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RESUMO 

 
O presente trabalho investiga o processo de formação e a gestão atual de circuitos 
turísticos, usando como exemplo o Circuito das Águas Paulista, localizado no interior 
do estado de São Paulo, formado pelos municípios de Águas de Lindóia, Amparo, 
Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro. Parte-se 
do pressuposto de que esse processo de formação e gestão foi influenciado pelas 
políticas públicas nacionais que, desde o início da década de 1990 vêm incentivando 
a descentralização da gestão turística. Para tanto, realiza-se um breve histórico das 
políticas públicas brasileiras de turismo, relacionando-as com o contexto mundial e 
enfatiza-se os dois últimos Planos Nacionais de Turismo, datados de 2003 e 2007 
que propõem a gestão descentralizada do turismo a nível regional por meio do 
Programa de Regionalização do Turismo. A seguir, discorre-se sobre alguns 
produtos turísticos regionalizados, questionando o emprego de suas nomenclaturas, 
e sobre a adoção de instâncias de governança, como forma pela qual o espaço 
turístico regional pode ser administrado. Descreve-se por fim, como aconteceu o 
processo de formação do Circuito das Águas Paulista e como ocorre sua gestão 
atualmente, comprovando-se que de fato, tanto a sua formação quanto a sua gestão 
seguem as diretrizes propostas pelas políticas nacionais de turismo.  
 
 

Palavras-chave:  Políticas públicas de turismo. Regionalização. Instâncias de 
Governança. Circuito turístico. Circuito das Águas Paulista-SP. 
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ABSTRACT 
 

This paper investigates the formation process and the current management of tourist 
circuits, using as example the Circuito das Águas Paulista, located in the state of São 
Paulo, formed by the cities of Águas de Lindóia, Amparo, Jaguariúna, Lindóia, Monte 
Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra and Socorro. It assumes that this formation 
process and management was influenced by the national policies that since the 
beginning of the 1990s have encouraged the decentralization of tourism 
management. The study presents a brief history of Brazilian tourism public policies, 
relating them to the global context and emphasizes the last two National Plans of 
Tourism, dated 2003 and 2007, that suggest the decentralized management of 
regional tourism by the Tourism Regionalization Program. After that, it discuss about 
some tourism product regionally, questioning the use of their classifications, and the 
adoption of governance instances, the manner in which the regional tourism space 
can be managed. At last, it describes  the way that the circuit formation process 
happened and how it’s managed today, proving that, indeed, the formation and 
management of the circuit followed the guidelines proposed by the national tourism 
policies. 
 
 
Key-Words:  Tourism Public Policies. Regionalization. Governance Instances. 

Tourist Circuits. Circuito das Águas Paulista-SP. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

O setor do turismo tem ganhado cada vez mais importância no cenário 

político-econômico brasileiro. Tal fato pode ser evidenciado nas diversas estatísticas 

relativas à geração de renda e emprego, quantidade de pessoas que fazem turismo, 

e até mesmo, a recente criação de um Ministério único para o setor, o Ministério do 

Turismo (Mtur). De acordo com Cruz: 

 
 
A valorização da atividade turística no Brasil, a partir da década de 1990, 
resulta de diversos fatores conjugados, como o crescente significado 
econômico do setor de serviços no mundo e, inserido neste, o turismo; a 
chamada potencialidade natural turística do país; a disponibilização de 
capitais estrangeiros para financiamento de projetos e os posicionamentos 
público e privado favoráveis ao desenvolvimento da atividade. (2000, p.10) 
 
 

Apesar dessa valorização, o estudo das políticas públicas e do planejamento 

turístico não têm sido considerados prioritários por parte do setor do turismo. 

Entretanto, é importante entender a maneira pela qual se organizam os arranjos 

institucionais do envolvimento do governo no turismo e os instrumentos com os 

quais ele intervém para atingir as metas políticas e de planejamento turístico (HALL, 

2004).  

Se o estudo das políticas públicas e do planejamento turístico não tem sido 

prioritário, o mesmo pode ser dito em relação à própria atividade para as políticas 

governamentais. Beni afirma que: 

 
 
[...] o setor de Turismo nunca esteve entre as prioridades das políticas 
públicas nos três níveis de governo e, o que é mais lamentável, 
freqüentemente o órgão público de Turismo tem servido de moeda de troca 
nas composições políticas da base de apoio dos Legislativos ao Executivo. 
(2007, p. 120)
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Além disso, historicamente, as políticas nacionais de turismo nem sempre 

foram claramente explicitadas, reduzindo-se a aspectos parciais da atividade. Nesse 

quadro, destaca-se ainda a descontinuidade político-administrativa, que impedia a 

execução de planos a médio e longo prazos. (CRUZ, 2000) 

Apesar disso, observa-se uma continuidade de intenções desde a década de 

1990 quando o Governo Federal começou a incentivar o desenvolvimento do turismo 

local e regional e a descentralização da gestão da atividade. Primeiramente, por 

meio do Plano Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) e atualmente, por 

meio do Programa de Regionalização do Turismo (PRT). 

O PRT pode ser entendido como “um modelo de gestão de política pública 

descentralizada, coordenada e integrada. Seus princípios são a flexibilidade, 

articulação, mobilização, cooperação intersetorial e interinstitucional e sinergia de 

decisões.” (MTUR, 2004a, p.11). Um de seus objetivos é a desconcentração da 

oferta turística brasileira, localizada predominantemente no litoral, estimulando a 

interiorização da atividade e a inclusão de novos destinos nos roteiros já 

comercializados. (FRATUCCI, 2008). 

O incentivo à desconcentração da oferta turística e o desenvolvimento do 

turismo regional estão relacionados à descentralização da gestão do turismo que 

prevê a articulação e cooperação entre os agentes sociais relacionados a esse 

setor. Há uma preocupação do Ministério em articular esses diversos agentes pois a 

consolidação de roteiros e regiões ultrapassa a escala municipal; assim, observa-se 

um incentivo para a formação de novas estruturas organizacionais de gestão do 

desenvolvimento turístico local e regional.1 

Bolson e Álvares afirmam que o planejamento turístico tem sido “instrumento 

de descentralização das políticas setoriais, trabalhado a partir da formação de 

conjuntos de municípios de interesse turístico hierarquizados e unidos por uma 

infraestrutura comum” (2009, p.5-6)  

Percebe-se que, de fato, a atratividade de um destino pode ser 

potencializada se mais de uma destinação for trabalhada em conjunto, através da 

formatação de produtos turísticos entre as destinações, por meio do 

desenvolvimento de corredores, circuitos, rotas e roteiros que utilizam essa 

                                                 
1 Ibidem 
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infraestrutura em comum. (BENI, 2006)  

Entretanto, para gerir essas destinações de forma conjunta, é necessária a 

criação de uma estrutura de gestão que possa administrar esses produtos turísticos 

que integram mais de um município. 

Essas novas estruturas de gestão do turismo são conhecidas como 

instâncias de governança. Através delas, a administração da atividade turística deixa 

de estar concentrada apenas nos âmbitos federal, estadual ou municipal. Essas 

novas instâncias de governança podem assumir diversas formas como fóruns, 

conselhos, consórcios, dentre outros.  

O estudo sobre o desenvolvimento dessas estruturas organizacionais é 

importante na medida em que se trata de um assunto atual, reflexo e consequência 

das diretrizes políticas nacionais. De acordo com Hall (2004, p.101), a análise 

política “é um instrumento vital para compreender a atuação do planejamento 

turístico e da política”. Conhecer as experiências de formação e gestão de uma 

determinada estrutura de gestão pode auxiliar no planejamento de outras. 

Para contextualizar a influência que as políticas públicas exercem na 

formação dessas estruturas de gestão do turismo, a autora escolheu como exemplo 

o Circuito das Águas Paulista, localizado no interior do estado de São Paulo, por já 

ter atuado como estagiária na área do turismo em Lindóia, uma das cidades que 

compõe o Circuito, além de conhecer a realidade da região. 

O Circuito é administrado através de um consórcio que, desde 2005, integra  

as prefeituras dos municípios de Águas de Lindóia, Amparo, Jaguariúna, Lindóia, 

Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro. 

O objetivo do trabalho foi investigar como aconteceu o processo de 

formação desse Circuito e como é feita a sua gestão atualmente, pressupondo que 

esse processo foi influenciado pelas políticas públicas implantadas pelo governo 

federal nos últimos anos. Acredita-se que é importante conhecer como o processo 

de formação dessas estruturas administrativas, vem ocorrendo no país e como 

essas ações estão sendo administradas. 

Assim, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa com caráter 

descritivo e exploratório. Usou-se o auxílio de fontes bibliográficas variadas, com 

objetivo de estabelecer a fundamentação teórica do tema e fontes documentais 
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referentes à legislação referente à gestão do circuito turístico. 

Para tanto, foram realizadas, também, entrevistas com os agentes sociais 

que participaram do projeto e daqueles que atualmente gerem o circuito. As 

entrevistas ocorreram nos meses de maio, durante o Salão de Turismo realizado na 

cidade de São Paulo, e agosto de 2010, na própria sede do circuito com o atual 

Diretor Administrativo, o senhor Edson Rodrigo, e com os senhores Carlos Tavares 

e Michael Golo, gestores de turismo do município de Socorro. Várias informações 

também foram obtidas por meio de correio eletrônico durante o período de maio à 

outubro de 2010.  

As informações obtidas tanto nas pesquisas bibliográficas e documentais, 

quanto nas entrevistas com os agentes sociais do Circuito foram discutidas e 

analisadas do ponto de vista qualitativo, a partir de análises de contextos. 

No primeiro capítulo realiza-se uma síntese do histórico das políticas 

públicas de turismo no contexto internacional e no Brasil, enfatizando as mudanças 

ocorridas a partir da década de 1980. Em seguida, discute-se a questão da gestão 

descentralizada, presente nas atuais políticas públicas, com destaque para os dois 

últimos Planos Nacionais de Turismo, que trazem o Programa de Regionalização do 

Turismo como instrumento para promover a descentralização da gestão. 

No capítulo seguinte é apresentada a atual divisão regional do país, 

enfatizando o Estado de São Paulo, onde se encontra o Circuito das Águas Paulista. 

É feita, também, uma breve discussão sobre as distorções no emprego das 

denominações regionais, devido a grande quantidade de termos utilizados para 

caracterizar essas estruturas organizacionais. Em seguida, são apresentadas 

algumas características das cidades que compõem o circuito.  

Por fim, realiza-se uma descrição e análise de como aconteceu o processo 

de formação do Circuito das Águas Paulista, a partir de entrevistas com agentes 

sociais envolvidos e, é explicado o projeto que contribuiu para o desenvolvimento do 

Circuito. Verifica-se também a maneira como o mesmo vem sendo gerido, por meio 

das informações obtidas com seu administrador e, por meio da análise de seu 

organograma e do seu estatuto.  

No último capítulo são realizadas algumas considerações críticas a respeito 

do Circuito. Mostra-se que, realmente, o processo de formação e a gestão do 
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Circuito foram influenciados pelas políticas públicas federais, principalmente pelo 

PRT. Ainda que a idéia de formação do Circuito seja anterior à implantação desse 

Programa, os documentos que regem o Circuito são baseados nos documentos 

ministeriais. 

Conclui-se assim que, no caso do Circuito das Águas, as políticas federais 

foram ao encontro às necessidades dos municípios que se apropriaram das 

diretrizes propostas por elas para a sua gestão. 
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2  POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL 

 

 

A estruturação de produtos turísticos com o formato de circuitos, como é o 

caso do Circuito das Águas Paulista, está relacionada com diversos conceitos e 

propostas presentes nos planos de turismo no nível federal. Naturalmente, as 

políticas públicas adotadas neste nível exercem influência naquelas adotadas em 

outros níveis, como o municipal e regional. 

“A política pública é influenciada por características econômicas, sociais e 

culturais da sociedade, assim como pelas estruturas formais do governo e outras 

características do sistema político.” (HALL, 2004, p. 101). Assim, para entender as 

decisões relacionadas ao setor turístico em diversos níveis, é importante 

compreender o contexto político no qual se insere, uma vez que, conforme menciona 

Beni (2006, p. 9) em relação ao turismo, “conhecer a história recente do Brasil, seus 

desafios, possibilidades, erros e acertos é essencial para analisar o presente e o 

futuro desse campo ainda tão pleno de potencial”. 

Antes de abordar o histórico das políticas públicas do Brasil, é preciso ter em 

mente o conceito de políticas públicas de turismo. De acordo com Beni: 

 
 
Deve-se entender por Política de Turismo o conjunto de fatores 
condicionantes e de diretrizes básicas que expressam os caminhos para 
atingir os objetivos globais para o Turismo no país; determinam as 
prioridades da ação executiva, supletiva ou assistencial do Estado; facilitam 
o planejamento das empresas do setor quanto aos empreendimentos a as 
atividades mais suscetíveis de receber apoio estatal. (2007, p. 103) 
 
 

No caso do Brasil, essas políticas são marcadas por uma grande 

descontinuidade de ações. Apenas a partir da década de 1990 essa continuidade 
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torna-se perceptível, e, ainda que tenha ocorrido troca de governo e de planos, a 

base teórica desses diferentes planos se manteve a mesma. 

Além da descontinuidade de ações, outro problema perceptível é a 

variabilidade da gestão da atividade turística pelos vários setores da administração 

pública. Pela observação da figura 1, extraída da obra “Política e Planejamento de 

Turismo no Brasil”, de Mário Carlos Beni (2006), é possível verificar esses dois fatos 

apontados: 

 

Período Vinculação institucional e marcos da intervenção go vernamental no 
turismo 

- Proteção de bens históricos e artísticos nacionais. 
1937 - 1945 

- Fiscalização de agências e venda de passagens. 

1946 - 1947 Ministério da Justiça e Negócios 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

- Intervenção estatal percebida na criação de órgãos e instituições normativas 
e executivas, e na produção do espaço. 1948 - 1958 

- Início do planejamento do turismo em nível nacional (COMBRATUR - 
Comissão Brasileira de Turismo) 

1959 - 1962 Subordinação direta à presidência da República (COMBRATUR) 

Ministério da Indústria e Comércio (Divisão de Turismo e Certames do 
Departamento Nacional do Comércio). 

- Modernização e expansão do aparelho administrativo do Estado e sua 
correspondência com os diversos níveis da federação, tendo como marca a 
hierarquização/ centralização dessa estrutura. 

- Ação mais rígida do controle. 

- Criação da EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo e do CNTUR – 
Conselho Nacional de Turismo. 

1963 - 1966 

- Definição da Política Nacional de Turismo. 

1971 
- Criação de incentivos fiscais como o FUNGETUR-  Fundo Geral do Turismo 
(Decreto-lei n. 1191, de 27 de outubro). 

1973 
- Disposição sobre zonas prioritárias para o desenvolvimento do turismo 
(Decreto-lei n. 71.791 de 1977) 
- Lei n. 6.505 de 13 de dezembro de 1977 (dispõe sobre atividades e serviços 
turísticos, estabelecendo condições para funcionamento e fiscalização). 

1977 
- Lei n. 6.513 (cria áreas e locais de interesse turístico) de 20 de dezembro de 
1977. 
- Liberação do mercado para o exercício e a exploração de atividades turísticas 
e conseqüente redução da clandestinidade e aumento do número de agências 
registradas. 
- Criação do programa "Passaporte Brasil" para a promoção do turismo interno. 

1985 - 1986 

- Estímulo à criação de albergues. 

- Incorporação das questões ambientais na formulação das políticas públicas. 
1987 - Lançamento, pela EMBRATUR, do turismo ecológico como novo produto 

turístico brasileiro. 
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                 (cont.) 

Período Vinculação institucional e marcos da intervenção go vernamental no 
turismo  

1988 
- O turismo é citado na Constituição brasileira em seu art. 180, no qual se 
atribui responsabilidades iguais a todos os níveis governamentais. 

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo 

- Revitalização do FUNGETUR e dos incentivos fiscais do setor. 

- Apresentação do PLANTUR - Plano Nacional de Turismo. 1992 

- Criação do PRODETUR – NE -  Programa de Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste. 

- Implantação do PRODETUR – NE 

- Lançamento de diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo. 1993 - 1994 
- Incorporação dos princípios de descentralização governamental no turismo 
por meio do  PNMT- Plano Nacional de Municipalização do Turismo. 
Ministério do Esporte e Turismo 

- Apresentação de nova Política Nacional de Turismo para o período de 1996 - 
1999, contendo dez objetivos estratégicos, entre o quais se destacam a 
descentralização,  "conscientização" e articulação intra e extra governamental. 

- Instalação dos comitês "Visit Brazil", maiores investimentos em marketing e 
divulgação no exterior, bem como promoção da pesca esportiva e do 
ecoturismo. 

1996 - 2002 

- Flexibilização da legislação (resultando na queda de tarifas aéreas e no início 
de cruzeiros com navios de bandeira internacional pela costa brasileira). 

Ministério do turismo 

 - Criação do Ministério com incorporação da EMBRATUR e a nova 
organização administrativa do turismo em nível nacional: EMBRATUR 
(promoção e marketing do produto turístico brasileiro), Secretaria Nacional de 
Políticas de Turismo  (planejamento e articulação) e Secretaria Nacional de 
Desenvolvimento do Turismo (implantação de infra-estrutura turística). 

- Criação do Conselho Nacional de Turismo  e do Fórum Nacional de 
Secretários de Estado  do Turismo. 

- Lançamento do Plano Nacional de Turismo 2003-2007 

- Implantação do Programa de Regionalização Turística "Roteiros do Brasil". 

- Lançamento do Salão Brasileiro de Turismo. 

2003 - 2005 

- Assinatura dos primeiros convênios relacionados ao PRODETUR - SUL- 
Programa de Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil.  

Figura 1 – Vinculação institucional e marcos da intervenção governamental no 
turismo  

Fonte: Beni, 2006, p. 19-21 
 

Para Beni (2006), essa inconstância de vínculos dos órgãos oficiais de 

turismo também se reproduziu nos estados e municípios e, como uma das 

consequências, verificam-se discordâncias originadas da ausência constante de 

uma orientação maior que indique explicitamente objetivos, metas, prioridades e 

metodologias na elaboração dos programas, além da falta de integração com outras 

políticas setoriais.  
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Analisando brevemente o histórico de políticas públicas é possível perceber 

os diversos fatos e tendências que de alguma forma contribuíram para a 

configuração do atual cenário político brasileiro. 

 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO ATÉ 1980  

 

 

É somente a partir do século XX que algumas políticas públicas começaram 

a ser implantadas no setor turismo em nível mundial. De acordo com Fratucci: 

 
 
As primeiras iniciativas públicas para a definição de políticas para a gestão 
dos processos de apropriação dos espaços para o turismo [...] remontam ao 
pós-guerra, principalmente nos países europeus. Antes disso, a 
turistificação dos espaços ocorria de forma bastante espontânea e as 
intervenções governamentais somente se materializavam em momentos 
mais críticos, quase sempre de maneira empírica e pontual. (2008, p.111) 
 
 

Antes da metade da década de 1940 do último século, as políticas públicas 

do setor de turismo não foram relevantes. Havia reduzido fluxo internacional e o 

turismo interno não era devidamente valorizado, embora desde 1919 alguns órgãos 

de turismo tenham começado a surgir em alguns países do mundo, como a França. 

No Brasil especificamente, as ações voltadas para esse setor estavam 

relacionadas à sua normatização e regulação, atuando sobre a venda de passagens 

e o funcionamento de agências de viagens e transportes. (CRUZ, 2006) 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os fluxos turísticos 

aumentaram na Europa, em sua fase de recuperação. Os países estavam 

empobrecidos pela guerra, e uma das primeiras políticas públicas adotadas em 

relação ao controle de fronteiras se referia à entrada e saída de moeda das nações, 

em uma época em que o dólar passou a ser adotado como referência monetária 

para as transações comerciais em substituição ao ouro. 

Naquele cenário, o turismo se apresentava como alternativa para ajudar na 

recuperação econômica do continente, pelo seu potencial na geração de empregos 

e principalmente, pelo aumento da entrada de moeda estrangeira advinda dos fluxos 
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receptivos. Para a evolução do setor foram fundamentais também as novas 

tecnologias de transporte e de comunicação surgidas na época, que contribuíram 

para a massificação do turismo naquela localidade. 

Houve ainda a preocupação de criar regras para a saúde pública, uma vez 

que a Europa, embora devastada pela guerra, recebia progressivamente uma 

grande quantidade de imigrantes oriundos das colônias africanas e asiáticas - muitas 

recém independentes -, trazendo consigo doenças contra as quais a população 

européia apresentava baixa imunidade. Assim, estabeleceram-se normas 

internacionais de vacinação e um controle migratório. Observa-se então, que as 

primeiras políticas públicas relevantes de turismo tratavam da fiscalização de 

fronteiras e do monitoramento de entrada e saída de pessoas e dinheiro.  

Embora estudos para o ordenamento turístico da Costa do Sol da Espanha 

tenham sido realizados desde 1955, o primeiro plano de desenvolvimento turístico 

reconhecido como tal foi desenvolvido na região de Languedoc e Roussilón, no 

extremo ocidente do litoral mediterrâneo francês, voltado para o turismo de sol e 

praia. (ACERENZA, 1991; PEARCE, 2003 apud FRATUCCI, 2008). A região do 

Mediterrâneo se desenvolveu sistematicamente a partir de 1961, exportando seu 

modelo de sucesso para diversas áreas do litoral durante as décadas seguintes e 

chegando ao Mar do Caribe na década de 1970.  

Na América Latina, a visão de que o turismo poderia ser um vetor de 

desenvolvimento econômico, “justificou a elaboração de diversos planos de 

desenvolvimento turísticos nacionais. (México, 1968; Argentina, 1968; Peru, 1969)” 

(ACERENZA,1991 apud FRATUCCI, 2008, p. 136). No Brasil, o primeiro plano 

nacional de turismo a ser de fato implantado, aparece tardiamente, no ano de 1996. 

Pode-se dizer que o primeiro grande marco relacionado às políticas de 

turismo no Brasil, se dá a partir do decreto-lei nº 55, de 18 de novembro de 1966, 

com a criação da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e do Conselho 

Nacional de Turismo (CNTUR), compondo o Sistema Nacional de Turismo, 

vinculado ao então Ministério da Indústria e do Comércio. São considerados como 

marcos, pois representam uma estrutura federal para a administração do turismo. 

Beni (2006, p. 23) ressalta a importância desse decreto, pois “colocava o turismo, 

até então marginalmente considerado, como integrante do sistema produtivo”. 
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Na época, a EMBRATUR não possuía receita e gerenciava recursos e 

benefícios provenientes de incentivos fiscais e financeiros destinados ao setor 

(BENI, 2006). Era responsável também pelos escritórios internacionais do Brasil 

criados para divulgar a imagem do país no exterior. Em nível mundial, embora as 

campanhas de marketing estivessem funcionando ao atrair turistas, a preocupação 

em criar infraestrutura adequada para atender satisfatoriamente a esse turista só fica 

evidenciada a partir da década de 1970, com a objetivação de fazer do turismo um 

verdadeiro vetor de crescimento econômico. 

Ainda no final da década de 1960, é lançada a resolução CNTUR 71/1969 

que detalha as diretrizes e metodologias do Plano Nacional de Turismo (PLANTUR) 

que, entretanto, não chegou a ser implementado. De acordo com Fratucci,  

 
 
Tal fato fez com que as diretrizes, projetos e ações voltados para o 
ordenamento do desenvolvimento turístico no país não obedecessem a um 
norte estratégico, ficando à mercê dos interesses dos grupos políticos 
dominantes de cada governo, quase sempre interessados em atender aos 
interesses dos grupos empresariais nacionais e internacionais. (2008, p. 
146-147) 
 
 

A partir da década de 1970, vários fundos de financiamento de projetos 

turísticos foram implantados, tais como: o Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR) - 

um sistema de livre captação de incentivos fiscais, criado em 1971, para estimular o 

setor financeiro - e fundos de investimentos como o Fundo de Investimento do 

Nordeste (FINOR), o Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM) e o Fundo de 

Investimentos Setoriais (FISET). Entretanto, esses capitais incentivados, foram 

utilizados majoritariamente em empreendimentos de alto valor, principalmente hotéis 

de luxo, onde não foram levados em consideração estudos de localização, de 

viabilidade econômico-financeira, de formação de recursos humanos e de inclusão 

social. (BENI, 2006). 

Nesse período, uma série de deliberações normativas editadas pela 

EMBRATUR e resoluções normativas do CNTUR tentava regulamentar a atividade 

turística, abrangendo desde a obrigatoriedade do cadastro de empresas e 

empreendimentos turísticos até a classificação dos meios de hospedagem. 

(FRATUCCI, 2008). 

Ao mesmo tempo, percebe-se um incentivo ao turismo litorâneo, através da 
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construção de rodovias como a BR 101. Apenas a partir da década de 1990 inicia-se 

um processo de desconcentração do turismo nas áreas litorâneas, como tentativa de 

expandir a atividade para o interior do país. 

A crise do petróleo na década de 1970 culmina na troca do modelo de bem-

estar social, de política keynesiana, para um modelo neoliberal, representado nas 

figuras emblemáticas de Margareth Tatcher (Inglaterra) e Ronald Regan (EUA), com 

uma menor intervenção do estado na economia. Essa conjuntura política 

internacional somada ao processo de redemocratização que o Brasil passava após o 

período do regime militar, contribui para gerar uma certa desregulamentação e 

descentralização do setor turístico.  

De acordo com Cruz (2006), o avanço do neoliberalismo, o progresso 

tecnológico e o desemprego estrutural, mudaram os paradigmas do 

desenvolvimento econômico vigente até então: 

 
 

A geração de emprego e renda se colocou para o mundo como o grande 
desafio do final do século XX e início do século XXI. Além disso, com a 
emergência, em escala planetária, do paradigma ambiental, o 
desenvolvimento econômico a qualquer preço passa a ser substituído pelo 
“desenvolvimento sustentável”, mais atento, ao menos no plano do discurso, 
à conservação e proteção ambiental bem como à qualidade de vida das 
populações atuais e das gerações futuras. (CRUZ, 2006, p. 347) 
 
 

Os elementos advindos dessa mudança de paradigmas, como o 

desenvolvimento sustentável e a preocupação com a população local, passam a 

refletir nas políticas de turismo adotadas a partir da década de 80. No Brasil, essas 

políticas ainda sofrem alterações expressivas com o fim do período da ditadura 

militar e os diversos períodos de crises econômicas ocorridas em todo o mundo. 

 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL: DA DÉCADA DE 1980 AOS 

DIAS ATUAIS 

 

 

A partir da década de 1980, a Organização Mundial do Turismo (OMT), de 

acordo com o modelo neoliberal em vigor na maioria dos países ocidentais, propõe 
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políticas de descentralização da gestão de destinos turísticos através da 

municipalização do turismo, orientação esta, que só chegará ao Brasil uma década 

depois, em 1992 com Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT).  

Seguindo a tendência de desregulamentação da economia, imposta pelo 

neoliberalismo, durante o governo de José Sarney foi assinado o decreto-lei 2.294 

de 21 de novembro de 1986 que declarou livre a atividade turística no país, 

independente de qualquer autorização prévia.  

A partir desse decreto, toda a legislação que vinha sendo consolidada desde 

a década de 60 no país foi praticamente extinta. Houve a abertura desordenada de 

agências de viagens e o registro e classificação de empresas turísticas junto a 

EMBRATUR deixou de ser obrigatório. (SILVEIRA; PAIXÃO; COBOS, 2006). O 

Estado só volta a intervir no setor durante o governo Collor, não como agente 

regulador e fiscalizador, mas como fomentador da atividade. (FRATUCCI, 2008).  

Ainda na década de 1980, a ampla divulgação da temática ambientalista 

passa a influenciar as políticas públicas, que começam a ver o meio ambiente como 

a "matéria-prima" do turismo e a se preocupar com a extrema massificação de 

determinados lugares. Em 1983, a EMBRATUR define também o turismo social que, 

em conjunto com a Política Nacional do Meio Ambiente, fixada no art. 25 da 

Constituição, deveriam "lançar as bases efetivas para o cenário de sustentabilidade 

ambiental e social". (BENI, 2006, p. 25) 

Cruz (2006) complementa que a consolidação do paradigma ambientalista 

dos anos 1980 agrega-o ao discurso de valorização da atratividade turística dos 

recursos naturais e necessidade de sua preservação. A partir dos anos 1990, as 

políticas de turismo passam a incorporar o discurso da sustentabilidade. 

No mesmo momento, há o reconhecimento de deficiências infraestruturais 

no país, que prejudicam o turismo, principalmente considerando-se que competição 

de destinos intensifica-se em escala global. Observa-se a importância da 

implantação e modernização de rodovias e do parque aeroportuário, principalmente 

na região do Nordeste. (CRUZ, 2006)  

No período do governo Collor (1990-1992), o CNTUR é extinto e a 

EMBRATUR reestruturada (lei 8.191/91) com a função de formular, coordenar e 

executar a Política Nacional de Turismo, o que não foi efetivamente aplicado devido 
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ao processo de impeachment2 do presidente. Ainda assim, houve a publicação do 

PLANTUR- 1992-1994 em julho de 1992. (FRATUCCI, 2008). 

O ano de 1994 pode ser considerado um marco para as políticas públicas de 

turismo no Brasil, embora suas realizações tenham se iniciado dois anos antes, 

durante o governo de Itamar Franco. A Secretaria de Serviços, dentro do Ministério 

da Indústria, Comércio e Serviços, começa a elaborar o plano de turismo do governo 

sucessor. Além disso, a implantação do Plano Real contribui para a estruturação 

econômica do país, que até então vivia um momento de constantes desvalorizações, 

e conseqüentes trocas de moeda.  

Logo no início do governo de Fernando Henrique Cardoso, os planos que 

haviam sido construídos no governo anterior são colocados em prática através da 

EMBRATUR e do Ministério de Esporte e Turismo. Como já mencionado é nessa 

época (1996) que é lançado o primeiro Plano Nacional de Turismo (PNT) 

efetivamente implantado, que adotou uma política de descentralização do turismo 

sugerido pela OMT na década anterior, com base na municipalização, através do 

PNMT.  

O PNMT tinha como objetivo a melhoria do produto turístico brasileiro, por 

meio da conscientização dos benefícios econômicos da atividade e a 

descentralização das atividades de planejamento. Segundo Cruz (2006, p. 347), “o 

avanço do neoliberalismo e o conseqüente enxugamento da máquina administrativa 

estatal são o pano de fundo a partir do qual a municipalização se impõe”. 

Entretanto, o modelo pressupunha o conhecimento, pelo país, de seu 

espaço turístico nacional, o que seria obtido por meio do Relatório de Informações 

Turísticas (RINTUR), que, entretanto, não foi realizado de maneira efetiva. Ainda 

havia o problema do imenso espaço geográfico do país, que dificultava a criação de 

um programa único para municípios com imensa diversidade e diferentes 

orientações para o turismo. (BENI, 2006).  

Para preencher essa lacuna, planejaram-se programas e projetos voltados 

para o desenvolvimento sustentável do turismo como: o Programa de 

Desenvolvimento do Ecoturismo (Proecotur), com abrangência na Amazônia Legal, 

                                                 
2 Processo que se instaura contra as altas autoridades do governo com o fim de as destituir do cargo 
por denúncia de infração grave dos deveres funcionais. (Fonte: Dicionário Aurélio Online) 
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Centro-Oeste e Pantanal mato-grossense; e o Programa de Desenvolvimento do 

Turismo, no Nordeste (Prodetur/NE), Sul (Prodetur/Sul) e Sudeste (Prodetur/SE), 

nem todos implantados.  

No Brasil, outro marco ocorre em 2003, com a criação no governo Lula do 

Ministério do Turismo (Mtur). Pela primeira vez o setor tem uma pasta no governo 

exclusiva para ele, sem divisões. Há uma continuidade das políticas de turismo 

implantadas no governo anterior. Agora, porém, ao invés da adoção de práticas de 

gestão descentralizada do turismo com base na municipalização, esta ocorre com 

base na regionalização de produtos turísticos, por meio do Programa de 

Regionalização do Turismo (PRT). O governo ainda produz mais dois planos 

nacionais de turismo (2003-2007 e 2007-2010) e um estudo da competitividade de 

destinos turísticos, que indica 65 destinos indutores prioritários para o 

desenvolvimento do turismo nacional. Esses dois planos nacionais de turismo, que 

serão discutidos posteriormente, deixam clara a tendência à descentralização da 

gestão, observada desde o PNMT.  

É possível identificar substanciais diferenças entre os paradigmas do turismo 

até o final da década de 80 e o que se apresenta atualmente, conforme o quadro 

(figura 2) elaborado por Cruz (2006). 

 Passado (até o final dos 
anos 80) Presente 

INFRAESTRUTURA 

Criação de facilidades para a 
implementação de 

infraestruturas turísticas 
(binômio fomento – 

rodoviarização) 

Implementação/ melhoria da 
infraestrutura básica e de 
transportes (aeroportos, 

principalmente); 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

Geração de riqueza 
(desenvolvimento econômico 

a qualquer preço) 

Geração de emprego e renda / 
desenvolvimento sustentável 

GESTÃO Centralização 
Descentralização / Gestão 

participativa 

ESCALA nacional � regional regional � local 

MERCADO Estado regulador / interventor 
Liberalização / 

Desregulamentação 

NATUREZA Objeto de atração Objeto de atração e de proteção 

ESCALA/TERRITÓTIO Palco de ações deliberadas 
Receptáculo de ações planejadas 

(espaço – objeto) 
Figura 2 – Políticas Públicas de turismo no Brasil – velhos e novos paradigmas 
Fonte: CRUZ, 2006, p. 345 
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Apesar desse histórico de descontinuidade, acredita-se que a manutenção 

das políticas públicas relacionadas à descentralização nos últimos 16 anos, pelo 

menos, esteja gerando um quadro mais favorável das políticas de turismo do Brasil, 

já que essa manutenção contribui para a clareza de princípios nos programas e 

planos a serem adotadas nos diversos níveis de administração do país. 

É nesse contexto que discussões sobre descentralização da gestão e novas 

instâncias de governança ganham cada vez mais importância no cenário público do 

turismo do Brasil. Pela análise de alguns aspectos dos dois últimos planos de 

turismo é possível verificar a presença desses princípios nas políticas públicas de 

turismo no Brasil. 

 

 

2.3 GESTÃO DESCENTRALIZADA NAS POLITICAS DE TURISMO A PARTIR DE 

2003 

 

 

O modelo de gestão da atividade turística adotado pelo governo federal, 

conforme visto na seção anterior, sofreu significativa mudança a partir da década de 

1990. Os planos nacionais de turismo a partir dessa época apontam para uma 

tendência de descentralização da gestão da atividade. De acordo com Zapata: 

 
 
A descentralização é [...] um processo histórico mundial e com tendência 
visível no Brasil, sobretudo a partir da Constituição Cidadã de 1988, com o 
fortalecimento dos municípios e da desconcentração das políticas e 
programas do Governo Federal. [...] O fato é que a União não tem 
condições políticas, administrativas nem operacionais de dar conta do 
tamanho e complexidade de um país como o Brasil, no contexto do mundo 
contemporâneo (2009, p. 19) 

 
 

Percebe-se essa tendência no Brasil principalmente a partir da implantação 

do Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), durante o governo 

Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). 

A participação no PNMT era voluntária e o município deveria se inserir 

outros programas da EMBRATUR. As prefeituras indicavam seus representantes no 

programa (monitores municipais) dentre os seus técnicos dos órgãos municipais de 
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turismo ou membros de empresas ou outras entidades locais relacionadas ao 

turismo. Estes por sua vez, participavam das oficinas do PNMT (em três fases) que 

culminavam com a elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

do Turismo (SILVA JUNIOR, 2004) 

Estruturalmente, em nível federal constituíam o PNMT: Comitê Executivo 

Nacional e Coordenação Geral do PNMT; em nível estadual, o Comitê Estadual; em 

nível municipal, o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo; 

por fim, a equipe operacional era composta por: agentes multiplicadores nacionais e 

estaduais, facilitadores estaduais do PNMT e facilitadores e monitores municipais.3  

Uma das críticas ao programa é que ele não se preocupava com as 

interações entre os municípios de uma mesma região turística. Conforme afirma 

Silva Junior: 

 
 
Esse Programa, ao partir do pressuposto de que ações isoladas de 
sensibilização e conscientização poderiam criar condições para que se 
alavancasse a atividade turística municipal, tornando-a responsável pelo 
aumento do emprego, renda e bem-estar da população local, desconsidera 
as interações do local com um ambiente globalizado. (2004, p. 30-31) 
 
 

Entretanto, logo se percebeu que havia a necessidade de considerar a 

atividade turística em um contexto mais amplo, em uma escala regional, o que 

acabou sendo institucionalizado por meio do Programa de Regionalização do 

Turismo (PRT), a partir de 2004. 

A princípio, este programa foi visto com certa desconfiança de muitos agentes 

do setor turístico, sendo entendido como uma aparente descontinuidade de ações 

governamentais em andamento. Isso ocorreu, pois foi lançado com a mudança de 

governo e após a extinção do PNMT, a partir do governo Lula (2003-2010). 

Entretanto, a idéia de descentralização da gestão continuou permeando os planos 

de turismo. 

A diferença básica entre os dois programas é a evolução em sua escala de 

ação, primeiramente no âmbito municipal e atualmente, no âmbito regional. De 

acordo com Fratucci: 

 

                                                 
3 Ibidem 
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Ambos os programas, PNMT e PRT, têm seu foco estratégico no estímulo 
ao desenvolvimento turístico a partir da escala local. Enquanto o PNMT 
buscava agir nos processos de articulação e organização dos diversos 
setores locais, públicos e privados, envolvidos com a atividade turística, o 
PRT volta-se mais para a estruturação e formatação de produtos turísticos 
regionais com qualidade suficiente para competirem nos mercados atuais 
(2009a, p. 405) 

 
 

Entende-se que o Programa de Regionalização do Turismo e a configuração 

atual do turismo no Brasil podem ser compreendidos de forma mais clara por meio 

de uma análise dos dois últimos Planos Nacionais de Turismo, nos quais a 

regionalização da atividade começou a ser trabalhada. 

 

2.3.1 Gestão Descentralizada no PNT 2003-2007: a Regionalização 

 

De acordo com Fratucci “a questão da diminuição das desigualdades 

regionais foi considerada como um dos maiores desafios do atual governo federal e 

o setor turístico foi indicado como uma das dez prioridades do plano de governo 

para enfrentá-la.” (2008, p.168). Esse aspecto se traduz na concepção de 

desenvolvimento adotada pelo Plano Nacional de Turismo 2003-2007 (PNT 2003-

2007) que, “além do crescimento, busca a desconcentração de renda por meio da 

regionalização, interiorização e segmentação da atividade turística.” (Mtur, 2003, 

p.7). Assim, o Plano deixa claro, desde o princípio, a intenção da adoção de uma 

gestão descentralizada através da regionalização. 

O PNT 2003-2007 se define como um elo entre as diversas instâncias de 

governança e diversos agentes da sociedade e indica ser um “fator de integração de 

objetivos, otimização de recursos e junção de esforços para incrementar a qualidade 

e a competitividade, aumentando a oferta de produtos brasileiros nos mercados 

nacional e internacional.”4  

Afirma, também, que sua concepção foi feita de forma coletiva, considerando 

que houve consulta a setores representativos do turismo de diversas regiões do país 

e sua proposta é a criação de “um novo modelo de gestão pública, descentralizada e 

participativa, atingindo em última instância o município, onde efetivamente o turismo 

                                                 
4 Ibidem, p.6 
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acontece.”5. Propõe ainda, a reformulação do Conselho Nacional de Turismo e dos 

Fóruns Estaduais para se comunicarem para o atendimento das necessidades 

vindas das diversas regiões, municípios e destinos turísticos. 

O modelo proposto pelo plano para o desenvolvimento do turismo era 

calcado em dois pontos: parcerias e gestão descentralizada. Esta última, proposta 

na configuração da supraestrutura do turismo brasileiro. (FRATUCCI, 2008). Assim, 

o sistema de gestão do turismo seria composto, em nível estratégico, pelo Ministério 

do Turismo, o Conselho Nacional de Turismo e pelo Fórum Nacional de Secretários 

e Dirigentes Estaduais de Turismo. Através, principalmente, deste último órgão, esse 

núcleo estratégico estaria conectado às necessidades advindas dos municípios e 

regiões turísticas. (figura 3) 

Além disso, como outras estratégias de descentralização, o PNT propõe a 

constituição de 27 fóruns estaduais “com a finalidade de integrar a cadeia produtiva 

nos Estados e Distrito Federal facilitando a implantação do Plano Nacional do 

Turismo” (Mtur, 2003, p.13); e a criação de Conselhos Municipais de Turismo, que 

organizados, poderiam formar consórcios, que por sua vez formariam Roteiros 

Integrados, “ofertando um conjunto de produtos turísticos, completando-se assim o 

sistema de gestão do turismo brasileiro.”6 Cabe questionar, entretanto, o quanto 

efetivamente esses fóruns estaduais atuam e quantos municípios brasileiros contam 

com Conselhos Municipais de Turismo (COMTUR) ativos. 

 Para sua operacionalização, o plano propõe metas para o turismo brasileiro, 

tendo como base a adoção de parcerias e da gestão descentralizada. Para isso, 

propõe Macro Programas que são “desdobramentos temáticos que foram escolhidos 

pelo seu potencial de contribuição para atingir os compromissos estabelecidos”7. 

Eles são constituídos por programas que visam “resolver os problemas e obstáculos 

que impedem o crescimento do Turismo no Brasil, identificados por um processo de 

consulta ao setor.”8  

                                                 
5 Ibidem, p.12 
6 Ibidem, p.16 
7 Ibidem, p.32 
8 Ibidem, p.32 
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Figura 3 – Sistema Turístico no Brasil 
Fonte: Ministério do Turismo - PNT 2003-2007 

 

Ao todo são 7 macro programas que englobam 18 programas, conforme 

pode ser observado na figura a  figura 4. 

Uma das metas não atingidas desse Plano foi a criação de pelo menos três 

produtos turísticos de qualidade em cada unidade da federação e no distrito federal, 

sendo um exemplo de como o Plano se propunha a desconcentrar a atividade 

turística no território brasileiro e com isso, desenvolver outras regiões. (FRATUCCI, 

2008) 
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MACRO PROGRAMA PROGRAMAS 

Programa de Acompanhamento do Conselho Nacional do 
Turismo 

Programa de Avaliação e Monitoramento do plano 
I- Gestão e Relações Institucionais 

Programa de Relações Internacionais 

Programa de Atração de Investimentos 
II- Fomento 

Programa de Financiamento para o Turismo 

Programa de Desenvolvimento Regional 

III- Infraestrutura Programa de Acessibilidade Aérea, Terrestre, Marítima e 
Fluvial 

Programa de Roteiros Integrados IV- Estruturação e Diversificação 
da Oferta Turística Programa de Segmentação 

Programa de Normatização da Atividade Turística 
V- Qualidade do Produto Turístico 

Programa de Qualificação Profissional 

Programa de Promoção Nacional e Internacional do 
Turismo Brasileiro 

Programa de Reposicionamento da Imagem Brasil 
VI- Promoção e Apoio à 

Comercialização 

Programa de Apoio à Comercialização 

Programa de Base de Dados 

Programa de Pesquisa de Demanda 

Programa de Avaliação de Impacto do Turismo VII- Informações Turísticas 

Programa de Avaliação de Oportunidade de Investimento 

Figura 4 – Macroprogramas e Programas PNT 2003-2004 
Fonte: adaptado de Mtur, 2003 

 

Nesse contexto de orientação para desenvolver o turismo em regiões fora do 

eixo litorâneo e baseado na descentralização da gestão, foi lançado o Programa de 

Regionalização do Turismo (PRT). Segundo as Diretrizes Operacionais do 

programa, entende-se por regionalização: “a organização de um espaço geográfico 

em regiões para fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização 

integrada e compartilhada da atividade turística” (MTUR, 2004a, p. 11).  

Ainda de acordo com o mesmo documento:  
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A regionalização do turismo representa uma nova concepção de 
relacionamento entre as diversas esferas do poder público e da sociedade 
civil, pois exige um esforço no sentido de construir coletivamente este novo 
modelo de gestão. O trabalho envolve negociações permanentes entre as 
instâncias envolvidas, articulação de acordos diversos e planejamento das 
ações de forma participativa, visando à integração entre municípios, estados 
e países. 9 
 
 

O PRT foi estruturado a partir de três diretrizes políticas específicas: gestão 

coordenada, planejamento integrado e participativo e apoio à comercialização 

(MTUR, 2004a). O programa identificou cerca de 200 regiões turísticas, a partir das 

quais se criariam produtos turísticos com o envolvimento dos agentes sociais do 

turismo local.  Para isso esses agentes deveriam trabalhar de forma integrada e 

articulada, o que, entretanto, vêm sendo apontado como uma das dificuldades do 

programa. Conforme indica Fratucci (2008, p. 173) “a dificuldade de articulação 

dessa organização regional dos agentes sociais envolvidos mostrou-se um dos 

pontos mais críticos para o sucesso da implantação efetiva das metas do PRT no 

país.” 

Apesar disso, o PRT tornou-se um dos principais programas do Mtur no 

plano nacional seguinte (2007-2010), ganhando um destaque com programa 

estruturante de todo o Plano. 

 

2.3.2 A Regionalização no Plano Nacional de Turismo 2007-2010 

 

O Plano Nacional de Turismo 2007-2010 (PNT 2007-2010) dá continuidade 

ao plano anterior. Dessa vez, entretanto, apresenta um discurso de maior inclusão 

social que pode ser observada no subtítulo do plano: “Plano Nacional de Turismo 

2007-2010 – Uma viagem de inclusão”. 

Além de propor avançar “na perspectiva de expansão e fortalecimento do 

mercado interno, com especial ênfase na função social do turismo” (Mtur, 2007a, p. 

13), o PNT 2007-2010 se mantém pautado na questão da descentralização na 

gestão, seguindo a estrutura mostrada na figura 5: 

                                                 
9 Ibidem, p.11 
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 Figura 5 – Estrutura de Coordenação da Gestão Descentralizada 
Fonte: Mtur, 2007a, p. 45 

 

Para trabalhar o turismo, neste Plano, foram definidos oito macro programas, 

englobando vinte e três programas (figura 6). Conforme pode ser observado, neste 

plano, o PRT passa a ser considerado um macro-programa. Das 200 regiões 

turísticas mapeadas anteriormente, 87 roteiros dessas regiões foram selecionados.  

Para priorizar destinos nos quais perpassam esses roteiros, utilizaram 

avaliações do Plano de Marketing Turístico Internacional (Plano Aquarela), do Plano 

de Marketing Turístico Nacional (Plano Cores do Brasil), e outros estudos e 

investigações sobre investimentos do governo federal e sobre as potencialidades 

desses destinos. A partir dessas informações foram escolhidos 65 destinos 

considerados indutores para o desenvolvimento nas regiões turísticas em que se 

encontram, servindo como modelos para o desenvolvimento turístico-regional (Mtur, 

2007a).  
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MACRO PROGRAMA PROGRAMA 

Programa de Implementação e Descentralização da Política 
Nacional do Turismo 

Programa de Avaliação e Monitoramento do Plano Nacional de 
Turismo 

I -  Planejamento e Gestão 

Programa de Relações Internacionais 

Programa Sistema de Informações do Turismo II- Informações e Estudos 
Turísticos Programa de Competitividade do Turismo Brasileiro 

Programa de Ampliação da Malha Aérea Internacional 

Programa de Integração da América do Sul III - Logística de Transportes 

Programa de Integração Modal nas Regiões Turísticas 

Programa de Planejamento e Gestão da Regionalização 

Programa de Estruturação dos Segmentos Turísticos 

Programa de Estruturação da produção associada ao Turismo IV - Regionalização do Turismo 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Turismo 

Programa de Atração de Investimentos 
V- Fomento à Iniciativa Privada 

Programa de Financiamento para o Turismo 

Programa de Articulação Interministerial para Infraestrutura de 
Apoio ao Turismo VI - Infraestrutura Pública 
Programa de Apoio à Infraestrutura Turística 

Programa de Normatização do Turismo 

Programa de Certificação do Turismo 
VII - Qualificação dos 

Equipamentos e Serviços 
Turísticos Programa de Qualificação Profissional 

Programa de Promoção Nacional do Turismo Brasileiro 

Programa de Apoio à Comercialização Nacional 

Programa de Promoção Internacional do Turismo Brasileiro 
VIII - Promoção e Apoio à 

Comercialização 

Programa de Apoio à Comercialização Internacional 

 
Figura 6 – Macroprogramas e Programas do PNT 2007-2010  
Fonte: adaptado de Mtur, 2007a 
 

 

Na figura 7 é possível observar o mapa completo da atual regionalização do 

turismo no Brasil. 
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Figura 7 – As regiões turísticas do Brasil 
Fonte: Página Oficial da Internet do Ministério do Turismo, 2010  

 
 

Observa-se (figura 7) que a primeira divisão do território em Regiões 

Turísticas definidas pelo Mtur seguiu o limite da divisão regional oficial do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul.   

A partir desse mapa da regionalização, foi destacado (figura 8) a Região do 

Sudeste, onde se encontra no Estado de São Paulo, a Região Turística do Bem 

Viver, na qual se insere o Circuito das Águas Paulista. 
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Figura 8 – Regiões Turísticas do Sudeste 
Fonte: adaptado da Página Oficial da Internet do Ministério do Turismo, 2010  
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As regiões geográficas do IBGE por sua vez, são subdividas em regiões 

turísticas dentro dos limites de cada Estado da Federação. Percebe-se (figura 8), 

entretanto, que essa subdivisão não segue uma uniformidade em sua nomenclatura. 

No Espírito Santo, a subdivisão mantém o nome de “Região Turística”, já em Minas 

Gerais recebe o nome de “Circuito”. Rio de Janeiro e São Paulo não apresentam, 

neste mapa, uma caracterização precedendo o nome da subdivisão.  Porém, o que 

está destacado no mapa (figura 8) como “Bem-viver”, também é chamado como 

“Região”, conforme será visto adiante. 

Pela análise dos últimos planos nacionais de turismo foi observada a 

tendência à descentralização da gestão, que tende atualmente a uma regionalização 

do território. A maneira pela qual essa regionalização vem sendo trabalhada, 

entretanto, difere-se ao longo do território brasileiro, utilizando-se, por exemplo, a 

formatação de produtos turísticos, como circuitos. 

Para comprovar o modo pelo qual as políticas federais de turismo estão 

sendo adotadas na prática, será feita a seguir uma discussão acerca do processo de 

formação e gestão de um circuito turístico, no caso, o Circuito das Águas Paulista. 
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3  GESTÃO DO TURISMO NO CIRCUITO DAS ÁGUAS PAULISTA   

 

 

A divisão oficial do turismo no Brasil, de acordo com o PRT, subdivide o 

Estado de São Paulo da seguinte maneira:  

 

Subdivisão Turística do Estado de São Paulo 

ABC Tur 
Águas do 

Oeste 
Águas 

Sertanejas 
Águas Vivas 

Águas, Cultura 
e Negócios 

Alta Mogiana Alto Cafezal 
Alto Tietê – 
Cantareira 

Alto Vale da 
Ribeira 

Bem Viver 

Café com Leite Café e Flores 
Caminho dos 

Imigrantes 
Caminhos da 
Mata Atlântica 

Centro Paulista 

Coração 
Paulista 

Costa Tropical Entre Rios 
Grande Oeste 

de SP 
Grandes Lagos 

Lagos do Rio 
Grande 

Natureza e 
Tradições 

Pólo Cuesta Pontal Paulista 
Praias e Mata 

Atlântica 

São Paulo 
Capital 

Serra do 
Itaqueri 

Sol do Oeste Sorocabana Tietê Vivo 

Vale do 
Paraíba e 

Serras 

Vale do 
Paranapanema 

Verde 
Sudoeste 
Paulista 

Vertente das 
Águas Limpas 

 

Figura 9 – Divisão turística do Estado de São Paulo 
Fonte: adaptado da Página Oficial da Internet do Ministério do Turismo, 2010  

 

A subdivisão de interesse desse trabalho é a “Bem viver”, que será tratada 

aqui como “Região do Bem viver”, pois, conforme pode ser observado na logomarca 

oficial (figura 10), é assim conhecida. 
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Figura 10 – Logomarca da Região Turística do Bem Viver 
Fonte: Página Oficial da Internet dos Circuitos Paulistas – Região Bem Viver, 2010 

 

A “Região do Bem Viver”, por sua vez, subdivide-se no que denominam 

circuitos: Circuito Turístico de Ciência e Tecnologia, Circuito das Frutas, Circuito 

entre Serras e Águas e Circuito das Águas Paulista. A região como um todo, 

abrange 45 municípios (figura 11). Destaca-se que nem todos os municípios que 

compõem a região turística fazem parte de um circuito e que alguns municípios 

estão inseridos em mais de um circuito. 

 

 

Figura 11 – Circuitos da Região Turística do Bem Viver 
Fonte: Página Oficial da Internet dos Circuitos Paulistas – Região Bem Viver, 2010  
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É importante observar ainda, a não padronização dos termos utilizados nas 

divisões territoriais turísticas do Brasil. Enquanto no estado de São Paulo, o termo 

“circuito” é utilizado como uma subdivisão das regiões turísticas estadual, em Minas 

Gerais, o termo “circuito” é utilizado para denominar as regiões (figura 8).  

A sobreposição dos diversos termos utilizados ao se tratar do processo de 

regionalização dificulta o entendimento desse processo. Ainda que na prática esses 

termos acabam se confundido, há uma diferenciação entre eles no estudo turístico.  

 

 

3.1 DISTORÇÕES NO EMPREGO DAS DENOMINAÇÕES NAS DIVISÕES 

REGIONAIS 

 

 

Conforme observado anteriormente, muitos termos se confundem nas 

divisões territoriais turísticas: circuitos, corredores, rotas, dentre outros, que podem 

se tratar do mesmo modelo de gestão territorial.  

Na página oficial da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de 

São Paulo, por exemplo, há uma ligação direta para a página “Nosso Turismo 

Paulista”, um programa de promoção e incremento do turismo do Estado de São 

Paulo. Lá são apresentados opções de roteiros para visitação, a partir dos 

“circuitos”, cidades e hotéis (figura 12)  

É preciso observar que a recomendação de visitação não segue a divisão de 

regiões turísticas do Estado, e sim as subdivisões territoriais dessas regiões 

turísticas. Essas subdivisões territoriais recebem diferentes nomenclaturas tais 

como: circuito, corredores, roteiro, rota, dentre outros. 

Mais uma vez chega-se a conclusão de que essas nomenclaturas não 

seguem uma padronização. Entretanto, é possível observar na literatura que há uma 

diferenciação entre esses termos. 
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Figura 12 – Roteiros propostos pelo programa Nosso Turismo Paulista 
Fonte: Página Oficial da Internet do Nosso Turismo Paulista, 2010  

 

Para Beni (2006, p. 125), corredores turísticos são “vias que interligam dois 

ou mais pontos sobre os quais se encontram os principais atrativos da região. 

Constituem a mesma via utilizada pelos turistas para chegar aos atrativos e seu 

entorno”. 

Boullón (2002) apresenta o conceito de corredor turístico também como via 

de conexão de componentes do espaço turístico. Divide essa categoria em dois 
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tipos: de translado e de estada. Os corredores de translado seriam "redes de 

estradas e caminhos de um país por meio dos quais se deslocam os fluxos turísticos 

para completar seus itinerários (2002, p. 97). Já os de estada seriam "superfícies 

alongadas, em geral paralelas às costas de mares, rios ou lagos, que têm uma 

largura que não supera, em suas partes mais extensas, os 5 km."10  

É possível perceber que os dois autores anteriores utilizam o conceito no 

sentido de via de ligação entre o espaço turístico. 

Já o conceito de circuito turístico, segundo Beni: 

 
 
[...]envolve a utilização de um conjunto de vias que possibilitem um acesso 
circular aos atrativos de uma determinada região. Neste caso, o turista não 
passa duas vezes pelo mesmo local, uma vez que a via de acesso aos 
atrativos termina em sua própria origem. A destinação do turista passa a 
ser, então, o circuito como um todo, o qual apresenta grupos de atrativos ao 
longo de suas vias, que podem se caracterizar como subdestinações. 
Valendo-se de um ou mais temas de destaque nos atrativos da região, um 
circuito turístico traz a possibilidade de realizar visita seqüencial a atrativos 
que possuam algum tipo de conexão entre si. (2006, p.125) 

 
 

Assim, ao definir um circuito como um conjunto de vias, e considerando que 

corredores são vias de acesso, pode-se afirmar que um circuito utiliza-se de um 

conjunto de corredores turísticos que possibilitam um acesso circular à atrativos 

turísticos. 

Beni apresenta também o conceito de rotas turísticas como sendo:  

 
 
[...]o resultado de um trabalho de marketing através do qual se formata um 
produto turístico composto pelo circuito ou corredor turístico em sua 
totalidade, por meio da utilização de uma temática comum a toda sua 
extensão.11  
 
 
 

O Ministério do Turismo, no glossário dos Módulos Operacionais do PRT, 

apresenta o conceito de rota como: “o percurso continuado e delimitado cuja 

identidade é reforçada ou atribuída pela utilização turística.” (Mtur, 2007b, p.77) 

Ambos ressaltam o trabalho de marketing na criação da identidade de uma 

rota turística. 
 

                                                 
10 Ibidem, p. 102 

11 Ibidem, p.126 
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Beni (2006, p.126) caracteriza um roteiro turístico como o conjunto de 

informações “relativas à sua viagem, que incluem lugares visitados, permanência 

média e atrativos visitados em cada lugar, dentre outros” que formam o produto final 

consumido pelo turista. 

Para o Ministério do Turismo, roteiro turístico “é o itinerário caracterizado por 

um ou mais elementos que lhe conferem identidade, definido e estruturado para fins 

de planejamento, gestão, promoção e comercialização turística.” (Mtur, 2007b, p.77) 

Esses termos referem-se a um processo, de acordo com Beni (2006, p. 125), 

de formação de multidestinações. Para este autor, a regionalização turística “trata do 

espaço turístico de maneira dinâmica e flexível” e uma das formas de ser 

operacionalizada é através do processo de formação de multidestinações, o qual: 

 
 
[...] compreende o estabelecimento de parcerias entre destinações já 
existentes para a formação de circuitos, corredores, rotas e roteiros 
turísticos, sendo essencial à competitividade de qualquer destinação, pois 
reflete o estabelecimento de relações de competição e cooperação entre 
tais destinações, premissas de qualquer processo de clusterização.12  
 
 

Para Beni13 a clusterização trata da “estruturação das relações entre os 

envolvidos com a gestão dos processos de produção, comunicação, distribuição e 

consumo das experiências turísticas” e esse processo seria: 

  
 
A forma de maior sucesso, na atualidade, de articulação (integração e 
interação) de um modelo de gestão de uma destinação turística, suas 
modalidades de promoção, comercialização, desenvolvimento e cooperação 
entre os agentes econômicos, culturais, políticos e sociais de um local ou 
região.14  

 
 
 

Embora essas parcerias sejam essenciais para a regionalização turística e 

para a competitividade dos destinos turísticos, alguns desses destinos têm 

encontrado dificuldades e obstáculos para compreender, aplicar, operacionalizar e 

dar continuidade ao programa. Isso, de acordo com Beni (2006) apresenta-se em 

dois cenários. Segundo o autor, o primeiro cenário reflete a ausência de recursos 

humanos qualificados para interpretar e operacionalizar as metodologias propostas 

                                                 
12 Ibidem, p. 125 
13 Ibidem, p. 127 
14 Ibidem, p. 169  
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pelo Ministério do Turismo. O segundo cenário revela a dificuldade da gestão 

integrada do turismo em algumas regiões do país. 

Percebe-se que essas dificuldades acabam fazendo com que os destinos 

turísticos não coloquem em prática o que de fato foi proposto pelo Programa. Isso 

pode gerar a implantação, ao invés de uma regionalização efetiva, de uma 

roteirização regionalizada. Conforme alerta Beni: 

 
 
[...]a roteirização regionalizada pode servir momentaneamente para o 
marketing de destinos e para ampliar o fluxo turístico para algumas regiões 
a curto prazo, mas de maneira alguma é o caminho para estabelecer e 
consolidar o turismo como instrumento de desenvolvimento sustentável. 15 
 
 

De fato, o proposto pelo PRT vai além de uma roteirização. Indica uma 

articulação entre diversos municípios, e uma coordenação entre as organizações 

sociais, agentes econômicos e representantes políticos. No entanto, percebe-se que 

na prática, tentativas de regionalização e descentralização da gestão são realizadas, 

mas muitas vezes sem alcançar o resultado esperado. 

Uma das dificuldades encontradas diz respeito a própria forma de 

administrar um território regionalizado. A divisão do território brasileiro apresenta 

estruturas administrativas nos níveis federal, estadual e municipal e o mesmo não 

ocorre na escala regional. 

Os estudos na área de organização territorial do turismo apontam uma 

necessidade da criação de novas escalas administrativas para a gestão da atividade 

turística já que essa atividade ultrapassa os limites político-administrativos em vigor. 

 

 

3.2 MODELOS DE GESTÃO DO TURISMO REGIONAL 

 

 

A escala regional é a escala recomendada pelas políticas públicas federais 

para a gestão do turismo, através do PRT.  Ao se falar em região, entretanto, alguns 

questionamentos se apresentam. O primeiro, relacionado ao próprio conceito de 

região aplicado à regiões turísticas. Considerando que uma região engloba um 

                                                 
15 Ibidem, p. 32 
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espaço do território sem descontinuidades, tal conceito não deveria ser aplicado ao 

fenômeno turístico. 

Boullón (2002) afirma que uma das características dos atrativos turísticos é 

que, mesmo próximos, raramente se tocam, apresentando uma descontinuidade e 

complementa: 

 
 
Visto que o espaço turístico é entrecortado, não se pode recorrer a técnicas 
de regionalização para proceder sua delimitação, porque de acordo com 
elas, seria preciso abranger toda superfície do país ou da região em estudo, 
e caso isso fosse feito, grandes superfícies que não são turísticas figurariam 
como turísticas, cometendo-se um erro. Isso significa que regiões turísticas 
não existem. (2002, p. 79) 
 
 

Retornando à figura 11, por exemplo, é possível observar que a Região 

Turística do Bem Viver engloba alguns municípios (na área em branco do mapa) que 

não fazem parte de nenhum dos circuitos oficializados até o momento. Ou seja, essa 

divisão considerou o território de estadual de forma contínua, conforme o conceito 

de região. Entretanto, ao denominar essa divisão como “região turística” comete um 

equívoco, pois inclui áreas onde ainda não ocorre a atividade turística de forma 

relevante. 

Ao analisar o fenômeno turístico deve-se levar em consideração que este 

não ocupa todo espaço do território. Nem toda área existente é, ou pode vir a ser 

turística. Conforme explica Fratucci (2009b, p.3), “a lógica de apropriação dos 

espaços do turista é essencialmente reticular e marcada pela mobilidade”, ou seja, 

acontece de forma descontínua, não abrangendo todo território ao se considerar 

somente o espaço apropriado pelo turista. 

O turista escolhe determinados pontos do território por onde circula não 

levando em consideração os espaços entre esses pontos que não são de seu 

interesse. E, nem sempre, esses pontos de circulação turística se restringem a 

apenas um município. 

Muitas vezes um ponto de interesse do turista encontra-se no município A e 

outro ponto encontra-se no município vizinho B. E, para esse turista, é indiferente 

essa divisão em municípios. Caso haja alguma falta de estrutura em um dos 

municípios ou ocorra alguma incidente, a experiência turística como um todo estará 

comprometida. Por essa razão, entende-se que a instância administrativa municipal 
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não seja suficiente para dar conta da gestão da atividade turística. 

De acordo com Fratucci (2009b) as lógicas de territorialização dos agentes 

sociais do turismo avançam para uma escala regional, pois, de acordo com o 

mesmo autor: 

 
 
Se os territórios apropriados para o turismo não coincidem com aqueles 
limites [municipais], as políticas direcionadas para o seu ordenamento não 
podem ser definidas e/ou circunscritas por eles. Elas carecem de outra 
escala de observação e de atuação, que permita a flexibilidade necessária 
para a apreensão de toda a complexidade do fenômeno. Para nós, a escala 
que vem se revelando mais adequada para tal tarefa é a regional, 
abrangendo os territórios de dois ou mais estados da federação” (2009a, p. 
393) 
 
 

Justifica-se assim, a adoção da escala regional para a administração do 

turismo, ligadas aos conceitos de descentralização da gestão, com base na 

articulação e cooperação entre os agentes sociais relacionados ao turismo. 

Observa-se, porém, que na prática, há uma grande dificuldade na adoção de ações 

em conjunto por parte desses agentes. 

Ao considerar que o fenômeno turismo ultrapassa os limites político-

administrativos em vigor, abrangendo mais de um município, supõe-se que uma 

escala administrativa, maior que esses limites, também se faz necessária. 

Assim, novas instâncias de governança são criadas para assumir a 

administração da atividade turística. Cerqueira (2009) explica que: 

 
 
A Instância de Governança do Turismo pode ser [...] conceituada como uma 
organização social que conta com a participação de representações do 
poder público, da sociedade civil organizada e de entidades empresariais 
vinculadas ao turismo em determinado território (país, estado, região ou 
município). De maneira geral as instâncias de governança constituem-se em 
espaços de articulação dos atores sociais e de proposição, análise e 
monitoramento de políticas, planos e projetos na área do turismo 
sustentável (2009, p. 207) 
 
 

O Programa de Regionalização do Turismo define Instância de Governança 

Regional como “uma organização com participação do poder público e dos atores 

privados dos municípios componentes das regiões turísticas, com o papel de 

coordenar o Programa em âmbito regional”. (Mtur, 2007c, p.16). 
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Ainda de acordo com o Ministério, as Instâncias de Governança devem ser 

institucionalizadas de acordo com os seguintes objetivos e estratégias (figura 13): 

Institucionalização de uma Instância de Governança 
criar comunicação regional para a operacionalização do PRT; 

coordenar todo o processo da regionalização do turismo de uma região turística; Objetivos 
descentralizar as ações de coordenação do processo, deslocando-as da União 
para o Estado, e deste para as regiões turísticas. 

organizar e coordenar os diversos atores para trabalhar com o foco centrado na 
região turística, de modo a considerar as especificidades de cada município; 

avaliar e apoiar os projetos elaborados pelos diversos agentes do processo de 
consolidação da região turística, quando necessário; 

mobilizar parceiros regionais para integrarem o PRT; 

participar do planejamento e apoiar a gestão dos roteiros e produtos turísticos; 

integrar as ações intra-regionais e interinstitucionais; 

realizar o planejamento, o acompanhamento, a monitoria e a avaliação das 
estratégias operacionais do Programa no âmbito regional; 

Estratégias 

captar recursos e otimizar seu uso. 

Figura 13 – Institucionalização de uma Instância de Governança: Objetivos e 
Estratégias 

Fonte: adaptado de Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil, 2007c 
 

A regionalização do turismo está diretamente relacionada à 

institucionalização de uma instância de governança. De acordo com Silveira, Paixão 

e Cobos: 

 
 
O grande desafio da regionalização, quando comparada à municipalização, 
passa pela implementação das instâncias de governança. Enquanto esta 
última restringia o processo político a um núcleo organizado em termos 
político-administrativos (i.e. o município); o êxito da política atual ainda 
depende da criação e do bom andamento de arranjos produtivos locais e 
regionais que gerem capacidade gerencial numa nova esfera que não 
dispõe de representantes tradicionais. (2006, p. 131) 
 
 

Diversos formatos de instâncias para a gestão das regiões turísticas vêm 

sendo adotados, tais como: conselhos, fóruns, comitês e consórcios. No caso do 

presente objeto de estudo, o Circuito das Águas Paulista, o modelo adotado é o do 

consórcio de municípios. 

Arns caracteriza Consórcios como "associações públicas ou pessoas 

jurídicas de direito público ou privado e sem fins econômicos, formadas por entes 

federativos de diferentes níveis, com os quais a União pode formar convênios ou 
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contratos de qualquer natureza" (2009, p. 93). 

Para o Ministério do Turismo a ação integrada gerada pela formação de 

Consórcio apresenta vantagens, pois amplia o peso político das entidades 

consorciadas e garante legitimidade das decisões desse tipo de Instância. (Mtur, 

2007c). 

Juridicamente, a lei nº 11.107 de 6 de abril de 2005 define parâmetros legais 

para a criação de Consórcios Públicos, admitindo personalidade jurídica tanto de 

direito público quanto de direito privado (Anexo A). A partir dessa lei, entretanto, 

somente entes públicos federados (como os estados e os municípios) podem 

integrar os Consórcios, não havendo necessidade de adequação à essas condições 

nos Consórcios formados anteriormente.16  

O Ministério do Turismo ressalta que a formação dessa modalidade de 

Instância de Governança “ainda se encontra em estágio de aprimoramento no 

âmbito do turismo, mas constitui um mecanismo promissor para o apoio e 

desenvolvimento da atividade turística.”17  

Neste trabalho, fez-se a opção de discutir o modelo de gestão Circuito das 

Águas e não o modelo adotado pela Região Turística do Bem-viver. Embora, a 

principio, o Circuito seja uma subdivisão da região, ele segue também uma lógica 

regional, sendo um consórcio entre oito municípios, conforme será visto adiante.  

 

 

3.3 AS CIDADES DO CIRCUITO DAS ÁGUAS PAULISTA 

 

 

O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Pólo Turístico do 

Circuito das Águas Paulista, atualmente, é formado por oito municípios localizados 

na Serra da Mantiqueira, a leste do Estado de São Paulo, próximas à divisa com o 

Estado de Minas Gerais. São eles: Águas de Lindóia, Amparo, Jaguariúna, Lindóia, 

Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro (Anexo B).  

                                                 
16 Ibidem 
17 Ibidem, p. 46 
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O Circuito está localizado a aproximadamente 120 km da cidade de São 

Paulo, capital do estado, e o acesso é feito a partir das rodovias 

Bandeirantes/Anhanguera, com início em Jaguariúna, e pela rodovia Fernão Dias, 

com início por Socorro (figura 13).  Essas rodovias são próximas à rodovia 

Presidente Dutra, principal acesso rodoviário entre os estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro. Além disso, o circuito está na divisa entre os estados de São Paulo e 

Minas Gerais. 

 

 

Figura 14 - Acessos Rodoviários ao Circuito das Águas Paulista 
Fonte: Página Oficial da Internet do Circuito das Águas Paulista, 2010  

  

Os oito municípios que compõem o circuito possuem diferentes 

características geográficas, sociais e econômicas (tabela 1).  Considerando a área 

de cada município, o circuito teria uma extensão de aproximadamente 1569 km². 
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Tabela 1 -  Aspectos sócio-econômicos do Circuito das Águas Paulista 

 Águas de 
Lindóia Amparo Jaguariúna Lindóia Monte Alegre 

do Sul Pedreira Serra Negra Socorro 

Área (km²) - 2010 60 446,01 142,44 48,6 110,86 109,71 203,01 448,07 

População - 2010 18.133 68.395 40.787 6.182 7.209 41.955 25.539 34,287 

Dens. 
Demográfica 

(hab/km²) - 2010 
302,22 153,35 286,35 127,2 65,03 382,42 125,8 76,52 

Grau de 
Urbanização (%) 

- 2009 
99,28 75,63 94,28 100 51,38 97,89 86,54 66,38 

IDH – 2000 0,807 0,806 0,829 0,82 0,812 0,81 0,817 0,812 

Renda per capita 
(em salários 

mínimos) - 2000 
2,66 2,94 2,64 2,34 2,26 2,41 3,08 2,12 

PIB (em milhões 
de reais 

correntes) – 2007 
138,82 1260,18 2.435,88 63,85 85,64 520,31 257,41 301,64 

PIB per capita 
(em reais 

correntes) - 2007 
8.748,70 20.101,20 66.185,17 11.287,10 12.310,12 13.637,72 10.433,71 9.118,45 

Fonte: Elaboração própria adaptado da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 
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Dos oitos municípios que compõem o circuito, seis são considerados 

estâncias hidrominerais, excluindo-se Pedreira e Jaguariúna.  De acordo com o 

Mtur, segundo exposto no caderno de “Marcos Conceituais” de segmentação do 

PRT, estâncias relacionam-se ao turismo de saúde. 

As fontes termais e balneárias do circuito dispõem de banhos medicinais a 

tratamentos estéticos. Há fontes bicarbonatadas (com bicarbonato de sódio), 

oligominerias (com alta e baixa concentração de sais), radioativas (com radônio), 

toriativas (com teor de torônio) e ainda frias ou hipotermais.18 

No século XIX, o volume de deslocamentos para tratamento em estâncias 

hidrotermais imprimiu caráter turístico a essas viagens. No Brasil, a primeira estância 

foi Caldas da Imperatriz, em Santa Catarina, criada em 1813. (Mtur,2004b). No início 

do século XX, alguns dos principais destinos turísticos mundiais eram estâncias e 

balneários, conforme sinaliza Fratucci: 

 
 
Os principais destinos turísticos concentravam-se nas estâncias termais (os 
já famosos balneários), nas estâncias climáticas de montanha (Suíça) e nos 
balneários marítimos que, graças ao lançamento da helioterapia, ganharam 
força e se desenvolveram principalmente, no litoral do Mar Mediterrâneo 
(Biarritz, Riviera Francesa, Riviera Italiana). (2008, p. 39) 
 
 

Atualmente, outros segmentos de turismo agregam-se ao turismo de saúde 

no destino, como o turismo rural e o turismo de aventura. Isso pode ser verificado, 

por exemplo, nos roteiros propostos pelo SEBRAE-SP para o circuito. Um roteiro é 

direcionado aos segmentos rural e aventura e o outro, refere-se à cultura e bem-

estar. 

Na verdade, cada uma das cidades tem um segmento turístico principal, em 

algumas o turismo de compras, em outras o turismo cultural. Tal fato demonstra uma 

diversificação dos atrativos turísticos da região do circuito, reflexo da formação e 

contexto histórico de cada município que o compõe, conforme será visto adiante. 

 

 

 

                                                 
18 Fonte: catálogo turístico do Circuito das Águas Paulista elaborado pelo SEBRAE-SP 



 
 

 
 

52 

3.3.1 Águas de Lindóia19  

  

Segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), uma 

das primeiras referências sobre o município está ligada a uma concessão de 

sesmarias das terras do “Ribeirão de Água Quente”, em 1728, em favor de Manuel 

de Castro. Acredita-se que na época, o local servia de pouso para tropas de 

mineiros. A trajetória administrativa teve início em 29 de julho de 1899, com a 

criação do distrito de Lindóia, em terras de Serra Negra. 

A figura principal, em torno da fundação do município é a do médico italiano 

Francisco Tozzi, que a princípio instalado em Socorro e Serra Negra, transferiu-se 

para o povoado por volta de 1914, após ser informado sobre as qualidades 

medicinais das águas ali existentes. 

Iniciou então, uma série de estrutura hoteleira para prestar assistência 

médica em função das fontes termais (o ainda existente Grande Hotel Glória foi 

utilizado pelo médico). Consta ainda que a localidade recebeu, por volta de 1928, a 

visita de Madame Curie, prêmio Nobel de física, que ratificou as propriedades 

terapêuticas das águas, contribuindo para a divulgação da região, a nível mundial. 

Segundo a página de internet oficial do município, na época descobriu-se que a 

água mineral atingia 3.179 manches da escala radioativa, contra menos de 200 

manches de fontes famosas como a de Jachimou (Tchecoslováquia) e Bad Gastein 

(Áustria), constituindo-se a água mineral de maior radioatividade em todo o planeta. 

Em 16 de novembro de 1938 o distrito foi elevado a município. 

O balneário foi inaugurado em 1959. É dessa época um plano urbanístico 

municipal que conta com uma praça (Adhemar de Barros) projetada pelo urbanista 

de projeção internacional Burle Marx. 

O vocabulário Lindóia é corruptela das palavras oriundas do Tupi, Rydoya e 

Rindheio. Rydoya significa “rio que não extravasa” e Rindheio significa “água 

insípida e quente ao paladar”. 

 

 

                                                 
19 Fonte: Fundação SEADE e página oficial da internet do município  
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3.3.2 Amparo20 

  

Segundo a SEADE, uma das primeiras referências à região de Amparo é 

encontrada em uma correspondência de Morgado de Mateus para o Marquês de 

Pombal: um mapa acompanhado da descrição dos limites entre São Paulo e Minas. 

Figurava como o Sertão de Manducaia, entre os rios Sapucaí, Manduê e Jaguari, e a 

Serra da Mantiqueira. 

Acredita-se, no entanto, que seu povoamento começou somente no início do 

século XIX. Sua primeira capela data de 1824.Tornou-se freguesia de Bragança 

Paulista em 2 de março de 1839. 

A partir da segunda metade do século XIX o café transformou-se no principal 

produto local, o que impulsionou o crescimento da localidade que recebeu foros de 

cidade em 1865. 

Amparo possui mais de 500 prédios históricos que apresentam diversos 

estilos arquitetônicos, com destaque para a Rua XV de novembro, com diversas 

edificações preservadas. É considerada Estância Hidromineral desde 1942. 

 

3.3.3 Jaguariúna21 

 

A cidade de Jaguariúna originou-se das terras da fazenda Florianópolis, 

terras doadas por D. Pedro II à família do coronel Amâncio Bueno, que as dividiu 

para formar uma colônia de imigrantes portugueses e italianos.  

A então Vila Bueno teve início em 1889 e se desenvolveu, com a expansão 

das lavouras de café, o que demandou a construção de uma estação de estradas de 

ferro denominada Jaguari. Em 1896 passou a categoria de distrito também  

chamado Jaguari, vinculado a Mogi Mirim. Mais tarde, passou a se chamar 

Jaguariúna, que em Tupi significa “rio das onças pretas”, e adquiriu autonomia 

político-administrativa em 30 de dezembro de 1953. 

                                                 
20 Fonte: Fundação SEADE e página oficial da internet do município 
21 Fonte: Fundação SEADE e página oficial da internet do município 
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Atualmente, Jaguariúna realiza um dos mais famosos rodeios do país, 

possui um diversificado parque industrial e preserva um significativo patrimônio 

histórico. 

 

3.3.4 Lindóia22 

 

A formação de Lindóia está relacionada com a do município de Águas de 

Lindóia, servindo de pouso a bandeirantes e mineiros a caminho do interior. 

A sesmaria doada a Manoel de Castro, tornou-se distrito em 29 de julho de 

1899, com o nome de Lindóia, no município de Serra Negra, sendo elevado à 

categoria de município em 1938. 

Em 1953 foi reconduzido à categoria de distrito e incorporado ao município 

de Águas de Lindóia, retornando a condição de município em 28 de fevereiro de 

1964 e se tornando estância hidromineral em 1979. 

É conhecida como a “capital nacional da água mineral” por ser responsável 

por 40% da água mineral distribuída no país. 

 

3.3.5 Monte Alegre do Sul23 

 

A formação de Monte Alegre do Sul iniciou-se em 1873 com a fixação de 

famílias oriundas de Amparo e Bragança Paulista na área. Teodoro de Assis, 

considerado fundador do povoado, construiu uma capela nas terras doadas por 

Lourenço de Godoi, em homenagem ao Senhor Bom Jesus, onde mais tarde foi 

acrescido ao nome da capela “Monte Alegre”, ressaltando a característica geográfica 

da região. 

O desenvolvimento ocorreu quando foi criada a freguesia do município de 

Amparo (1887) e com a implantação de uma estação da Companhia Mogiana de 

Estradas de Ferro. Em 1944, Bom Jesus de Monte Alegre passou a se chamar Ibiti, 

                                                 
22 Fonte: Fundação SEADE e página oficial da internet do município 
23 Fonte: Fundação SEADE e página oficial da internet do município 
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e finalmente em 24 de dezembro de 1948, se tornou município autônomo se 

denominando Monte Alegre do Sul. 

 

3.3.6 Pedreira24 

 

O município tem origem nas terras da Fazenda Grande, de propriedade do 

coronel João Pedro Godoy, também idealizador do loteamento que ficou conhecido 

como “Terra dos Pedros”, em homenagem a seus quatro filhos, todos de nome 

Pedro. 

Um ramal da Companhia Mogiana de Estradas Ferro e a construção da 

capela Santana das Pedreiras impulsionaram o crescimento do povoado, que foi 

elevado a distrito de Amparo em 1890 com o nome de Pedreiras. Em 1914, a 

implantação de uma fabrica de louças pelos irmãos Ricci, ajudou no 

desenvolvimento do distrito, sendo conhecida hoje como a capital da porcelana.  Em 

31 de outubro de 1936 obteve autonomia política com sua atual denominação. 

 

3.3.7 Serra Negra25 

 

Serra Negra tem suas origens no principio do século XIX quando Lourenço 

Franco de Oliveira iniciou o desbravamento da região. Ele decidiu construir na área 

uma capela sob invocação de Nossa Senhora do Rosário, construção terminada em 

1828, quando se tornou capela curada.  

Em 1841 foi criada a freguesia do município de Moji Mirim, com o nome de 

Serra Negra e passou a categoria de vila em 1859. 

Com o desenvolvimento impulsionado pela cultura do café, em 21 de abril de 

1885, Serra Negra recebeu foros de cidade, sendo mais tarde transformada em 

estância hidromineral e climática. Em 1938, o município se tornou estância 

hidromineral. 

                                                 
24 Fonte: Fundação SEADE e página oficial da internet do município 
25 Fonte: Fundação SEADE e página oficial da internet do município 
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3.3.8 Socorro26 

 

A formação de Socorro tem origem no movimento de entradas e bandeiras a 

partir de 1738.  Entretanto, o povoado surgiu em 1928, então chamado de “Rio do 

Peixe”, por Roque Dorta e Simão de Toledo Pizza. Pouco depois, ergueu-se uma 

capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição do Socorro. Em 1838, 

tornou-se freguesia do município de Bragança Paulista, e em março de 1871 foi 

criada a vila, já com o nome de Socorro. 

A vila se desenvolveu graças a cultura do café, e em março de 1883 recebeu 

foros de cidade. Tornou-se estância sanitária em 1945 e depois estância 

hidromineral em 1978. 

Hoje, seu destaque se deve ao turismo de aventura. A cidade possui a maior 

tirolesa do Brasil, com 1km de extensão e os empreendimentos, atrativos e 

operadores de turismo seguem as normas de segurança,participando do projeto 

“Aventura Segura” em parceria com a Associação Brasileira das Empresas de 

Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e o SEBRAE. 

O município também investiu em programas de acessibilidade para receber 

portadores de necessidades especiais, sendo apoiada pelo Mtur através do projeto 

“Socorro Acessível” desde 2006.  Está entre os dez destinos turísticos brasileiros 

escolhidos como “Destinos Referência em Segmentos Turísticos”, através do 

segmento Aventura Especial. De acordo com a página da internet do Mtur, entre 

2006 e 2008 cerca de R$ 1,73 milhão para obras de infra-estrutura turística, cursos 

de qualificação profissional, adaptações em passeios, dentre outros. 

Em entrevista concedida à pesquisadora, o senhor Michael Golo, 

representante da Divisão de Turismo de prefeitura de Socorro27 informou que 

representantes de diversos municípios entram em contato com Socorro no intuito de 

conhecer de forma mais aprofundada o projeto implantado pela cidade para 

adotarem modelos similares em seus municípios. 

Questionado sobre a possibilidade do projeto se expandir para os outros 

                                                 
26 Fonte: Fundação SEADE e página oficial da internet do município 
27 Entrevista realizada com o senhor Michael Golo, chefe da divisão de turismo do município de 
Socorro, realizada em 20/08/2010 na sede administrativa do município de Socorro 
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municípios que compõem o Circuito, o senhor Michael informou que nem todos os 

municípios manifestaram o interesse de, ao menos, conhecer a experiência da 

cidade.  Ele alega que ao invés da visibilidade alcançada pelo município ser vista 

como uma oportunidade de crescimento para os municípios do Circuito como um 

todo, acaba sendo vista mais como um fator de concorrência entre eles. 

Tal fato, entretanto, vai de encontro a um dos objetivos da formação de um 

circuito: a cooperação ente os municípios e aumento da competitividade de todos os 

seus membros.  

Diante da diversidade dos municípios que compõem o circuito surge a 

indagação sobre os motivos que levaram essas cidades a se consorciar para o 

desenvolvimento turístico. 

 

 

3.4 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS PAULISTA 

 

 

Uma justificativa para a formação de circuitos turísticos é a ausência, em 

municípios de pequeno porte, de infraestrutura e equipamentos turísticos que 

auxiliem na ampliação do tempo de estadia do turista no destino (TAVARES; VIEIRA 

JUNIOR; QUEIROZ, 2010, p. 28). Assim, um município pode se consorciar a outro 

geograficamente próximo para que juntos possam desenvolver a atividade turística, 

ampliar este tempo de estada e melhorar a experiência do visitante. 

No caso do Circuito das Águas, embora tenha sido institucionalizada apenas 

em 2005, a ideia de sua formação remonta ao fim da década de 90, segundo 

entrevista com um dos gestores que acompanharam esse processo de formação. 

Em entrevista concedida à pesquisadora28, o senhor Carlos Tavares, 

representante do setor turístico da prefeitura municipal de Socorro, explicou que 

quando assumiu o seu cargo atual, em 1997, a cidade não possuía visibilidade no 

                                                                                                                                                         
 
28 Entrevista realizada com o senhor Carlos Tavares, diretor de turismo e cultura do município de 
Socorro, realizada em 20/08/2010 na sede administrativa do município de Socorro 
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cenário turístico da região. 

Por isso, buscou estabelecer parcerias no setor com o município de Serra 

Negra, que era um destino mais procurado e estruturado e por já ter um contato 

pessoal com o gestor turístico daquela cidade. Este por sua vez, possuía contato 

com o gestor turístico de Águas de Lindóia e essas três cidades começaram a 

pensar em trabalhar o turismo em conjunto. 

Esses gestores partilhavam a idéia de que o espaço utilizado pelo turista vai 

além de fronteiras municipais e que, se um turista fosse bem atendido, por exemplo, 

na cidade de Serra Negra e, não o fosse na cidade de Socorro, a experiência como 

um todo não seria satisfatória, o que acabaria resvalando na imagem da primeira 

cidade e sendo prejudicial ao desenvolvimento da atividade na região. 

Ainda que naquela época as políticas nacionais de turismo trabalhassem a 

municipalização do turismo através do PNMT, o cenário que se apresentava na 

realidade dos municípios já apontava para a necessidade de uma política que não 

se restringisse às divisões político-administrativas e contemplassem o espaço de 

fato utilizado pelo turista. Podemos citar como exemplos disso a formação dos 

conselhos regionais de turismo da Região Turística das Agulhas Negras-RJ e da 

Serra Gaúcha-RS.(FRATUCCI, 2008) 

Em outras palavras, havia a necessidade de trabalhar o turismo em uma 

escala maior do que a municipal, o que foi indicado, posteriormente, pelo PNT 2003-

2007 e trabalhado na escala regional, através do PRT. 

Ainda antes de 2003, os municípios de Lindóia e Monte Alegre do Sul 

também aderiram a proposta, e, seguidos mais tarde, pelo município de Amparo. 

Essas seis cidades iniciais são consideradas estâncias hidrominerais, e por isso, 

informalmente a área já era conhecida como “Região das Águas”, fato vivenciado 

pela pesquisadora que desde o inicio dessa década freqüenta a área e a conhece 

por essa nomenclatura. 

Essa cooperação entre os municípios, geograficamente próximos e com 

características em comum, acabou gerando espontaneamente, roteiros informais 

entre as cidades, confirmando o proposto por Tavares, Vieira Junior e Queiroz:  
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Em princípio, os roteiros vão sendo formados pelos próprios 
“desbravadores” do local e a comunidade vai se adaptando a esse fluxo 
criado informalmente. Com o passar do tempo, tais “lugares a serem 
visitados” vão se tornando “obrigatórios” para quem passa pela região. 
(2010, p. 29) 

 
 

Ainda segundo as informações fornecidas pelo senhor Carlos Tavares, a 

partir de 2004, já sob a influência do PNT 2003-2007, lançado no ano anterior, esses 

municípios começaram a se articular para a formalização de um consórcio para o 

desenvolvimento do turismo. Nessa época, as cidades de Pedreira e Jaguariúna 

também aderiram ao processo, que culminou, em maio de 2005, na assinatura de 

um estatuto institucionalizando o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento 

do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista. 

O Consórcio foi constituído nos termos do artigo 30 da Constituição Federal, 

que dá autonomia aos municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local. 

Além disso, duas leis necessitaram ser aprovadas em cada município participante. A 

primeira autoriza o município a fazer parte do circuito e a segunda, autoriza a 

prefeitura a contribuir financeiramente com o consórcio. 

Por meio da figura 15, elaborada de acordo com o Estatuto do Circuito, é 

possível verificar as finalidades do Consórcio do Circuito das Águas em comparação 

às competências atribuídas a um Consórcio segundo o Mtur. 

Percebe-se que o documento elaborado pelo Consórcio se inspirou nos 

documentos ministeriais. Essas informações encontram-se no Módulo Operacional 

do PRT sobre Institucionalização de uma Instância de Governança. Esse documento 

apresenta ainda um roteiro básico (figura 16) para a formação de um Consórcio, o 

qual, a se julgar pelas informações fornecidas pelos entrevistados29, foi seguido. 

Em relação à nomenclatura, pensou-se em nomes relacionados a turismo 

rural, porém, já que a área já era conhecida como “Região das Águas”, optou-se por 

manter essa relação feita com a água. E, ainda que Pedreira e Jaguariúna não 

sejam consideradas estâncias hidrominerais, possuem atrativos relacionados à 

água, como rios e cachoeiras.30 

                                                 
29 Informações fornecidas pelos senhores Edson Rodrigo (Diretor Administrativo do Circuito) e Carlos 
Tavares (Prefeito Municipal de Socorro) em entrevistas realizadas em 20/08/2010 
30 Informação adquirida por meio de entrevista com o senhor Edson Rodrigo, atual Diretor 
Administrativo do Circuito, em 20/08/2010 na sede do Circuito das Águas Paulista. 
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Finalidades do Consórcio Intermunicipal para  
o Desenvolvimento do Pólo Turístico do 

Circuito das Águas Paulista 

Competências atribuídas a um Consórcio 
segundo o Mtur 

Planejar, propor, coordenar, supervisionar e 
operar ações efetivas relacionadas aos objetivos 

do Consórcio Intermunicipal; 

Representar o conjunto dos Municípios que o 
integram, em assuntos de interesse comum 
relacionados às suas finalidades, perante 

quaisquer outras entidades públicas, de qualquer 
esfera de governo, ou privadas; 

Estimular a atividade turística regional, bem 
como seus produtos e serviços; 

Planejar, propor, coordenar, supervisionar e operar 
ações efetivas relacionadas às finalidades do Pólo 

Turístico do Circuito das Águas Paulista, 
principalmente aquelas desenvolvidas pelos 

COMTUR; 

Representar o conjunto dos municípios que o 
integram perante quaisquer outras entidades 
públicas, de qualquer esfera de governo, ou 

privadas, no tratamento de questões relativas ao 
turismo; 

Divulgar eventos e atividades no âmbito 
territorial dos municípios que o compõem; 

Desenvolver serviços e atividades de interesse dos 
Municípios consorciados, de acordo com 

programas de trabalho aprovados em Conselho de 
Prefeitos; 

Qualificar e otimizar os produtos, os serviços e a 
atividade turística; 

Prestar aos Municípios consorciados serviços de 
organização e divulgação de eventos e atividades 
do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista, 

no âmbito territorial dos Municípios que o compõe. 

Desenvolver serviços e atividades de interesse 
dos municípios consorciados, de acordo com 

programas de trabalho aprovados em Conselho 
Gestor. 

Figura 15 – Finalidades do Circuito das Águas Paulista X Competências atribuídas a 
um consórcio segundo o Mtur 

Fonte: adaptado a partir de informações cedidas em entrevista31 e de Mtur, 2007c 
 
 
 

Roteiro Básico para formação de um Consórcio segund o o Mtur 

Passo 1  

Os municípios e estados envolvidos deverão elaborar o protocolo de intenções, prevendo, 
dentre suas cláusulas, que o consórcio irá promover a gestão associada de serviço 
público. Posteriormente, os Chefes do Poder Executivo de cada ente federado 
consorciado deverão assiná-lo. O protocolo deverá ser publicado, para conhecimento do 
público, especialmente da sociedade civil de cada município e estado consorciado. 

Passo 2  

O protocolo de intenções deve ser confirmado por meio de lei específica de cada 
município ou estado consorciado. Caso já exista na legislação autorização para o 
Executivo constituir consórcios, esta confirmação torna-se desnecessária. Passada esta 
fase de ratificação do confirmação torna-se desnecessária. Passada esta fase de 
ratificação do protocolo, este se converte em contrato de consórcio. 

Passo 3  

A assembléia geral do consórcio, que será composta pelos representantes dos entes 
consorciados, deve ser convocada para a elaboração do seu estatuto, observadas as 
normas do contrato de consórcio. Caso o consórcio seja de direito privado, o seu estatuto 
deverá ser levado a registro no órgão competente para que adquira personalidade 
jurídica, referente à legalização de associações civis. O estatuto deverá dispor sobre a 
organização do consórcio, estabelecendo normas sobre a competência dos seus órgãos, 
definindo regras disciplinares para os empregados públicos etc. 

Passo 4  

O consórcio, agora já constituído, deve definir dois instrumentos fundamentais para o seu 
funcionamento: os contratos de rateio e de programa. O contrato de rateio é o instrumento 
por meio do qual são definidas as cotas a serem pagas por cada membro do consórcio, 
destinadas ao custeio da instância ou à consecução das atividades finais para as quais 
ela foi concebida. Já o contrato de programa define as tarefas que o consórcio realizará 
para os municípios e estados integrantes. 

Figura 16 – Roteiro Básico para formação de um Consórcio segundo o Mtur 
Fonte: adaptado de Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil,  2007c 

                                                 
31 Estatuto do Circuito das Águas Paulista 
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Na verdade, cada cidade possui características turísticas diferenciadas das 

demais, mas a água foi considerada o aspecto em comum mais marcante entre elas. 

Conforme ressaltam Teixeira, Vicentim e Aguiar (2006 apud TAVARES; VIEIRA 

JUNIOR; QUEIROZ, 2010), vários fatores locais e similaridades são formadores de 

uma identidade regional que acaba se constituindo como um chamariz para o 

circuito, cujo nome deve fazer associação à esses fatores. 

Sobre os vários termos que compõem o nome do consórcio, foi afirmado 

pelo senhor Carlos Tavares, que o governo federal não definiu uma diretriz para a 

nomenclatura dessa cooperação entre cidades. Assim, destinos que seguem a 

mesma estrutura administrativa que o Circuito das Águas podem se autodenominar 

rota, caminho, região, dentre outros. 

No caso estudado, a palavra consórcio é utilizada no sentido de associação 

(entre os municípios); a palavra “circuito” a princípio foi utilizada no sentido turístico 

explicado em seções anteriores.  Entretanto, é interessante notar que atualmente, a 

denominação foi além do setor turístico e se tornou uma forma de caracterizar a 

região. 

Explica-se: este consórcio turístico foi precursor de outras integrações 

formadas entre algumas cidades da região, como as iniciadas nas áreas do esporte 

e meio ambiente. Já estruturado, existe um consórcio de saúde denominado 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas (CONISCA) logo, se 

percebe a apropriação da palavra “circuito”, vinda do circuito turístico, para identificar 

a região. 

Ainda sobre a nomenclatura do consórcio, há também a palavra “pólo 

turístico”, pois o circuito se apresenta como um chamariz na região em que se 

encontra.  

Observa-se que a formação do Circuito se iniciou em função da necessidade 

dos próprios municípios, mas que apenas se estruturou devido à influência das 

políticas públicas nacionais. Essas políticas contribuíram ao apontar uma diretriz 

para as ações dos governos. Entretanto, no caso do Circuito das Águas, um outro 

fator foi fundamental para sua estruturação: a parceria com o SEBRAE-SP, através 

do Programa de Desenvolvimento do Turismo Receptivo (PDTR). 
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3.4.1 A Parceria com o SEBRAE e o PDTR 

 

Conforme descrito anteriormente, a institucionalização do Circuito das Águas 

ocorreu em maio de 2005. A parceria do SEBRAE com o circuito data de fevereiro 

de 2005, portanto antes da institucionalização. Isso é explicado, entretanto, pelo fato 

de que a formação já vinha sendo articulada anteriormente.  

A parceria realizou-se por meio do Escritório Regional Sudeste Paulista 

Campinas/ Jundiaí, tendo por orientação o Programa de Desenvolvimento do 

Turismo Receptivo (PDTR), que “é direcionado ao atendimento de territórios com 

potencialidade turística (ocorrência de recursos naturais e/ou culturais que 

apresentem possibilidades de formatação de produtos turísticos atrativos)”. 

(PECCIOLI FILHO, 2010, p. 06). O programa apresenta cinco focos estratégicos 

(figura 17).  

 

 

Figura 17 - Focos Estratégicos do Programa de Desenvolvimento do Turismo 
Receptivo do SEBRAE – SP 

Fonte: Peccioli Filho, 2010, p. 9 adaptado de SEBRAE, 2005. 
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Cada um desses focos estratégicos prioriza um aspecto importante para o 

desenvolvimento da atividade turística, conforme pode ser observado (figura 18) a 

seguir: 

 

Foco Estratégico Caracterização 

Sensibilização e Envolvimento da 
Comunidade para o Turismo 

Relaciona-se com o envolvimento e 
conscientização da comunidade no processo de 
desenvolvimento da atividade turística, bem como, 
com a sua percepção sobre os impactos positivos e 
negativos decorrentes do fluxo turístico, e sua 
capacidade de acolher os visitantes e turistas.  

Capacitação de Empresários e Operacionais 
Diz respeito à preparação dos profissionais e 
empresários para atender bem os turistas na 
prestação de seus serviços. 

Estrutura de Recursos e Produtos Turísticos 

Prioriza o aproveitamento dos recursos naturais e 
culturais para a formatação de produtos turísticos 
atrativos, bem como, os recursos turísticos 
existentes no território.  

Estrutura de Recepção a Turistas 

Envolve centros integrados de recepção a turistas; 
a sinalização turística do território; portais de 
entrada; postos de informações turísticas; o 
conforto e a qualidade dos espaços públicos. Inclui 
a infra-estrutura básica do município (segurança, 
limpeza pública, transporte coletivo, conservação 
de logradouros, energia elétrica, sistema de 
telefonia e comunicação, saneamento básico e 
outros) que deve atender as necessidades da 
demanda local e do fluxo de turistas/visitantes. 

Estrutura de Gestão e Qualidade da 
Atividade Turística 

Está relacionado com os grupos que fazem o 
monitoramento e o gerenciamento da atividade 
turística no território, dentre eles: o Conselho 
Municipal de Turismo, grupo de interesse setorial, 
associações, ONG´s e outros. Esses grupos são 
responsáveis pela legislação ambiental e turística 
do território, do monitoramento das estruturas do 
sistema turístico, da apuração dos resultados quali-
quantitativos do turismo no território, etc. 

Estrutura de Comercialização 

Está diretamente relacionado com as estratégias de 
comercialização dos produtos turísticos (vendas, 
distribuição, comunicação, pós venda) e com o 
plano de marketing e promoção do território 
turístico. 

Figura 18 – Caracterização  dos  Focos  Estratégicos  do  Programa de 
Desenvolvimento do Turismo Receptivo do SEBRAE – SP 

Fonte: adaptado de Peccioli Filho, 2010, p. 10-11 
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Para trabalhar esses focos estratégicos, o SEBRAE oferece uma série de 

capacitações para a população local, representantes do poder público e para 

trabalhadores do setor turístico. 

Por meio desse programa, o SEBRAE implantou o projeto “Redescobrindo o  

Circuito das Águas Paulista” e produziu material gráfico apresentando parte do 

histórico do circuito e das cidades participantes e mostrando seus principais 

atrativos. 

Nesse material, também oferecido em CD-ROM, apresenta dois roteiros 

turísticos: o “Rural e Aventura” com 14 dias e o “Cultura e Bem-Estar” com 6 dias, 

sugerindo atrativos, restaurantes e meios de hospedagem. 

A parceria ainda se estende à participação em eventos importantes no 

cenário turístico nacional, como o Salão de Turismo32. No estande do SEBRAE-SP 

do último Salão (2010), havia um consultor para cada circuito parceiro da instituição 

que explicava com detalhes as características do circuito. 

A pesquisadora esteve presente no último Salão do Turismo (maio de 2010) 

e entrou em contato com o consultor do SEBRAE que informava sobre o Circuito. 

Dessa forma, obteve todo material gráfico elaborado por essa instituição. Durante a 

visita, foram pesquisadas informações sobre o Circuito em quatro diferentes 

estandes.  O primeiro aspecto que merece atenção é que o material promocional 

oferecido nos diferentes estandes não era similar.  

O estande do SEBRAE – SP era dedicado aos circuitos do estado de São 

Paulo que possuíam parcerias com a instituição. Os diversos circuitos apresentados 

possuíam material formatado com o mesmo padrão e constituía-se o material melhor 

organizado analisado acerca do circuito. O material oferecido por essa instituição, no 

entanto, não era encontrado nos demais estandes relacionados ao circuito. Embora 

estes oferecessem um material divulgando atrativos de todas as cidades do circuito, 

em sua maioria a folheteria era relativa a diversos meios de hospedagem, 

restaurantes e até lojas de roupas. 

Parte do material divulgava atrativos turísticos, mas não de maneira 

                                                 
32 O Salão de Turismo é um evento promovido pelo Ministério do Turismo e tem como estratégia a 
“mobilização, promoção e comercialização dos roteiros turísticos desenvolvidos a partir das diretrizes 
do Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil.” (Fonte: página oficial da internet do 
Salão de Turismo) 
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conjunta, e sim relacionada a cada cidade, e nem todas as cidades divulgaram seus 

atrativos, se fazendo presentes apenas pela divulgação dos equipamentos turísticos 

privados. Cabe destacar o material promocional oferecido pelo município de 

Socorro. Além dos atrativos, havia uma lista com diversos meios de hospedagem, 

restaurantes, equipamentos de lazer, dentre outros, além de um mapa ajudando a 

localização da cidade. 

Essa mesma cidade era referenciada no estande que mais chamava a 

atenção no evento, dentre os relacionados ao circuito, mas que no entanto, não 

apresentava nenhuma referência direta ao “Circuito das Águas Paulista”. Tratava-se 

de uma associação de várias empresas do segmento de turismo de aventura do 

município de Socorro. O próprio estande era uma atração no evento, pois simulava a 

prática de arvorismo33, sendo muito visitado por pessoas mais jovens. 

Tal fato pode refletir algo preocupante: que esse setor não se sente 

representado pelo circuito ou observa que suas necessidades não são atendidas 

pelo mesmo, vendo a necessidade de ações isoladas para conquistar parcelas de 

mercado. 

Conforme explicado, a utilização do material promocional nas ações de 

divulgação não foi realizada de forma padronizada. Se esse material tivesse sido 

desenvolvido de forma mais articulada, além de reforçar a idéia de unidade do 

circuito, traria vantagens até na redução de custos de sua produção, além de evitar 

a não promoção de alguns municípios. 

Essa divulgação não padronizada também pode ser observada nas páginas 

da internet do Circuito e dos municípios que o compõem. Há a página oficial do 

Circuito que, apenas é uma a versão online do material impresso fornecido no Salão 

de Turismo. As informações oferecidas sobre cada cidade, nada mais é que um 

resumo do que é encontrado na página oficial de cada cidade. 

Na página oficial de cada cidade, foi avaliado se havia uma ligação direta 

para a página do Circuito. Algumas páginas o mencionavam, mas não 

redirecionavam para a sua página. Em outras, embora existisse a logomarca do 

circuito, o redirecionamento também não acontecia. E, a situação mais preocupante, 

                                                 
33 O arvorismo é um circuito entre plataformas montadas nas copas das árvores que vem sendo 
utilizado para fins recreativos. (DEL BIANCO; REGO, 2006) 
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é que em alguns municípios a página do circuito não é sequer mencionada, o que 

vai contra os princípios de cooperação, articulação e sinergia de decisões propostas 

pelo PRT.   

Apesar desses aspectos, durante o Salão de Turismo 2009, o Circuito 

recebeu 2º lugar do prêmio de casos de sucesso na implantação do PRT justamente 

nas categorias material promocional e página oficial. Para tal premiação, só foram 

considerados, entretanto, a página oficial do Circuito e o material promocional que 

tratava de todas as cidades, desconsiderando as demais folheterias e as ligações 

das páginas dos municípios com a página do Circuito.34 

Ainda em relação a parceria do SEBRAE com o circuito, durante as 

entrevistas realizadas com gestores municipais de turismo, foi alegado que a 

parceria não vem trabalhando efetivamente com todos aspectos previstos nos 

planos originais e que no momento, esse material gráfico está passando por uma 

reelaboração para contemplar informações mais atuais, devido às mudanças 

ocorridas na recentemente na gestão do circuito.  

 

 

3.5 A GESTÃO ATUAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 

 

 

O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Pólo Turístico do 

Circuito das Águas Paulista segundo o Art. 1º de seu estatuto, é uma associação 

civil, sem fins lucrativos, sendo facultado o ingresso de novos membros no 

Consórcio, ficando a critério do Conselho de Prefeitos. 

O Capítulo III do Estatuto dispõe sobre a Organização Administrativa do 

Consórcio.  Segundo o Art. 7º ,  a organização administrativa será composta por: 

 
 
I - Conselho de Prefeitos; 
II – Uma Diretoria composta por um Presidente, Vice Presidente, Secretária 
Executiva, Secretária Executiva Adjunta, Secretária de Relações 
Institucionais, Diretoria Administrativa, Diretoria Administrativa Adjunta, 
Diretoria de Eventos, Diretoria de Marketing e Comercialização, Diretoria 
Adjunta de Marketing, Diretoria Adjunta de Comercialização; 
III - Conselho Fiscal. 35 
 

                                                 
34 Fonte: Salão do Turismo – página oficial da Internet 
35 Fonte: Estatuto do Circuito das Águas Paulista 
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Segundo entrevista com o Diretor Administrativo do Circuito36, o consórcio 

possui ainda um Conselho formado pelos representantes de turismo dos municípios, 

Câmaras Técnicas e Associações Comerciais.   

As funções administrativas no circuito seguem o organograma abaixo. 37 

 

 

Figura 19 – Organograma do Circuito das Águas. 
Fonte: Figura fornecida por correio eletrônico pelo Diretor Administrativo do Circuito 

 

Ao analisar o organograma apresentado, embora seja possível ter uma 

noção dos cargos existentes no Consórcio, alguns questionamentos quanto à sua 

forma podem ser feitos. 

                                                 
36 Informação adquirida por meio de entrevista com o senhor Edson Rodrigo, atual Diretor 
Administrativo do Circuito, em 20/08/2010 na sede administrativo do Circuito das Águas. 
37 Organograma concedido pelo senhor Edson Rodrigo, atual Diretor Administrativo do Circuito, por 
meio de correio eletrônico em 28/06/2010.  
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Na elaboração de um organograma no molde clássico ou vertical, a visão 

hierárquica é fator preponderante. Assim, quem detém a autoridade máxima se 

encontra no topo do organograma que se subdivide em instâncias de poder. 

(FONTES, GOMES FONTES, 2009). Quanto maiores a responsabilidade e 

autonomia, mais alta será a posição ocupada pelo cargo/setor.  

Entretanto, percebe-se (figura 19) que os cargos correspondentes a 

diferentes instâncias de poder apresentam-se em diferentes níveis no organograma, 

com diretorias e secretarias ocupando os mesmos níveis, sendo que, convenciona-

se que “os órgãos que estiverem no mesmo nível hierárquico devem ter a mesma 

nomenclatura”38.  

Outro aspecto peculiar é a tesouraria encontrar-se no mesmo nível que a 

vice- presidência. Além disso, geralmente, tal atividade fornece serviço à cadeia de 

comando padrão, mas não possui autoridade sobre níveis inferiores.  Assim tal 

cargo costuma estar ligado à linha principal de seu superior, em um nível 

intermediário39. Ainda assim, todos esses cargos são considerados “diretorias”, 

conforme descrito anteriormente no Art 7º do Estatuto, parágrafo II. 

Segundo entrevista com o Diretor Administrativo do Circuito40, o senhor 

Edson Rodrigo, a Secretaria Executiva e a Secretaria das Relações Institucionais 

funcionam como “Secretarias Gerais”. 

Todos os órgãos “adjuntos” prestam assistência aos órgãos a que estão 

vinculados e seus representantes substituem o de nível hierárquico acima em 

eventualidades. Assim, a Diretoria Adjunta Administrativa está ligada à Diretoria 

Administrativa, a Secretaria Adjunta Executiva está ligada a Secretaria Executiva e 

assim por diante.  

O Estatuto do Consórcio afirma que obrigatoriamente, as funções de 

presidente e vice-presidente devem ser exercidas por prefeitos, pois eles são 

responsáveis juridicamente pelo Consórcio, que funciona como se fosse um órgão 

público. Conseqüentemente, a tesouraria acaba se vinculando à figura do 

presidente, que se utiliza dos departamentos jurídico, financeiro e contábil da própria 

                                                 
38 Ibidem, p.24 
39 Ibidem 
40 Informação adquirida por meio de entrevista com o senhor Edson Rodrigo, atual Diretor 
Administrativo do Circuito, em 20/08/2010 na sede administrativo do Circuito das Águas. 
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prefeitura para exercer essa função no circuito. 

Tal fato vai de acordo com o que é exigido em lei, pois, segundo o Ministério 

do Turismo: “o modelo de estrutura administrativa e funcional a ser adotado pelo 

Consórcio é flexível. A única exigência imposta pela lei é a de que o representante 

legal do Consórcio seja o chefe do Poder Executivo de ente consorciado.” (Mtur, 

2007c, p.48) 

Os ocupantes dos cargos de presidente, vice, tesoureiro, secretário 

executivo e secretário das relações institucionais são escolhidos pelo conselho de 

prefeitos, geralmente durante o mês de novembro. O período de gestão vai de 1º de 

janeiro a 31 de dezembro, podendo haver reeleição para mais um ano. 

Os demais cargos são responsabilidade dos representantes de turismo das 

prefeituras de cada município, escolhidos pelo conselho de secretários municipais, 

excetuando-se o cargo da Diretoria Administrativa.  

Essa diretoria é representada pela figura do “Gestor” do circuito, um cargo 

de confiança dos prefeitos que compõem a diretoria do Consórcio. Esse cargo de 

gestor, atualmente, não tem previsão de término de contrato e, basicamente, é 

responsável pela coordenação e execução das ações do Circuito. Ele reúne os 

conselhos, e pode se responsabilizar por tudo que se relacione com o circuito, 

exceto às questões ligadas à aspectos financeiros. 

O cargo serve também, para garantir a continuidade de ações, uma vez que 

de quatro em quatro anos, com as eleições, as pessoas que ocupam os demais 

cargos no circuito podem mudar.  

Ressalta-se ainda que, embora tenha essa função de coordenar as ações, o 

gestor necessita se comunicar com a Secretaria Executiva para efetuar cobranças 

aos demais cargos. O gestor não ocupa cargo de turismo nas prefeituras, então para 

evitar que os prefeitos, diretores ou secretários de turismo municipais se sintam 

incomodados por serem cobrados por alguém que não está hierarquicamente acima 

deles, o secretário executivo ocupa esse papel, já que também é diretor de turismo 

municipal.  

De modo geral, mesmo que não demonstrado explicitamente, no 

organograma, o gestor possui ligação com todas as diretorias, secretarias e câmaras 

técnicas. Ele concentra as informações referentes ao consórcio para distribuí-las.  
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Essa centralização pode ser questionada. Entretanto, já houve a tentativa de 

se extinguir a figura dessa diretoria administrativa, o que não deu certo, já que cada 

diretor tem também suas atribuições como diretor/secretario municipal de turismo e 

algumas questões relativas ao circuito acabavam esquecidas. 

Ainda que na prática exista essa diferenciação de atribuições, no estatuto 

não há diferenciação em relação às competências atribuídas à Diretoria. 

O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização da gestão 

financeira do Consórcio constituído por um representante de cada Município 

consorciado e uns respectivos suplentes, indicados pelos Prefeitos Municipais, para 

um período de dois anos. 

Além do Conselho de Prefeitos, da Diretoria e do Conselho Fiscal, existe 

ainda na estrutura de gestão do circuito, as Câmaras Técnicas de cultura, esporte e 

comunicação, as Associações Comerciais e o que é denominado como COMTUR.  

 
 
Boa parte dos Consórcios conta com um conselho deliberativo, um conselho 
fiscal e uma diretoria administrativa ou outra unidade de função executiva 
com nome semelhante. É fundamental, no entanto, que esta estrutura seja 
dimensionada considerando a complexidade das tarefas desenvolvidas pelo 
Consórcio e a capacidade efetiva de contribuição dos seus membros. (Mtur, 
2007c, p.48) 
 
 

No Circuito, as câmaras técnicas se reúnem mensalmente, bem como os 

membros do “COMTUR regional”, das Associações Comerciais e os representantes 

municipais do turismo. A reunião de prefeitos ocorre a cada três meses.  

Fazem parte das câmaras técnicas os representantes dos municípios dos 

setores respectivos. É um trabalho que ainda está sendo implementado, mas que 

constitui uma maior integração com outros setores. Ressalta-se ainda que, cada 

câmara técnica possui um diretor responsável, sendo eleito para o período de um 

ano.  

A sede administrativa do circuito é alocada na cidade em que reside o 

presidente do circuito, sendo responsabilidade do Gestor fazer visitas periódicas 

pelas cidades dos Circuitos.  

Segundo o Estatuto, cada município poderá se retirar do consórcio, desde 

que anuncie a decisão em um prazo não inferior a 180 dias do exercício financeiro 
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seguinte. Serão excluídos do quadro social os consorciados que não tiverem 

incluído em seu orçamento de despesas a dotação orçamentária devida ao 

Consórcio ou não efetuarem o pagamento de sua quota de contribuição.  

O Consórcio somente poderá ser dissolvido por decisão do Conselho de 

Prefeitos, recebendo voto de, no mínimo, dois terços de seus membros.  Nesse 

caso, os bens e recursos do Consórcio reverterão ao patrimônio dos municípios. 

 

A partir das entrevistas realizadas e da análise do estatuto do Circuito foi 

possível perceber que o processo de formação do circuito, embora anterior à 

implantação do PRT, seguiu as diretrizes propostas pelo mesmo, bem como, a 

estruturação da gestão do consórcio.  

Observa-se, porém, que, ainda há certa dificuldade em alcançar a 

cooperação e sinergia de decisões propostas pelo Programa, algo que pode ser 

considerado natural tendo em vista os diversos interesses e agentes sociais que 

fazem parte do fenômeno turístico.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo geral do presente trabalho foi investigar o processo de formação 

do Circuito das Águas Paulista e como ocorre a gestão do mesmo, supondo que 

ambos foram influenciados pelas políticas públicas de turismo do Governo Federal. 

Conforme visto no capítulo 2, somente a partir do século XX foram criadas 

políticas públicas relevantes no setor de turismo. No Brasil, entretanto, tais políticas 

foram marcadas por descontinuidades que contribuíram para a falta de sinergia 

entre os programas federais e aqueles implantados nos estados e municípios. 

Apenas a partir da década de 1990, a continuidade de ações tornou-se mais 

perceptível, relacionadas à descentralização da gestão do turismo, reflexo das 

políticas neoliberais vigentes a partir da década de 1980.  

Primeiramente, essa tendência pôde ser vista no Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT) que buscava o desenvolvimento da atividade a 

partir dos municípios. Entretanto, tal programa não se preocupava com a interação 

entre municípios vizinhos. Como os territórios apropriados pelo turista vão, muitas 

vezes, além de limites municipais, fazia-se necessário a adoção de uma escala de 

administração mais ampla para a atividade.  

Além disso, municípios de menor potencial turístico têm a possibilidade de 

aumentar o seu nível de competição ao adotar ações de desenvolvimento turístico 

em conjunto com municípios vizinhos, ampliando também o tempo de permanência 

e a qualidade da experiência do visitante. Foi exatamente estimulados por esses 

motivos que os municípios de Socorro, Serra Negra e Águas de Lindóia começaram 

a estabelecer parcerias no setor de turismo ainda na década de 1990, parcerias que, 
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com o tempo, se estenderam aos demais municípios que hoje formam o Circuito. 

Conforme observado, a gestão do turismo em um nível maior que o 

municipal era uma necessidade que se fazia presente na realidade dos municípios, 

ainda antes da sua adoção nas políticas públicas federais. Tal necessidade foi 

contemplada através do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), implantado 

a partir do Plano Nacional de Turismo (PNT) 2003-2007. 

O PNT 2003-2007, assim como seu sucessor, o PNT 2007-2010, incentivava 

a adoção de um modelo de gestão pública descentralizada e a desconcentração 

territorial da atividade turística por meio do PRT. Apesar da necessidade da adoção 

de uma escala regional ser observada em períodos anteriores a sua implantação, o 

PRT lança diretrizes claras a serem seguidas, o que favorece o gerenciamento da 

atividade turística no país. Esse direcionamento pode ser visto, por exemplo, no 

estatuto do Circuito das Águas, que é baseado nos módulos operacionais do 

Programa, ainda que a concepção do Circuito seja anterior ao PRT. 

O modelo de gestão descentralizada indicada pelo PNT é baseado na 

adoção de instâncias de governança que contam com a participação de agentes 

sociais do poder público e privado dos municípios para administrar a atividade 

nessas regiões turísticas da qual fazem parte. 

Entretanto, conforme visto no capítulo 3, ao se falar em região turística, 

comete-se um equívoco conceitual, pois o conceito de região refere-se a um 

território contínuo, enquanto a atividade turística se apropriada de apenas alguns 

pontos de um território, apresentando um processo de territorialização descontínuo e 

reticular. Ainda assim, o termo “região turística” tem sido usado para designar 

territórios maiores que os limites municipais. 

Na pesquisa foi observada também uma falta de padronização no emprego 

das denominações de produtos regionais. Roteiros são chamados de circuitos, 

circuitos são chamados de rotas, dentre outras distorções que acabam prejudicando 

o entendimento do fenômeno turístico no território.  

Apesar das distorções de nomenclatura, a formação desses produtos 

regionais tem em comum o auxilio na competição do destino turístico e na 

cooperação entre os municípios que o compõe, ainda que na prática, haja uma 

dificuldade na articulação, coordenação e sinergia de decisões entre os diversos 
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agentes do turismo. 

O modelo de instância de governança adotado para administrar o Circuito 

das Águas Paulista, objeto de estudo desse trabalho, é o modelo de consórcio 

público intermunicipal, formado por oito municípios dentre os quais, seis são 

considerados estâncias hidrominerais. 

Tal característica, comum entre a maioria dos municípios, contribuiu para a 

denominação “Circuito das Águas”. No Circuito ainda se destacam os segmentos de 

turismo de saúde, rural e de aventuras. Este último recebe ênfase principalmente no 

município de Socorro, escolhido pelo Ministério do Turismo como um dos destinos 

referência desse segmento. Esse fato aumenta a visibilidade da cidade no cenário 

turístico nacional e poderia ser amplamente trabalhado como forma de divulgação 

do Circuito. 

A divulgação do Circuito, conforme observada no Salão de Turismo 2010, 

evento promovido pelo Ministério do Turismo, faz a promoção de alguns atrativos e 

equipamentos turísticos relacionados a algumas cidades, sem uma padronização em 

comum entre eles. Tal fato não reforça a idéia de unidade do Circuito, ainda que 

exista material promocional de todas as cidades em conjunto. Além disso, a ligação 

das páginas de internet de todos os municípios com a página do Circuito contribuiria 

para reforçar a imagem do mesmo. 

O processo de formação do circuito ainda contou com a participação do 

SEBRAE-SP que trabalha diversos focos no desenvolvimento turístico do Circuito, 

recebendo destaque a capacitação de recursos humanos e as estratégias de 

comercialização.  

Em relação à atual gestão do Circuito, observam-se no organograma 

algumas singularidades em sua construção. Essas distorções podem prejudicar o 

entendimento do sistema de gestão do consórcio. 

Uma ação que pode vir a ser uma oportunidade de desenvolvimento do 

Consórcio e aumento de sinergia entre os municípios é o fato de que as Câmaras 

Técnicas do Consórcio contarão com a participação de representantes públicos de 

outros setores dos municípios. 

Observa-se que a idéia de cooperação entre esses oito municípios, surgida 

primeiramente no setor do turismo está se ampliando para outros setores, com a 
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participação dos setores de esporte e cultura nas Câmaras Técnicas do Consórcio e 

com a formação de consórcios para outros setores, como o setor da saúde, 

consolidando a integração entre essas cidades. 

Dessa forma, é possível verificar que, embora alcançar a sinergia de 

decisões e cooperação intermunicipal propostas pelo PRT seja uma dificuldade, 

devido aos diversos interesses econômicos, políticos e sociais que cada município 

possui, os benefícios advindos dessa cooperação estão sendo percebidos e indo 

além do setor de turismo. 

Ainda que a articulação entre esses municípios possa ser ampliada, a sua 

importância já é percebida, o que é essencial para a manutenção desse processo, 

pois, passa a ser vista não apenas como uma proposta política, mas como algo 

benéfico para o seu desenvolvimento. 

É possível perceber então, que as políticas públicas estão alinhadas com as 

necessidades dos municípios e que os mesmos percebem avanços seguindo essas 

políticas. O que se espera é que tal processo tenha continuidade, ao contrário do 

que ocorre historicamente quando a interrupção de políticas apenas prejudica o 

desenvolvimento do turismo no país.  



 
 

 
 

76 

REFERÊNCIAS 

 
 
ÁGUAS DE LINDÓIA. Página oficial da Internet. Disponível em: 
<http://www.aguasdelindoia.sp.gov.br/>.  Acesso em: 6 ago. 10. 
 
 
AMPARO. Página oficial da Internet. Disponível em: <http://www.amparo.sp.gov.br>. 
Acesso em: 6 ago. 10. 
 
 
ARNS, Paulo Cesar. Governança Democrática e Desenvolvimento Territorial: 
Avanços e Limites das Iniciativas Brasileiras. In: ZAPATA, Tania.Desenvolvimento 
local e a nova governança. Recife: IADH, 2009. p. 79-111. 
 
 
BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. 12ª edição São Paulo: Senac 
São Paulo, 2007. 
 
 
______. Política e planejamento de turismo no Brasil. São Paulo: Aleph, 2006. 
 
 
BOLSON, Jaisa Gontijo; ÁLVARES, Lucia Capanema. Descentralização e 
Democratização da Gestão Pública: A Implantação dos Circuitos Turísticos em 
Minas Gerais. Disponível em: 
<http://sites.google.com/site/andersonufrn/planejamento-turistico-mg.pdf>. Acesso 
em: 14 set. 2009. 
 
 
BOULLÓN, Roberto C. Planejamento do espaço turístico. Bauru: EDUSC, 2002. 
 
 
CERQUEIRA, Ricardo Ramos de. As Instâncias de Governança de Turismo no 
Brasil. In: ZAPATA, Tania.Desenvolvimento local e a nova governança. Recife: 
IADH, 2009. p. 201-229. 
 
 
CIRCUITO DAS ÁGUAS PAULISTA. Estatuto do Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das Á guas Paulista . 2005 
 
 
______. Página oficial da Internet. Disponível em: 
<http://www.circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br/>. Acesso em: 16 ago. 10. 
 
 
CIRCUITOS PAULISTA. Região do Bem Viver. Página oficial na Internet. Disponível 
em: <http://www.circuitospaulista.com.br/bemviver/>. Acesso em: 16 ago. 2010. 
 



 
 

 
 

77 

 
CRUZ, Rita de Cássia. Planejamento governamental do turismo: convergências e 
contradições na produção do espaço. In: LEMOS, Amalia Inés Geraiges de; 
ARROYO, Mónica; SILVEIRA, María Laura. América Latina: cidade, campo e 
turismo. San Pablo: Clacso, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2006. p. 
337-350. Disponível em: 
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/lemos/19cruz.pdf>. Acesso em: 
25 jul. 2010. 
 
 
______. Política de turismo e território. São Paulo: Contexto, 2000. 
 
 
DEL BIANCO, Fiorella. REGO, Raul Amaral. Comunicação de marketing em 
destinações de ecoturismo sob a ótica da sustentabilidade ambiental: um estudo de 
caso na cidade de Brotas – SP. XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação – UNB. Brasilia, 06-09 set 2006. Disponível em: 
<http://galaxy.intercom.org.br:8180/dspace/handle/1904/19843> Acesso em 14 jul 
2010 
 
 
FONTES, Altair; GOMES FONTES, Fábia. Estruturas e processos 
organizacionais. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2009. 
 
 
FRATUCCI, Aguinaldo César. A dimensão espacial nas políticas públicas 
brasileiras de turismo. 2008. 308 f. Tese (Doutorado) - Curso de Geografia, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2008. 
 
 
______. Análise do processo de formação da rede regional da região turística das 
Agulhas Negras - RJ. In: Seminário Internacional de Turismo 2009, Curitiba, 2009b 
 
 
______. Refletindo sobre a gestão dos espaços turísticos: perspectivas para as 
redes regionais de turismo.Turismo em Análise , Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p.391-
408, 03 dez. 2009a. 
 
 
HALL, Colin Michael. Planejamento turístico: Políticas, processos e 
relacionamentos. 2ª edição São Paulo: Contexto, 2004. 
 
 
JAGUARIÚNA. Página oficial da Internet. Disponível em: 
<http://www.jaguariuna.sp.gov.br/>. Acesso em: 16 ago. 10. 
 
 
LINDÓIA. Página oficial da Internet. Disponível em: < http://www.lindoia.sp.gov.br>. 
Acesso em: 16 ago. 10. 
 



 
 

 
 

78 

 
Mtur, MINISTÉRIO DO TURISMO. Casos de Sucesso – Regionalização. Página 
oficial da Internet. Disponível em: < 
http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/acontece/detalhes/20090703.html>. 
Acesso em: 06 set. 2010 
 
 
______. Página oficial da Internet. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br>. 
Acesso em: 29 ago. 2010. 
 
 
______. Plano Nacional de Turismo 2003-2007: Diretrizes, metas, programas. 
Brasília, 2003. 
 
 
______. Plano Nacional de Turismo 2007/2010: Uma viagem de inclusão. Brasília, 
2007a. 
 
 
______. Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do  Brasil: Módulo 
Operacional 3: Institucionalização da Instância de Governança Regional. Brasília, 
2007c. 
 
______. Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do  Brasil: Módulo 
Operacional 1: Sensibilização. Brasília, 2007a. 
 
 
______. Programa de Regionalização do Turismo: Roteiros do Brasil: Diretrizes 
Operacionais. Brasília, 2004a. 
 
 
______. Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do  Brasil: Marcos 
Conceituais. Brasília, 2004b. 
 
 
______. Socorro (SP) será exemplo de acessibilidade para Copa de 2014 e 
Olimpíadas de 2016. Página oficial da Internet. Disponível em: < 
http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/20100224-1.html>. Acesso 
em: 24 ago. 2010. 
 
 
NOSSO TURISMO PAULISTA. Página oficial na Internet. Disponível em: 
<http://www.nossoturismopaulista.com.br/>. Acesso em: 14 ago. 2010. 
 
 
MONTE ALEGRE DO SUL. Página oficial da Internet. Disponível em: 
<http://www.montealegredosul.sp.gov.br/>. Acesso em: 16 ago. 10. 
 
 
 



 
 

 
 

79 

PECCIOLI FILHO, Nilton Henrique. A questão da hospitalidade no programa de 
desenvolvimento do turismo receptivo do SEBRAE-SP. Disponível em: 
<http://www.periodicodeturismo.com.br/site/artigo/pdf/PDTR%20e%20Hospitalidade.
pdf>. Acesso em: 24 ago. 2010. 
 
 
PEDREIRA. Página oficial da Internet. Disponível em: 
<http://www.pedreira.sp.gov.br/ >. Acesso em: 16 ago. 10. 
 
 
SALÃO DO TURISMO. Página oficial da Internet. Disponível em: 
<http://www.salao.turismo.gov.br>. Acesso em: 24 ago. 10. 
 
 
SEADE. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Página Oficial da 
Internet. Disponível em: <http://www.seade.gov.br/>. Acesso em: 18 jul. 10. 
 
 
SERRA NEGRA. Página oficial da Internet. Disponível em: 
<http://www.serranegra.sp.gov.br/ >. Acesso em: 06 ago. 10. 
 
 
SILVA JÚNIOR, José Henrique da. A Política interna de turismo no Brasil (1992-
2002). Belo Horizonte: Face- Fumec, 2004. 
 
 
SILVEIRA, Carlos Eduardo; PAIXÃO, Dario Luis Dias; COBOS, Valdir José. Políticas 
públicas de turismo e a política no Brasil: singularidades e (des)continuidade.  
Ciência e Opinião , Curitiba, v. 3, n. 1, p.120-135, Jan-Jun 2006. Disponível em: 
<cienciaeopiniao.up.edu.br/.../art7%20Ciência%20e%20Opinião%20nov06.pdf>. 
Acesso em: 28 set. 2009. 
 
 
SOCORRO. Página oficial da Internet. Disponível em: 
<http://www.socorro.sp.gov.br/>. Acesso em: 16 ago. 10. 
 
 
TAVARES, Jean Max; VIEIRA JUNIOR, Jonas Antônio; QUEIROZ, Simone 
Fernandes. Circuitos turísticos de Minas Gerais: uma análise a partir de ferramentas 
de geoprocessamento. Turismo em Análise , Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p.25-47, 01 
abr. 2010. 
 
 
ZAPATA, Tania. A importância da nova governança para construir uma outra cultura 
política no Brasil. In: ZAPATA, Tania. Desenvolvimento local e a nova 
governança. Recife: IADH, 2009. p. 09-29. 



 
 

 
 

80 

Anexo A 
 

 ASPECTOS JURÍDICOS NA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS 
Fonte: Página Oficial da Internet da Presidência da  República Federativa do 

Brasil 
 
 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1 988 

 
Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo 
como fator de desenvolvimento social e econômico. 
 
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
 

LEI Nº 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005  

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 
públicos e dá outras providências       

  O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

        Art. 1o Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá 
outras providências. 

        § 1o O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. 

        § 2o A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados. 

        § 3o Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e 
normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS. 

        Art. 2o Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da Federação que 
se consorciarem, observados os limites constitucionais. 

        § 1o Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá: 

        I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e 
subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo; 

        II – nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir 
servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, 
realizada pelo Poder Público; e 

        III – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, 
dispensada a licitação. 

        § 2o Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de 
arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de 
uso de bens públicos por eles administrados ou, mediante autorização específica, pelo ente da 
Federação consorciado. 
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        § 3o Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou 
serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar 
de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá 
atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. 

        Art. 3o O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia 
subscrição de protocolo de intenções. 

        Art. 4o São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam: 

        I – a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio; 

        II – a identificação dos entes da Federação consorciados; 

        III – a indicação da área de atuação do consórcio; 

        IV – a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito 
privado sem fins econômicos; 

        V – os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a 
representar os entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo; 

        VI – as normas de convocação e funcionamento da assembléia geral, inclusive para a 
elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público; 

        VII – a previsão de que a assembléia geral é a instância máxima do consórcio público e o 
número de votos para as suas deliberações; 

        VIII – a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público 
que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação consorciado; 

        IX – o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como 
os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 

        X – as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria; 

        XI – a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando: 

        a) as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público; 

        b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados; 

        c) a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos 
serviços; 

        d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão associada 
envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da Federação 
consorciados; 

        e) os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como 
para seu reajuste ou revisão; e 

        XII – o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o 
pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. 

        § 1o Para os fins do inciso III do caput deste artigo, considera-se como área de atuação do 
consórcio público, independentemente de figurar a União como consorciada, a que corresponde à 
soma dos territórios: 

        I – dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por Municípios ou por um 
Estado e Municípios com territórios nele contidos; 
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        II – dos Estados ou dos Estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for, 
respectivamente, constituído por mais de 1 (um) Estado ou por 1 (um) ou mais Estados e o Distrito 
Federal; 

        III – (VETADO) 

        IV – dos Municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal 
e os Municípios; e 

        V – (VETADO) 

        § 2o O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação 
consorciado possui na assembléia geral, sendo assegurado 1 (um) voto a cada ente consorciado. 

        § 3o É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições 
financeiras ou econômicas de ente da Federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação 
ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por 
força de gestão associada de serviços públicos. 

        § 4o Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe 
servidores, na forma e condições da legislação de cada um. 

        § 5o O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. 

        Art. 5o O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do 
protocolo de intenções. 

        § 1o O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, pode ser celebrado por 
apenas 1 (uma) parcela dos entes da Federação que subscreveram o protocolo de intenções. 

        § 2o A ratificação pode ser realizada com reserva que, aceita pelos demais entes subscritores, 
implicará consorciamento parcial ou condicional. 

        § 3o A ratificação realizada após 2 (dois) anos da subscrição do protocolo de intenções 
dependerá de homologação da assembléia geral do consórcio público. 

        § 4o É dispensado da ratificação prevista no caput deste artigo o ente da Federação que, antes 
de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público. 

        Art. 6o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: 

        I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de 
ratificação do protocolo de intenções; 

        II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. 

        § 1o O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração 
indireta de todos os entes da Federação consorciados. 

        § 2o No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, o consórcio público 
observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de 
contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT. 

        Art. 7o Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos 
constitutivos do consórcio público. 

        Art. 8o Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante 
contrato de rateio. 

        § 1o O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência 
não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por 
objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano 
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plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços 
públicos. 

        § 2o É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o 
atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. 

        § 3o Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes 
legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. 

        § 4o Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar no 101, de 4 
de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam 
consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos 
entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de 
cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos 
atendidos. 

        § 5o Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que 
não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para 
suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. 

        Art. 9o A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de 
direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. 

        Parágrafo único. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e 
patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo 
representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das 
despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em 
razão de cada um dos contratos de rateio. 

        Art. 10. (VETADO) 

        Parágrafo único. Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão 
pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas responderão pelos atos 
praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos. 

        Art. 11. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu 
representante na assembléia geral, na forma previamente disciplinada por lei. 

        § 1o Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão 
revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no 
instrumento de transferência ou de alienação. 

        § 2o A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, 
inclusive os contratos de programa, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações 
eventualmente devidas. 

        Art. 12. A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento 
aprovado pela assembléia geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. 

        § 1o Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços 
públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos 
respectivos serviços. 

        § 2o Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes 
consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de 
regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação. 

        Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua 
validade, as obrigações que um ente da Federação constituir para com outro ente da Federação ou 
para com consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços 
públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à 
continuidade dos serviços transferidos. 
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        § 1o O contrato de programa deverá: 

        I – atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, especialmente no 
que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem 
prestados; e 

        II – prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de 
cada serviço em relação a cada um de seus titulares. 

        § 2o No caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa, 
sob pena de nulidade, deverá conter cláusulas que estabeleçam: 

        I – os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu; 

        II – as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos; 

        III – o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua continuidade; 

        IV – a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido; 

        V – a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o 
preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado; 

        VI – o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem 
a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços. 

        § 3o É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos 
poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados. 

        § 4o O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o 
convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos. 

        § 5o Mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio de cooperação, o 
contrato de programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem 
a administração indireta de qualquer dos entes da Federação consorciados ou conveniados. 

        § 6o O contrato celebrado na forma prevista no § 5o deste artigo será automaticamente extinto no 
caso de o contratado não mais integrar a administração indireta do ente da Federação que autorizou 
a gestão associada de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de 
cooperação. 

        § 7o Excluem-se do previsto no caput deste artigo as obrigações cujo descumprimento não 
acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da Federação ou a consórcio público. 

        Art. 14. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de 
viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. 

        Art. 15. No que não contrariar esta Lei, a organização e funcionamento dos consórcios públicos 
serão disciplinados pela legislação que rege as associações civis. 

        Art. 16. O inciso IV do art. 41 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 41. ................................................................................... 
................................................................................................ 
 
IV – as autarquias, inclusive as associações públicas; 
........................................................................................" (NR) 

        Art. 17. Os arts. 23, 24, 26 e 112 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 23. ................................................................................... 
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................................................................................................ 

§ 8o No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste 
artigo quando formado por até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado por maior 
número." (NR) 

"Art. 24. ................................................................................... 
................................................................................................ 

XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua 
administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do 
autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. 

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte por 
cento) para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia 
mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências 
Executivas." (NR) 

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as 
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) 
dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, como condição para a eficácia dos atos. 

......................................................................................" (NR) 
"Art. 112. ................................................................................ 

§ 1o Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram 
contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados. 

§ 2o É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e da execução do contrato." 
(NR) 

        Art. 18. O art. 10 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes incisos: 

"Art. 10. ................................................................................... 
................................................................................................ 

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos 
por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; 

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, 
ou sem observar as formalidades previstas na lei." (NR) 

        Art. 19. O disposto nesta Lei não se aplica aos convênios de cooperação, contratos de programa 
para gestão associada de serviços públicos ou instrumentos congêneres, que tenham sido 
celebrados anteriormente a sua vigência. 

        Art. 20. O Poder Executivo da União regulamentará o disposto nesta Lei, inclusive as normas 
gerais de contabilidade pública que serão observadas pelos consórcios públicos para que sua gestão 
financeira e orçamentária se realize na conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal. 

        Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 6 de abril de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
Antonio Palocci Filho 
Humberto Sérgio Costa Lima 
Nelson Machado 
José Dirceu de Oliveira e Silva 
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Anexo B  
 

IMAGENS DAS CIDADES DO CIRCUITO DAS ÁGUAS PAULISTA 
Fonte: Página Oficial da Internet do Circuito das Á guas 
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Monte Alegre do Sul: 
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