secretário diz que é totalmente à 

favor da proposta da IDB Brasil, pois acredita que o complexo turístico será o grande 

influenciador para que o turismo se desenvolva no município. Haverá assim, uma 

mudança no perfil do turista do município, pois não há como atrair um turismo de 

qualidade sem que haja investimento local. Argumentou, entretanto, que o município 

ainda não possui uma infraestrutura adequada para receber os turistas, pois não 

existe uma hotelaria consolidada e os atrativos ainda são pouco explorados. 

Apesar disso, o secretário afirma que o governo atual está elaborando e 

estudando projetos audaciosos que visam colocar Maricá nos roteiros internacionais 

de turismo, já que o município está tão próximo da cidade do Rio de Janeiro e que já 

tem sido feito um intenso trabalho de divulgação de sua imagem. O secretário 

destacou ainda, a participação da história de Maricá no enredo da Escola de Samba 

Grande Rio no Carnaval 2014. Disse que o evento gerou uma repercussão 

extremamente positiva e por conta desses trabalhos  município já tem participado de 

importantes feiras internacionais de turismo. 

Ele ressaltou ainda, que o município já obteve um avanço muito positivo na 

atual gestão, porém restando muito a ser feito, considerando que o município não 

possui saneamento básico e estrutura adequada para atrair novos 

empreendimentos. 

Com relação ao inventário turístico de Maricá, foi perguntado o seu 

andamento, visto que no site da prefeitura há informações de que o projeto já tem 

sido estudado. No entanto, ele informou que o projeto ainda não saiu do papel, pois 

depende de verba pública para a sua execução. Ele ressaltou a importância do 

inventário turístico e disse que pretende ainda este ano iniciar este trabalho. 

Retomado o assunto do empreendimento São Bento da Lagoa, ele informou 

que a repercussão desse projeto no geral tem sido positiva, porém ainda existem 

alguns ambientalistas que são contra o empreendimento. De acordo com ele, a 

maior preocupação do prefeito Washington Siqueira é a situação da Comunidade 

Zacarias, pois a intensão é que a cultura local dos pescadores seja mantida e 

valorizada.  
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No entanto, o secretário afirma que é necessário que a população seja 

capacitada para que assim possa fazer parte deste desenvolvimento, tendo a 

oportunidade de servir como mão de obra antes e depois da construção do 

complexo turístico. 

Na entrevista concedida pelo senhor Clarismundo Benfinca, Chefe da APA de 

Maricá, foram destacados os principais desafios da gestão da APA de Maricá e sua 

relação com o projeto da IBD Brasil. 

De acordo com ele, desde a criação da APA de Maricá em 1984 e o 

estabelecimento de sua área como Unidade de Conservação há muitas discussões 

sobre a sua categoria, pois no seu decreto ela é considerada como uma unidade de 

proteção integral, o que está em desacordo com a sua categoria de APA. A área, 

mesmo sendo uma unidade de conservação, é também, uma propriedade privada. 

No entanto, em 2007 com a criação do Plano de Manejo da APA, as definições 

foram mais esclarecidas e foi estabelecido um zoneamento que se adequa a área, 

permitindo assim a sua ocupação. O ponto chave é a conservação e a diversidade 

de uso, o é típico de quase todas as unidades de conservação. 

Segundo ele, aproximadamente 90% da APA é propriedade privada da IDB 

Brasil e a comunidade de pescadores de Zacarias está instalada dentro dessa área, 

estando, portanto, ilegalmente alocados em terras particulares. A única parte da 

área que é do governo é a base do Ministério da Aeronáutica, que fica próximo à 

praia de Itaipuaçu. 

Apesar de estar divulgado no site da IDB Brasil que foram respeitadas todas 

as leis ambientais estaduais na elaboração do projeto, ele diz não poder afirmar se 

isso realmente condiz, pois ele não teve acesso ao projeto original. São muito 

superficiais as informações que eles fornecem, principalmente no site da IDB Brasil. 

Por isso, não se pode dizer que o projeto realmente respeita o plano de manejo da 

APA, sendo necessário que se faça um estudo mais detalhado, motivo pelo qual 

hoje ele esteja sendo analisado pelos órgãos competentes. 

Ele afirma ainda que a divulgação do projeto repercutiu de forma rápida na 

área e não houve tempo de se explicar a sua proposta de forma clara, o que fez com 

que a própria comunidade derrubasse as cercas que foram colocadas. O que é de 

direito da IDB Brasil, pois as terras são legalmente de sua propriedade. O problema 



84 

 

está na falta de informação para a população, uma vez que não foi esclarecido aos 

moradores locais que, apesar se ser uma Área de Proteção Ambiental, a mesma 

pode ser ocupada com construções, pode ser asfaltada, desde que respeite a 

legislação ambiental. Apesar das várias críticas que afirmam que a gestão da APA 

não é eficiente, ele diz que não há muito que se fazer, pois o problema está no 

passado, quando o decreto assinado autorizou o seu zoneamento. Diante da lei eles 

podem ocupar a área, porém respeitando os limites estabelecidos pela lei.  Ele 

afirma que a única ação que pode ser feita é justamente pela sociedade; somente 

com a sua pressão pode haver uma mudança de categoria da APA de Maricá. 

De acordo com ele, a gestão da APA não se posiciona à favor ou contra o 

projeto do complexo turístico; ele diz apenas que existe um objetivo que é a 

conservação da unidade e por a legislação precisa ser respeitada. É preciso 

entender que o dono daquela área é a IDB Brasil e ele é apenas o gestor da APA. 

A repercussão do novo projeto foi positiva, principalmente devido a proposta 

de criação da RPPN. A sua maior preocupação caso o projeto seja aprovado é a sua 

conservação. 

Com relação ao despejo de lixo na área, esta questão é de responsabilidade 

da IDB Brasil; a única coisa que pode ser feita é um projeto de conscientização e 

educação ambiental para a população local. Porém, essa ação precisa estar em 

conjunto com a IDB Brasil. Ele ressalta também, que não adianta a academia 

científica dizer que área é importante para os estudos e pesquisas se a própria 

população não tem consciência do seu valor. 

Considerando a aprovação do projeto, a responsabilidade de preservar a área 

será da IDB Brasil, tendo esta a obrigação de enviar os devidos relatórios sobre o 

processo de construção à gestão da APA para que assim haja uma fiscalização 

contínua.  

Com relação às ultimas notícias sobre o processo de licenciamento ambiental 

ele informou que o INEA, por determinação da justiça, não pode autorizar nenhuma 

construção no local, o que faz com que a área continue abandonada. 

A sua estratégia de gestão atual é retomar o conselho gestor que foi votado 

em 2009, mas que nunca se reuniu. A proposta é que a discussões em grupo seja o 

foco para que assim sejam propostos trabalhos de educação ambiental junto a 
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comunidade. A intenção é estabelecer uma relação entre o empreendedor, os 

moradores e o INEA, fortalecendo assim esta relação. Somente desta maneira será 

possível amenizar os conflitos e definir o futuro da APA de Maricá. 

Segundo ele, não é possível ter uma opinião final sobre o projeto da Fazenda 

São Bento, pois ele, mesmo como Chefe da APA, não teve acesso ao mesmo; por 

enquanto tudo ainda é muito ilusório e baseado em poucas informações.  

  

4.4.2  O Olhar da Comunidade Local 

 

O representante escolhido para a obtenção do posicionamento da 

comunidade local sobre o projeto foi o vice-presidente da Associação Comunitária 

de Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias (ACCLAPEZ), senhor Vilson 

Francisco Correa, porém mais conhecido na região como “Ronga”. 

Na entrevista concedida pelo senhor Vilson, ele comentou que a Comunidade 

Zacarias existe há aproximadamente três séculos. A sua população cresceu e 

atualmente vivem muito mais que 300 pessoas na região, maior que o número 

calculado pelo último Censo realizado pelo IBGE.  

Segundo ele existe uma tentativa de aproximação por parte da empresa IDB 

Brasil com os moradores, porém afirma que a maioria da comunidade não dá muita 

atenção. Existe uma assessoria contratada pela própria empresa que busca fazer 

esta integração. No entanto, ele argumenta ser muito forçada e superficial tal 

integração. A ação consiste em percorrer as casas dos moradores fazendo uma 

pesquisa e perguntando se existe alguma dúvida sobre o projeto Fazenda São 

Bento da Lagoa. 

Diante dos vários conflitos envolvendo os representantes da comunidade e a 

diretoria da IDB Brasil ele relatou um fato que aconteceu recentemente na Prefeitura 

do município. Segundo ele, o diretor executivo da IDB Brasil propôs a assinatura de 

um documento, no qual ele dizia ser ‘um acordo de paz’ entre eles; porém, o senhor 

Vilson não quis assinar o documento, argumentando que nas entrelinhas poderia 

haver algo que os prejudicasse. Ele finalizou o assunto dizendo que: “eles acham 

que nós somos ignorantes, mas não somos”. 
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Ele afirmou que desde a criação da APA de Maricá pouco foi feito pela sua 

administração para que a restinga fosse mais preservada, justificando o fato do 

INEA ser favorável a construção do empreendimento, o que eles não gostam de 

afirmar publicamente. 

Ele ressaltou que, mesmo com a proposta de integração da APA de Maricá ao 

PESET, ainda assim não seria resolvido o problema, sendo mais viável a criação do 

próprio parque da Restinga, considerando a sua riqueza biológica. 

Com a relação a proposta da IDB Brasil, ele diz que com a construção do 

complexo turístico boa parte da Restinga estará ameaçada, e com isso não só ela 

mas também toda a comunidade local não serão beneficiados. 

Outra questão levantada pelo vice-presidente da associação é sobre a 

proposta da empresa em beneficiar parte da comunidade com o título de 

propriedade. No entanto, ele afirma que esta ação irá descaracterizar a tradição e 

cultura de toda a comunidade, pois os moradores irão preferir vender suas 

propriedades devido à especulação imobiliária. 

Segundo ele, a ação da comunidade em prol da defesa da Restinga está 

presente em todos os órgãos públicos de defesa, incluindo o Supremo Tribunal 

Federal. 

Mesmo como a reformulação do projeto feito em 2012, a maior parte da 

comunidade pesqueira de Zacarias ainda é contra o empreendimento, pois 

acreditam que os malefícios serão maiores que os benefícios. 

Diante das últimas noticias sobre a liminar que proíbe qualquer ação da 

empresa na área da Restinga, ele afirma que todo este processo pode se reverter a 

qualquer instante, pois existe muito dinheiro envolvido nesta questão. 

A opinião geral do senhor Vilson sobre o projeto, como morador e pescador 

da comunidade é totalmente contra a construção deste novo empreendimento, pois 

a proposta da empresa não condiz com a realidade do município.  

 

4.4.3  O Olhar do Setor Privado 

 

Apesar das várias tentativas de contato com a empresa responsável pelo 

projeto, a IDB Brasil, não foi possível realizar a entrevista com o porta-voz da 
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empresa. O contato foi feito através da assessoria de imprensa chamada Approach 

Comunicação Integrada. Através do correio eletrônico foi explicada a proposta do 

trabalho, no entanto mesmo assim não foi obtida nenhuma resposta positiva por 

parte da empresa. Foram realizados ao todo, três tentativas de contato. A primeira 

através dos monitores da empresa que ficam no local previsto para ser construído o 

empreendimento, porém eles não se propuseram em fornecer maiores informações, 

visto que o principal representante da empresa possui muitos compromissos 

nacionais e internacionais. A segunda tentativa foi através do e-mail fornecido no 

site da IDB Brasil, porém o e-mail não foi respondido. A terceira e última tentativa foi 

através do celular também fornecido no site. Apesar da assessora de imprensa Aline 

Zapp ter se prontificado em enviar o e-mail para o porta-voz da IDB Brasil nenhuma 

resposta foi obtida até o dia 15 de maio, data de fechamento desta pesquisa. 

  

4.5  O PROJETO DO RESORT SEGUNDO OS DIVERSOS AGENTES SOCIAIS 

 

A partir da análise e interpretação das informações coletadas nas entrevistas 

e na nossa vivência diária frente ao problema, como residente no município de 

Maricá, foi possível levantar algumas questões importantes.  

Se for analisado o contexto histórico da Comunidade Zacarias e a importância 

biológica da Restinga, é possível identificar a riqueza histórica e cultural que ambas 

representam para a região. Mesmo com o abandono da Restinga pelos diversos 

órgãos públicos, a cultura e o ambiente local foram preservados pelos moradores. A 

cultura da pesca representa um valor simbólico da região e isto ainda não é 

potencializado no âmbito do turismo. Suas manifestações culturais, os patrimônios 

artísticos e históricos, bem como a memória social podem contribuir para que se 

desenvolva turismo histórico/cultural. Nesse contexto, é imprescindível que a 

apropriação de seus espaços pelo turismo seja feito com precaução e estudo.  

No contexto geral do mundo atual e da competividade de mercado, o poder 

público e a iniciativa privada se unem na proposta de desenvolver um determinado 

lugar aparentemente abandonado, tornando-o assim economicamente atrativo. No 

entanto, o fato de um lugar estar ocioso, não significa que ali não existam pessoas 

morando. Com isso, é preciso entender que o projeto Fazenda São Bento da Lagoa 
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deve respeitar a população que vive na APA de Maricá; mesmo a empresa tendo o 

direito de reaver as suas terras. É essencial que haja um equilíbrio entre a atual 

situação da comunidade e os interesses da empresa, pois não se pode negar a 

importância que a comunidade representa para a preservação da Restinga. 

Caso o projeto em estudo seja aprovado, será possível identificar no término 

das obras que o atual abandono não mais fará parte daquela região. No entanto, as 

mudanças afetarão os moradores locais, como a especulação imobiliária e a 

inserção de novas funcionalidades que estarão próximas as residências. Sendo 

assim, nota-se que é imprescindível que as ações da IDB Brasil sejam estudadas e 

trabalhadas com bastante cuidado, procurando atentar-se ao sentimento de 

pertencimento que a comunidade possui com a área.  

Está claro que o poder de decisão fica por parte da parceria público-privada, 

fortemente apoiada ao capital financeiro internacional e por alguns setores do poder 

público local e estadual. Isto diminui consideravelmente o poder de decisão da 

comunidade local, limitado às suas ações de repúdio e indignação contra a empresa.  

Infelizmente os desejos dos agentes sociais mais fortes e hegemônicos são 

maiores do que o desejo da minoria. Mas isso não significa que a comunidade local 

deva aceitar as condições impostas pelo poder público e privado, de forma 

totalmente passiva. Por isso, a importância do fortalecimento da comunidade em sua 

representação, para que este possa lutar e defender as ações que favoreçam não só 

os moradores com também a Restinga de Maricá. 

A proposta do Chefe da APA em propor um diálogo entre os todos os agentes 

sociais é o caminho mais seguro a ser percorrido, já que o projeto ainda se encontra 

em processo de licenciamento ambiental e que muitos aspectos importantes ainda 

podem ser revistos e melhorados. 

Por fim, um questionamento se constrói: para uma região que se encontra 

desvalorizada e abandonada o que seria melhor para seus moradores: ser contra a 

entrada na região de novas funções e investimentos, mantendo o seu estado de 

abandono atual, ou aceitar esse futuro inevitável, lutando para que as ações sejam 

favoráveis a eles? Eis uma pergunta que merece ser investigada em futuras 

pesquisas acadêmicas. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, nota-se cada vez mais uma tendência de concentração espacial 

de equipamentos e oferta de serviços turísticos. Essa tendência se justifica pelo 

aumento da demanda existente e pelos interesses econômicos envolvidos nesse 

processo. No entanto, não são apenas os objetivos econômicos que justificam a 

criação da oferta turística. Nos dias atuais, o fenômeno turístico se defronta com 

questões que afetam todo o sistema turístico. Os conflitos sociais, normalmente são 

os mais percebidos em uma escala global. Tal evidência se fundamenta aos 

inúmeros investimentos que são feitos em países emergentes, onde os lucros são 

maiores. 

Percebe-se que os territórios turísticos são criados, muitas vezes 

isoladamente do contexto onde estão inseridos. O objetivo é criar um espaço onde o 

turista tenha segurança, descanso, lazer e entretenimento. Apesar disto, o valor 

cultural tem sido algo que muitos turistas querem atribuir às suas viagens turísticas, 

visto que no mundo globalizado as diferenças culturais têm sido altamente 

valorizadas.  

Aliado a isto, observa-se um crescimento da consciência ambiental e social 

que interfere na escolha do destino turístico, considerando assim, a relação do local 

com a prevenção ambiental e o respeito com o entorno social.  

Diante desse contexto, percebe-se que o turismo não pode ser trabalhado de 

forma amadora, dada a grande necessidade de se mensurar todos os seus 

impactos, sendo eles o social, econômico e o ambiental. É preciso, acima de tudo, 

que os países e os gestores responsáveis pelo desenvolvimento turístico percebam 

o turismo não apenas como uma atividade econômica, mas também como um 

fenômeno social que pode trazer tanto benefícios como malefícios. 

O turismo, por ser um fenômeno socioespacial que envolve muitos setores, 

requer um planejamento que envolva todos os agentes sociais. É preciso que os 

setores públicos e privados trabalhem em conjunto, de forma que seja pensado e 

planejado antes que qualquer tipo de empreendimento turístico seja construído. É 

importante que sejam analisados não apenas a viabilidade econômica e financeira, 

mas também a viabilidade social e ambiental para a localidade. 
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Nota-se que muito se fala sobre desenvolvimento sustentável, turismo 

responsável, turismo sustentável e outros termos, no entanto a adoção de políticas 

públicas e normas de condutas que levem a este objetivo ainda não são levadas a 

sério. Alguns empreendimentos turísticos adotam princípios e práticas que estão 

alicerçadas no desenvolvimento sustentável, porém ainda são poucos aqueles que 

já praticam ações de responsabilidade social, nas quais os públicos internos e 

externos são beneficiados. 

Considerando o projeto Fazenda São Bento da Lagoa, empreendimento que 

pretende ser construído no município de Maricá, objeto de análise deste estudo, o 

que se percebeu, conforme aferido nas entrevistas, é que existem ações que 

pretendem reduzir os impactos que serão causados ao ambiente, contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico de Maricá, melhorar a qualidade de vida da 

comunidade local e valorizar a cultura da região. No entanto, ainda existem conflitos 

entre os principais agentes sociais envolvidos no processo, mostrando que, apesar 

dos esforços dos moradores locais e ambientalistas contra a aprovação deste 

projeto, eles ainda são pouco significantes diante dos interesses econômicos de 

uma megaempreendimento, como o do empreendimento da Fazenda São Bento da 

Lagoa. 

Apesar de a empresa IDB Brasil afirmar que, muitos empregos serão gerados 

para a população de Maricá antes e após a construção do complexo turístico, nota-

se que, caso não sejam oferecidos cursos que qualifiquem a população, esta poderá 

não ser a futura realidade de muitos moradores de Maricá. 

Diante da realidade de muitos resorts que foram construídos em áreas com 

características similares às de Maricá, nota-se que o crescimento da economia local 

ainda é pequeno, tendo em vista que a maioria desses investimentos não mantém 

relação com o comércio local e que a maior parte do seu lucro retorna ao país de 

origem dos investidores. 

Apesar de o projeto ressaltar a sua preocupação com a conservação e 

preservação da flora e da fauna da APA de Maricá e com o desenvolvimento 

socioeconômico é possível pressupor os possíveis impactos negativos que este 

empreendimento poderá causar ao município de Maricá caso não seja desenvolvido 

de forma sustentável.  
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Os possíveis impactos ambientais que poderão afetar o ambiente da APA de 

Maricá estarão relacionados ao não cumprimento dos limites que serão 

estabelecidos pelos órgãos competentes. Outro fator é a questão de mesmo o 

projeto ter sido reformulado, visando o menor impacto possível a Restinga de 

Maricá, este ainda se configura de forma incompatível com a região escolhida, 

levando em consideração a sua riqueza biológica. 

Um dos impactos sociais que pode ser destacado é a possibilidade de a 

comunidade Zacarias não ser incluída neste processo de desenvolvimento local, 

visto que muitos moradores são humildes e de classe social inferior às pessoas que 

futuramente frequentarão a região. Outro fator a ser considerado é a questão dos 

moradores não terem o título de propriedade do solo onde residem. 

Um dos possíveis impactos inerentes à economia de Maricá será o não 

relacionamento do futuro empreendimento com o comércio local, uma vez que, a 

maioria desses tipos de empreendimentos serem autossuficientes, não 

acrescentando economicamente nada de significativo para a economia do município. 

Apesar do município de Maricá estar inserido numa região bastante 

privilegiada quanto aos atrativos naturais, e com isso possuir grande potencial para 

o desenvolvimento do turismo, nenhum desses atributos terá relevância caso não 

sejam trabalhados de forma inteligente e sustentável, visto que o município 

necessita se adequar à futura realidade da região, caso o empreendimento São 

Bento da Lagoa seja aprovado.  

Diante disso, entende-se ser necessária a criação de um planejamento 

sustentável para que se configure uma responsabilidade ambiental, social e 

econômica para o município. Somente dessa forma poderá existir uma garantia de 

que os objetivos previamente estabelecidos sejam atingidos.  

O empreendimento ainda não pode ser considerado socialmente responsável, 

pois ainda não está claro como ele se estabelecerá na região. O projeto foi 

divulgado de forma superficial, o que não contribui para o seu entendimento como 

um todo. Apesar de apresentar boas práticas no que se refere a minimizar os 

impactos decorrentes de suas futuras atividades, ainda é pouco contundente a 

veracidade de suas reais intensões.   
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No entanto, é preciso ressaltar o entendimento que se tem de 

responsabilidade social. As ações dos resorts designadas à responsabilidade social 

ainda são insuficientes na sua total abrangência. Uma empresa, para ser 

considerada socialmente responsável, deve exercer verdadeiramente o seu papel, 

participando de ações sociais, investigando as necessidades existentes e buscando 

minimizá-las para a região onde está inserida. 

Apesar de a Empresa IDB Brasil pretender contratar mão de obra local e 

oferecer cursos de capacitação, a sua responsabilidade social precisará se estender 

em beneficiar não só os seus funcionários, mas a comunidade Zacarias e população 

de Maricá com um todo. Sugere-se assim, a criação de projetos sociais que possam 

preparar os moradores para o mercado de trabalho, trazendo assim uma maior 

integração social entre empresa e população e poder público. 

Desta forma, conclui-se esta pesquisa afirmando que os impactos que serão 

causados pelo complexo turístico São Bento da Lagoa ainda são mensurados de 

forma teórica, sendo impossível se estabelecer uma expectativa concreta com 

relação aos resultados que a implantação do empreendimento irá ocasionar para o 

município e para a sua população. O projeto, por estar em fase de licenciamento 

ambiental, ainda pode ser alterado em virtude de várias questões, podendo estas 

serem de cunho social, econômico ou ambiental. 

Caso o poder público perceba a oportunidade de crescimento municipal e 

trabalhe junto a empresa é possível sim que haja melhoria da qualidade de vida dos 

moradores. Muitos outros benefícios poderão ocorrer além da geração de empregos, 

valorização da mão de obra local e recolhimento de impostos. 

Por fim, percebeu-se que a gestão da empresa IDB Brasil pouco se 

manifestou com relação às principais dúvidas inerentes ao projeto, prestando este 

esclarecimento somente em consultas públicas marcadas e agendas pelo poder 

judiciário. O que indica uma incoerência com o que é descrito nas suas propostas e 

as práticas que a empresa vem exercendo efetivamente.  

Portanto, afirma-se que, ao realizar este estudo, pretendeu-se contribuir com 

a literatura atualmente existente de forma que se desenvolvam mais estudos 

relacionados à questão dos impactos decorrentes dos resorts junto às comunidades 

locais e sua responsabilidade social perante o poder público. 
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Os resultados obtidos nesta pesquisa reafirmam a importância do 

planejamento sustentável, visto ser o mesmo ser uma ação que determinará o 

sucesso do empreendimento turístico. Isto é, o turismo e a responsabilidade social 

devem estar aliados, pois apenas desta forma conseguirá respeitar o meio ambiente 

onde estará inserido e também a comunidade local. 

Por fim, recomendam-se novos estudos a partir desta pesquisa, buscando 

compreender outros aspectos da relação desses empreendimentos com o seu 

entorno. Consequentemente, através da investigação crítica o turismo conseguirá se 

desenvolver de forma positiva e sustentável. 
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APÊNDICE A  

MODELO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA REALIZADA COM O 

SECRETÁRIO DE TURISMO DE MARICÁ 

 
Base para entrevista: MÁXIMO 30 MINUTOS 

 

 Qual o seu conhecimento sobre o projeto de Resort Fazenda São Bento da Lagoa? 

O senhor conhece a empresa responsável pelo projeto?  

 Hoje a secretaria de turismo está envolvida com algum tipo de ação relacionada a 

este Projeto?  

 Diante deste investimento há alguma perspectiva (projeção) de aumento no número 

de turistas na cidade? 

 O inventário da oferta turística da cidade de Maricá já foi realizado? Qual foi a equipe 

responsável por isso? 

 Considerando a construção do Resort, quais ações a secretaria pretende criar para 

aproveitar este momento de crescimento no setor turístico? 

 Em sua opinião como secretário, como está aceitação da população com relação a 

este projeto? (Comunidade de Zacarias, representantes da APA de Maricá, Conselho 

Comunitário de Maricá, Movimento Pró-Restinga). 

 A prefeitura oferece algum tipo de informação com relação a atual situação deste 

projeto? Se está parado, se está em análise ambiental ou se já está tudo certo para 

a construção? 

 Qual sua opinião geral sobre este projeto? 

 

Dados pessoais do entrevistado 

 

Nome completo: Amaury Vicente B. do Nascimento. 
Cargo/função: Secretário de Turismo do município de Maricá. 
Tempo em que está no cargo/função: 2 anos. 
Formação e experiência profissional: graduação em Direito e pós-graduação em Gestão 
Pública. 
Idade: 49 anos. 
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APÊNDICE B 

MODELO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA REALIZADA COM O VICE-

PRESIDENTE DA ACCLAPEZ 

  
Base para entrevista: MÁXIMO 30 MINUTOS 

 

 Há quanto tempo mais ou menos existe a comunidade de pescadores de Zacarias? 

 Em média são quantos pessoas que vivem neste local? 

 Desde a criação do projeto de resort, existe alguma meio de intermediação entre a 

empresa IDB Brasil e a Comunidade? 

 Desde a criação da APA de Maricá existe algum serviço de proteção mais eficiente 

deste local?  

 Diante do projeto de resort, qual é a maior preocupação da comunidade com relação 

ao futuro da Restinga? 

 Atualmente existe alguma ação da comunidade junto a outro órgão que defenda a 

total preservação desta área? 

 Em sua opinião, a modificação do projeto em 2012 que passou a ter uma menor área 

de impacto no local, foi positiva?    

 Existe alguma proposta de ação por parte da IDB Brasil que integre a comunidade ao 

resort, caso o projeto seja aprovado?  

  A comunidade tem participação ativa nas consultas públicas da empresa IDB Brasil? 

Diante das últimas notícias sobre o processo de licenciamento ambiental junto a 2ª 

Vara Cível de Maricá, a suspensão de todos os pedidos de construção na APA é 

considerado positivo ou ainda não pode ser conclusivo?  

 Considerando a aprovação da construção do Resort, quais seriam as melhores 

medidas a serem adotadas para diminuir o máximo possível dos impactos 

ambientais para área da Restinga? 

 Qual sua opinião geral sobre este projeto? 

 

Dados pessoais do entrevistado 

 

Nome completo: Vilson Francisco Correa. 
Cargo/função: Vice-presidente da ACCLAPEZ. 
Tempo em que está no cargo/função: 2 anos. 
Formação e experiência profissional: ensino médio completo. 
Idade: 52 anos. 
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APÊNDICE C  

MODELO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA REALIZADA COM O 

CHEFE DA APA DE MARICÁ 

  
Base para entrevista: MÁXIMO 30 MINUTOS 

 

 Desde a criação da Área de Proteção Ambiental de Maricá, quais têm sido os 

principais desafios encontrados pela administração?  

 Quais são os principais pontos do projeto de resort da empresa IDB Brasil que 

contrapõe ao Plano de Manejo da APA de Maricá? 

 Atualmente qual a posição da APA de Maricá com relação a proposta de construção 

do resort na Fazenda São Bento da Lagoa? 

 Diante do projeto de resort, qual é a maior preocupação com relação a Restinga e a 

comunidade de pescadores de Zacarias? 

 Existe alguma ação específica da APA de Maricá junto a prefeitura com relação ao 

projeto de resort? 

 Em sua opinião, a modificação do projeto em 2012 que passou a ter uma menor área 

de impacto no local, foi positiva?    

  Diante das últimas notícias sobre o processo de licenciamento ambiental junto a 2ª 

Vara Cível de Maricá, a suspensão de todos os pedidos de construção na APA é 

considerado positivo ou ainda não pode ser conclusivo?  

 Considerando a aprovação da construção do Resort, quais seriam as melhores 

medidas a serem adotadas para diminuir o máximo possível dos impactos 

ambientais para área da Restinga? 

 Em sua opinião como Chefe da APA de Maricá, quais são as chances deste projeto 

ser aprovado? Desde que foi criado, como está aceitação da população com relação 

a este projeto? (Comunidade de Zacarias, representantes da APA de Maricá, 

Conselho Comunitário de Maricá, Movimento Pró-Restinga). 

 Qual sua opinião geral sobre este projeto? 

 

Dados pessoais do entrevistado 

 

Nome completo: Clarismundo Benfica do Nascimento. 
Cargo/função: Chefe da APA de Maricá. 
Tempo em que está no cargo/função: 1 ano. 
Formação e experiência profissional: graduação em Gestão Ambiental. 
Idade: 47 anos. 
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APÊNDICE D 

TERMO DE CONSENTIMENTO DO SECRETÁRIO DE TURISMO DE MARICÁ 
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APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO DO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA 

ACCLAPEZ 
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APÊNDICE F 

TERMO DE CONSENTIMENTO DO CHEFE DA APA DE MARICÁ 

 

 


