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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo principal relacionar a atividade turística em espaços rurais de 
alguns municípios do Espírito Santo com as condições de vida de seus residentes tendo como 
perspectiva o turismo desenvolvido de forma sustentável.  Para avaliar as condições de vida 
nos municípios selecionados escolhemos o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDH-M) que servirá como ponto de partida para hierarquizar os municípios e comparar a 
evolução da melhora das condições de vida da população nestes aspectos entre os anos de 
1991 e 2000.  Da mesma maneira, relacionaremos os dados do IBGE referentes ao 
crescimento populacional entre os anos de 1991 e 2000 e o fluxo turístico de 2003 com a 
oferta de alguns serviços públicos (abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta e 
destino do lixo) entre os anos de 1991 e 2000.  O Índice de Desenvolvimento dos Municípios 
do Estado do Espírito Santo (IDM-ES) de 2000 e as receitas tributárias dos municípios em 
2001 serão utilizadas para hierarquizá-los.  Outro objetivo deste trabalho é avaliar a 
participação das políticas públicas no desenvolvimento do turismo nos municípios escolhidos 
usando como exemplo o Plano Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) a partir da 
análise de Relatórios de implementação do Programa e contatos com o Instituto Brasileiro de 
Turismo (EMBRATUR) e Secretaria Executiva do Comitê Estadual do PNMT no Espírito 
Santo.  Os municípios escolhidos para este trabalho estão situados na microrregião serrana do 
Espírito Santo sendo eles: Afonso Cláudio, Domingos Martins, Marechal Floriano e Venda 
Nova do Imigrante.  Concluímos que embora possa haver melhorias nas condições de vida a 
partir do turismo, a atividade turística precisa ser acompanhada de melhoria nos serviços de 
infraestrutura para não comprometer a sustentabilidade das condições de vida nos municípios. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this dissertation is to relate the touristic activity in rural areas of some 
municipalities in the State of Espírito Santo to the life standing of their residents, having the 
local tourism as a perspective.  In order to evaluate the life conditions in the selected 
municipal districts we have chosen the Municipal Human Development Index (MHDI) that 
will be the starting point to hierarchize the municipal districts as well as to compare the 
population’s improvement evolution life conditions, in those aspects, among the years 1991 
and 2000.  In the same way, the population growth IBGE data from the years 1991 to 2000 
will be used. This datum will be related to the 2003 tourist flow one  which will be provided 
by   the Tourism Clerkships. Afterwards, these data will be related to some public services 
offer  (water supply, sewage system and garbage disposal) among the years 1991 and 2000.  
The  2000 Espírito Santo Municipal Development Index (ES-MDI) and the 2001 municipal 
tributary revenues will also be used to hierarchize them.  Another objective is to evaluate the 
participation of the public policies in tourism development in those chosen municipalities, 
taking as an example the Tourism Municipality National Plan (TMNP) from the analysis of  
the Implementation Program Reports and some  contacts with the Brazilian tourism Institute 
(EMBRATUR) and TMNP Executive Secretary in Espírito Santo.  The chosen municipalities 
for this dissertation. (Afonso Cláudio, Domingos Martins, Marechal Floriano and Venda 
Nova do Imigrante) are situated in a mountainous micro-region in the State of Espírito Santo.  
We arrived the conclusion that although it can have improvements in the life conditions 
starting from the tourism, the tourist activity needs to be accompanied of improvement in the 
infrastructure services for not committing the sustainable of the life conditions in the 
municipal districts. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos o turismo vem se projetando como tema de pesquisa nos mais 

variados campos da ciência.  A complexidade do tema é explicada em parte, pela contribuição 

interdisciplinar para o estudo do turismo, uma vez que estes estudos são compostos por um 

conjunto sistematizado de conhecimentos nos campos da Geografia, Economia, Sociologia, 

Antropologia, Administração, Comunicação, Psicologia, etc.  Para Adyr Balastreri Rodrigues 

(1999, p.22) 
 

  

o fenômeno turismo, por sua natureza complexa, reconhecida por todos os 
estudiosos, é um importante tema que deve ser tratado no âmbito de um quadro 
interativo de disciplinas de domínio conexo, em que o enfoque geográfico é de 
fundamental importância, uma vez que por tradição, lida com a dualidade sociedade 
x natureza. 

 

 

Neste sentido, o enfoque interdisciplinar da Ciência Ambiental, para além da Geografia, 

inerente a este campo acadêmico, ajudará na compreensão do tema. 

Alguns autores defendem maior seriedade e profundidade nos estudos do turismo com 

a preocupação de lhes atribuir um caráter científico.  Os estudos sobre o turismo começaram a 

despontar no campo da sociologia na década de 90 com Jost Krippendorf e John Urry.  No 

Brasil, as publicações sobre o tema ainda são incipientes e a Universidade de São Paulo 

(USP) tem o maior quadro de professores pesquisadores nessa área.  A maioria desses autores 

está vinculada à Pós-Graduação em Geografia, entre eles podemos citar: Adyr Balastreri 

Rodrigues, Eduardo Yázigi, Mário Carlos Beni, Lecrécia D’Alessio Ferrara, Ana Fani 

Alessandri Carlos, Arlete Moysés Rodrigues, Ulpiano T. Bezerra de Menezes, Maria Tereza 

D. P. Luchiari.  Estes autores escrevem sobre os mais variados aspectos do turismo.   
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Sobre o tema turismo e meio ambiente há destaque para Doris Van de Meene 

Ruschmann, e sobre o planejamento e antropologia do turismo Margarita Barreto tem 

publicações.  Sobre o turismo rural há destaque para Carminda Cavaco, José Graziano da 

Silva, Carlyle Vilarinho, Paul J. Dale, Olga Tulik, Joaquim Anécio Almeida, Wladimir Blos, 

Adonis Zimmermann e Clio Presvelou.  Em relação às pesquisas específicas sobre o 

agroturismo no Espírito Santo, desenvolveu-se o trabalho de Anderson Pereira Portuguez 

(1990). 

O estado do Espírito Santo vem dedicando ao turismo especial importância no que diz 

respeito à sua consideração enquanto atividade econômica e aporte para o desenvolvimento.  

Com a consolidação do modelo turismo sol e mar em alguns balneários capixabas e a 

degradação que estes balneários vinham sofrendo com o turismo de massa, houve uma 

necessidade de criar outros pólos receptores de turistas.  A partir desta necessidade e do 

potencial de atrativos que o interior do estado detém, os espaços rurais despontaram como 

alternativa de destino turístico e, alguns deles, solidificaram-se como pólos turísticos.  O 

desenvolvimento econômico também era alvo destes municípios, que buscavam no turismo 

uma alternativa para geração de renda. 

O desenvolvimento dessas regiões enquanto pólo turístico contou com o apoio do 

Plano Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), política pública validada entre 1994 

e 2002 e que abrangeu inicialmente 47 dos 78 municípios do estado.  A simples adesão ao 

PNMT foi suficiente para o município despontar-se enquanto destino turístico.  No entanto, o 

PNMT não previu instrumentos para avaliar se a população local alcançava os benefícios 

auferidos pelo turismo, já que estes benefícios eram o objetivo primeiro do PNMT. 

Este trabalho é resultado de pesquisas que tiveram início na graduação de turismo, 

com continuidade na pós-graduação, bem como de experiências e familiaridade com a região.  

Tem como objetivo principal relacionar a atividade turística nos espaços rurais de alguns 

municípios turísticos do Espírito Santo com as condições de vida oferecidas pelos municípios 

aos seus residentes tendo como perspectiva o turismo desenvolvido de forma sustentável, a 

partir de dados sobre a oferta de alguns serviços públicos (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e coleta e destino do lixo), sobre o crescimento populacional, o fluxo 

turístico, de determinadas receitas municipais (tributárias) e alguns índices que nos servirão 

de parâmetro para hierarquizar os municípios (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

– IDH-M e Índice de Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Espírito Santo – IDM-

ES) e comparar a evolução da melhora das condições de vida da população nestes aspectos 

entre os anos de 1991 e 2000.  Outro objetivo deste trabalho é avaliar a participação das 
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políticas públicas no desenvolvimento do turismo nos municípios escolhidos usando como 

exemplo o Plano Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT). 

Este trabalho está dividido em duas partes para melhor organizar a abordagem 

pretendida.  Na primeira parte intitulada “Turismo como aporte para o desenvolvimento”, 

apresentaremos as fundamentações teóricas que embasam as discussões sobre o turismo e sua 

relação com o espaço em que ele se desenvolve.  Para isso abordaremos as questões que 

definem os espaços turísticos e suas especificidades; o papel que as cidades desempenham em 

função da globalização e sua busca por investimentos e fluxos financeiros auferidos pelo 

turismo.   

Em seguida, trataremos do turismo como aporte para o desenvolvimento e seus 

aspectos históricos, passando pelo turismo de massa e destruição dos atrativos até a 

preservação dos mesmos chegando ao conceito de desenvolvimento sustentável.  Neste 

sentido, abordaremos as contradições do conceito de desenvolvimento sustentável até chegar 

ao planejamento da atividade turística e do turismo sustentável.  Dentre as modalidades do 

turismo que serão mencionadas, nos deteremos no turismo praticado em espaços rurais onde 

discutiremos sua origem e conceito.  A primeira parte de certa forma fundamenta a segunda, 

na medida em que dá subsídios para analisarmos os dados referentes aos municípios da região 

serrana do Espírito Santo que desenvolvem atividades turísticas em seus espaços rurais. 

Na segunda parte intitulada “Turismo rural em municípios do Espírito Santo” 

descreveremos brevemente o turismo em espaços rurais nas regiões brasileiras até chegarmos 

ao estado do Espírito Santo enfocando a microrregião sudoeste serrana.  A partir daí 

escolheremos quatro municípios desta microrregião, a saber: Afonso Cláudio, Domingos 

Martins, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante.  Com determinados dados 

econômicos, de infra-estrutura urbana e fluxos turísticos destes municípios, refletiremos sobre 

a relação do turismo com as condições de vida dos residentes e o papel das políticas públicas 

no desenvolvimento da atividade turística nestes municípios.  Ao final apresentaremos as 

conclusões e recomendações deste trabalho. 
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1 TURISMO COMO APORTE PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

1.1 ESPAÇO E TURISMO 

 

O turismo é caracterizado como um fenômeno econômico, político, social e cultural, 

dos mais expressivos das sociedades ditas pós-industriais.  Movimenta, em nível mundial, um 

volume enorme de pessoas e de capital1, e, cada vez mais significativamente, cria e recria 

espaços diversificados.  Para Remy Knafou (1999), o turismo é uma atividade cada vez mais 

difícil de ser avaliada, oscilando entre uma sub e supervalorização que varia conforme a 

origem da avaliação e o interesse dos avaliadores.   

Para o autor, subestimar o peso do turismo está relacionado à utilização de 

equipamentos (transportes, hospedagens, restaurantes etc) cujo monopólio não lhe pertence; à 

freqüente sazonalidade, subentendendo-se mão-de-obra itinerante, difícil de ser analisada; aos 

muitos trabalhos indiretos implícitos; à opacidade fiscal e aos próprios turistas, que como 

qualquer população em movimento, são difíceis de serem contabilizados.  Embora existam 

estimativas de fluxos turísticos feitos pelas mais diferentes organizações públicas ou privadas. 

Por outro lado, Knafou (1999) argumenta que os mesmos motivos mencionados 

podem ser a razão da supervalorização da atividade turística.  Além destes, o autor justifica a 

supervalorização do turismo pela avaliação generosa da utilização turística dos instrumentos 

comuns (estradas, trens, aviões, hotéis, restaurantes etc), e, sobretudo, “porque as definições 

internacionais tendem a propor definições amplas, que englobam atividades que, 

                                                 
1 Segundo dados da EMBRATUR de 2002 a permanência média do turista internacional no Brasil foi de 14 dias 
com gasto médio per capita dia de US$ 86,17.  Os principais países emissores são: Argentina, Chile, Paraguai, 
Estados Unidos, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal. 
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fundamentalmente, não são do turismo, como por exemplo, o ‘turismo de negócio’, que é a 

utilização, sob forma de lazer, de um aparelho principalmente turístico” (1999, p. 63). 

Adyr Balastreri Rodrigues (1999), alega que em face da complexidade do turismo, esta 

atividade deve ser abordada em âmbito multidisciplinar, particularmente, pelo conjunto das 

ciências sociais, englobando, além dos aspectos histórico-geográficos, os aspectos 

econômicos, psicológicos, antropológicos e jurídicos e, ainda, considerar os aspectos 

políticos, culturais, ecológicos, entre outros.  Em outro trabalho, Rodrigues (1999) defende 

uma maior profundidade nos estudos do turismo a partir de uma visão sistematizada, conjunta 

e correlacionada dos campos científicos, evitando, contudo, que os estudos assumam 

características compartimentadas e limitadas a uma visão científica específica, podendo 

comprometer a visão de conjunto. 

O turismo em sua enorme complexidade exerce incidências territoriais específicas nos 

espaços em que, direta ou indiretamente, estão relacionados a essa atividade.  Rodrigues 

define a correlação do turismo com o espaço como “um fenômeno que apresenta áreas de 

dispersão (emissoras), áreas de deslocamento e áreas de atração (receptoras).  É nestas áreas 

que se manifesta materialmente o espaço turístico ou se reformula o espaço anteriormente 

ocupado.  É aqui também que se dá de forma mais acentuada o consumo do espaço” (1999, p. 

43). 

Rodrigues (1999) argumenta que os espaços de vocação turística são facilmente 

identificados, a exemplo dos parques nacionais, que, embora o turismo seja uma atividade 

intensamente explorada não foi ela que produziu esses lugares.  Em contrapartida, existem 

espaços produzidos para e pelo turismo, apesar da ausência de vocação turística.  E outros 

ainda que se comportam como pólos emissores exercendo papel de captação e distribuição da 

demanda turística. 

Para facilitar o entendimento acerca do espaço turístico, Rodrigues (1999) inicia suas 

reflexões baseando-se no conceito de espaço utilizado por Milton Santos em seu livro 

intitulado Espaço e Método.  Santos (1985) propõe entender o espaço como um conjunto 

imbricado de objetos geográficos, naturais e artificiais, cujo conjunto é dado pela natureza e 

às funções atribuídas a esses objetos pela sociedade.  Para Santos, a essência do espaço é 

social.  

Assim, segundo o olhar de Santos, “temos paralelamente, de um lado, um conjunto de 

objetos geográficos distribuídos sobre um território, sua configuração geográfica ou sua 

configuração espacial e a maneira como esses objetos se dão aos nossos olhos, na sua 

continuidade visível, isto é, a paisagem; de outro lado, o que dá vida a esses objetos, seu 
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princípio ativo, isto é, todos os processos sociais representativos de uma sociedade em um 

dado momento” (1985, p. 2). 

Para Rodrigues (1999) os elementos que se encontram em ação e interação recíprocas, 

não podendo ser compreendidos separadamente e, sumariamente, definem o espaço turístico 

são: “oferta turística, demanda, serviços, transportes, infra-estrutura, poder de decisão e de 

informação, sistema de promoção e de comercialização” (1999, p.45).  Para Arlete Moysés 

Rodrigues (1999), o turismo produz espaços delimitados e espacialmente destinados a 

consumos específicos através do conjunto de serviços que passam a fluir neste mesmo espaço, 

agora mundializado e globalizado. 

Moysés (1999) destaca que o perigo da apropriação da paisagem e da cultura 

transformadas em atrativos turísticos pelo marketing e redes de comunicação é a 

homogeneização dos espaços turísticos.  A autora alega que na tentativa de agradar o turista e 

melhorar a qualidade dos serviços, muitos deles são adequados às necessidades de consumo 

dos turistas, correndo o risco de perder suas características intrínsecas, sua identidade, 

tornando comum o diferente que, inicialmente, serviu como atrativo.  

Os novos espaços de turismo consomem-se destruindo e produzindo e são válidos para 

os espaços rural e urbano.  O turismo se alimenta do diferente e da criação progressiva de 

novas necessidades de consumo.  Assim, vai-se ao campo para fugir da correria da cidade e da 

urbanização que insiste oprimir o homem citadino com preocupações e responsabilidades. 

Para Rodrigues (1999) no momento atual há uma dificuldade grande de definir o que é 

urbano, em contraposição ao que é rural.  E esta dificuldade é agravada quando o fenômeno 

do turismo é abordado juntamente.  Para a autora, a desestruturação dos processos produtivos 

e das relações sociais que caracterizavam a vida rural aumenta à medida que as populações se 

concentram em espaços relativamente exíguos das cidades. 

Para a autora, essas características são substituídas por novas formas de divisão social 

e territorial do trabalho, nas esferas de produção, circulação e consumo.  Para ela,  
 
 
erigem-se novos valores, novas expectativas, novos estilos de vida, que incentivados 
e homogeneizados pela ação da mass media juntam-se aos efeitos das novas relações 
de trabalho – quase indistintas hoje, no mundo urbano e rural.  Produz-se um padrão 
de comportamento, no qual já não faz sentido opor o mundo urbano ao mundo rural, 
em particular nos territórios marcados por fortes conteúdos de ciência e informação 
(1999, p. 63). 
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Para Rodrigues (1999) essa é uma característica marcante nos novos territórios do 

turismo, mesmo para o ecoturismo e turismo em espaço rural, onde os padrões de consumo 

têm fortes cunhos urbanos.  Para Santos 
 
 
o que distinguirá a região urbana da região agrícola não será mais a especialização 
funcional, mas a quantidade, a densidade e a multidimensão das relações mantidas 
sobre o espaço receptivo.  A noção de oposição cidade-campo torna-se, desse modo, 
nuançada, para dar lugar à noção de complementaridade e seu exercício sobre uma 
porção do espaço (1985, p. 70). 
 
 

 

1.2 CIDADES EM COMPETIÇÃO 

 

Em função da globalização e dos desdobramentos da construção da nova ordem 

mundial, as cidades passam por uma redefinição de seus papéis.  Segundo David Harvey 

(1996), em todo o mundo capitalista avançado as cidades passaram a ser vistas como grandes 

empresas e como tal, a competição entre elas deveria refletir a competição das empresas, que, 

na busca por incrementos de produtividade, procurariam se situar nas localidades que mais 

oferecessem condições materiais, sociais e institucionais para seu desenvolvimento. 

A abordagem típica dos anos sessenta referente ao gerenciamento das cidades deu 

lugar a um comportamento empresarial em relação ao seu desenvolvimento econômico.  Para 

Harvey (1996, p.49) “particularmente nos últimos anos, parece ter surgido um consenso geral 

em todo o mundo capitalista avançado de que benefícios positivos têm que ser obtidos por 

cidades que assumem um comportamento empresarial em relação ao desenvolvimento 

econômico”. 

Para Harvey, trata-se de um novo empresariamento que tem como característica 

central a parceria público-privado e esta parceria é empresarial porque, tanto o planejamento 

quanto a execução desta parceria tem cunhos especulativos e, portanto, sujeitas aos riscos 

inerentes aos empreendimentos imobiliários sem planejamento.  Neste caso, é como se o 

público assumisse os riscos e o privado os benefícios.  Este novo empresariamento das 

cidades tem como foco de atenção muito mais a economia política do local do que do 

território, entendido por Harvey como “tipos de projetos econômicos (de habitação, educação 

etc) concebidos primordialmente para promover melhorias nas condições de vida ou de 

trabalho em uma determinada jurisdição” (1996, p. 53).   

Chamadas de cidades-globais, as características que identificam estas cidades e o lugar 

que elas ocupam neste contexto, para Rose Compans, constituem uma espécie de “paradigma, 
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um objetivo a ser perseguido por todas as localidades que pretendam inserir-se nos fluxos 

econômicos globais”. Este paradigma é definido pela autora como 
 
 
tendências à especialização financeira e de serviços avançados nas cidades; do papel 
determinante das telecomunicações para a centralização das funções de comando e 
controle sobre uma rede de fluxos econômicos em escala planetária; e da ligação 
entre o local e o global sem a intermediação do regional ou do nacional (1999, p. 
97). 
 
 

E ainda, 
 
 
a disseminação deste paradigma estimula a competição interurbana e um mercado de 
modelos de gestão, que são ofertados por consultores internacionais interessados em 
divulgar experiências supostamente de sucesso, e demandados por administrações 
municipais interessadas em promover o desenvolvimento econômico local, pelo 
cumprimento de uma agenda “estratégica” com a qual possam assegurar a inserção 
competitiva de suas cidades (1999, p. 91). 
 
 

Os projetos econômicos repercutem mais localmente segundo interesses locais e não 

alcançam os interesses de todos os moradores da cidade.  Dentre as formas diferentes de 

empresariamento das cidades citadas por Harvey (1996), a que nos interessa para o momento 

é o aumento da competitividade urbana a partir da divisão espacial do consumo turístico.  

Mais que tentar atrair dinheiro através de atrativos turísticos, para ele 
 
 
a competição, nesses casos, se torna cada vez mais frenética na medida em que os 
consumidores que possuem dinheiro têm oportunidade de ser muito mais seletivos.  
Os investimentos, no intuito de atrair o consumo, paradoxalmente se aceleram como 
reação à recessão generalizada: cada vez mais se concentram na qualidade de vida, 
na valorização do espaço, na inovação cultural e na elevação da qualidade do meio 
urbano (...), nos atrativos de consumo (estádios esportivos, centros de convenções, 
shopping centers, marinas, praças de alimentação exóticas), entretenimento 
(organização de espetáculos urbanos temporários ou permanentes) se tornaram 
facetas proeminentes da renovação urbana.  Acima de tudo, a cidade tem que parecer 
como lugar inovador, excitante, criativo e seguro para viver, visitar, para jogar ou 
consumir (1996, p. 54). 
 
 

Compans afirma que “invariavelmente, a imagem que se tenta construir é a de uma 

cidade empreendedora, socialmente integrada, que oferece qualidade de vida e um ‘clima’ 

favorável aos negócios” (1999, p. 109).  Entretanto, na tentativa de tornar-se competitiva, a 

cidade que seria por direito para todos os cidadãos volta-se para o consumo de poucos e 

poucos se beneficiam dela. Os investimentos locais, embora beneficiem a população local, são 

paliativos e se voltam para a construção de signos em detrimento das melhorias de infra-

estruturas urbanas e acesso a serviços públicos.   
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1.2.1 Cidade voltada para o olhar do turista 

 

As melhorias nas cidades, quando acontecem, também são localizadas e comumente 

norteiam os símbolos destinados ao consumo da elite, seja ela local ou turística.  A 

efemeridade dos signos e a necessidade de construir outros são justificadas pela própria 

característica do consumo que é insaciável e fugaz.  É o efeito da maquiagem que esconde o 

que não é para ser visto; voltado para o olhar do turista, para o que o agrada2.  Daí as 

fachadas, os canteiros, as pinturas, enfim, melhorias aparentes que não geram benefícios 

iguais para todos, mas que produzem recortes da cidade e tentam representá-la como um todo.  

Segundo John Urry (1996), essas imagens construídas são intencionalmente direcionadas para 

o olhar do turismo e para aspectos da paisagem que separam o turista de suas experiências 

cotidianas.  Para o autor, o direcionamento do olhar do turista implica, freqüentemente, 

diferentes formas de padrões sociais, com uma sensibilidade aguçada voltada para os 

elementos visuais da paisagem que se contrastam com sua vida rotineira.  Para Urry, “as 

pessoas se deixam ficar presas a esse olhar, que então é visualmente objetificado ou capturado 

através de fotos, cartões-postais, filmes, modelos etc” (1996, p.18). 

O direcionamento da paisagem, de alguns espaços, para o olhar do turista, leva-nos a pensar 

sobre o que pode ou não ser visto na cidade turística.  O que nos é permitido ver e o que nos é 

proibido observar.  Eduardo Yázigi (1999) relata em seu livro “Turismo: uma esperança 

condicional” a visita que a segunda imperatriz da Rússia, Catarina, fez à sua própria cidade 

em 1787.  Potemkim foi por dois anos seu amante e, por dezessete, o homem mais importante 

do Império.  Ele não poupou esforços nem dinheiro para colonizar as estepes ucranianas.  Um 

dia Catarina quis ver as ‘proezas’ de seu ministro pessoalmente e visitou a cidade numa 

carruagem.  Ficou fascinada, pois Potemkim disfarçara todos os pontos fracos de sua 

administração, construindo verdadeiras fachadas de edificações para iludir a imperatriz que 

percebeu serem fictícios os cenários das ruas construídos por seu ministro. 

Afastar do olhar turístico3 os problemas da cidade e escondê-los pode, de imediato, 

favorecer o desenvolvimento da atividade turística.  Entretanto, concomitantemente, esta 

segregação do espaço pode comprometer seriamente a vida dos residentes, uma vez que os 

investimentos locais priorizam a construção de signos em detrimento das melhorias de infra-

                                                 
2 As cidades globais são as mesmas cidades espetáculos, a city marketing de que nos fala Fernanda Sanchez 
(1997), entre outros autores. 
3 Sobre a reconstrução de Paris por volta de 1870, John Urry afirma que houve “uma rápida segregação 
residencial.  Os sinais de privação e da esqualidez foram afastados do olhar dos parisienses mais ricos, e no final 
do século, dos visitantes”  (1996, p. 184). 

 10



  
 
 

estruturas e acessos a serviços públicos.  As melhorias, quando acontecem, também são 

localizadas e comumente norteiam os símbolos destinados ao consumo da elite, seja ela local 

ou turística.  Essa é uma visão equivocada, pois quando as infra-estruturas e a sociedade como 

um todo (empregos, segurança, saúde etc) estão resolvidos, isso também se torna um fator de 

atratividade turística. 

No Brasil, temos os clusters, que em inglês significa aglomerações ou agrupamentos.  

Para Mário Carlos Beni, os clusters são “os centros turísticos estrategicamente planejados e 

integrados no desenvolvimento regional” que “caracterizam-se por produtos finais 

competitivos, ajustados à demanda dos mercados internacionais e nacionais” (1997, p.84).  

Estes centros turísticos não fogem às características supracitadas por Harvey (1996) no que 

diz respeito à administração das cidades enquanto empresas.  Quando da implementação do 

turismo como aporte para o desenvolvimento, Beni (1997) sugere como competência do 

governo dotar as cidades de infra-estrutura para implantação do equipamento receptivo para o 

turista.  Para ele, 
 
 
a participação sempre crescente da iniciativa privada no desenvolvimento turístico 
diminui o papel do governo no sentido operacional, mas não no controle da gestão.  
O governo ainda detém a responsabilidade pela aceitação completa do turismo que 
desenvolve, assim como a responsabilidade total, coletiva, de assegurar que os 
benefícios auferidos do turismo, até mesmo os financeiros, sejam obtidos mediante a 
satisfação, em primeiro lugar, das necessidades sociais, culturais e ambientais. As 
parcerias e as privatizações na gestão compartilhada e participativa não anulam 
portanto, de forma alguma, o papel que o governo desempenha no turismo.  Pelo 
contrário, ele é e continuará sendo a “mão oculta” que dirige a política, garantindo 
que os serviços turísticos sejam ofertados pelos empresários mais capazes e 
qualificados para tal (1997, p. 84). 
 
 

O planejamento e a organização do espaço turístico cuja finalidade é a transformação 

da cidade em produto de qualidade apto à competição, cluster, também segue o paradigma das 

cidades globais em que o público assume os riscos e o privado recebe os benefícios.  Para 

exemplificar o que estamos dizendo, a reportagem divulgada pelo jornal O Globo em 14 de 

fevereiro de 2004, revelou que a cidade de Bonito em Mato Grosso do Sul, considerada um 

dos paraísos ambientais que mais atrai turistas de todo o mundo, vive atualmente um dilema.  

Segundo O Globo, embora a exploração do setor do turismo pelo setor privado seja 

considerada um modelo vitorioso, uma vez que 90% das áreas para passeios estão em 

propriedades particulares e os investimentos maciços fizeram com que fossem preservados 

nascentes, grutas e lagos, o município se depara há tempos com falhas decorrentes da falta de 

infra-estrutura que pode ameaçar a região no futuro.   
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Foi detectado pela equipe de O Globo, sinal de abusos dos empresários que começam 

a se instalar na cidade, além dos problemas comuns à maioria dos municípios brasileiros, 

como falta de leitos hospitalares, salas de aulas e de saneamento básico.  Somado a esses 

problemas está o aterro sanitário municipal, criado poucos metros acima de um lençol 

freático, e a precariedade nos serviços de coleta de lixo e limpeza urbana que sobrecarregam a 

capacidade do aterro, pondo em risco o meio ambiente4.   

No Brasil, país deficiente em questões relacionadas a infra-estrutura em geral, 

fomentar o crescimento do fluxo turístico, que, por vezes, duplica o número total de sua 

população, desacompanhado de melhorias em infra-estrutura, pode comprometer as condições 

de vida dos residentes que passam a dividir com os turistas o uso dos mesmos serviços, 

outrora limitado ao uso dos residentes.  Outra conseqüência ligada à falta de infra-estrutura é 

a própria sustentabilidade da atividade turística que depende da preservação dos atrativos para 

existir, no caso de Bonito, o meio ambiente. 

 

1.3 TURISMO E DESENVOLVIMENTO 

 

O debate acerca do turismo neste trabalho perpassa duas questões que se imbricam: a 

implementação do turismo nas cidades como aporte para o desenvolvimento e seu impacto do 

ponto de vista ambiental que este desenvolvimento desprovido de planejamento pode 

promover nestes mesmos lugares. 

É sabido que o turismo enquanto atividade econômica representa atualmente uma das 

mais importantes formas de reprodução de capital e de captação de divisas no comércio 

internacional. Diante da possibilidade de atrair fluxos financeiros, a implementação do 

turismo como aporte para o desenvolvimento seduz governos e cidades que vêem nesta 

atividade uma oportunidade alternativa para o desenvolvimento.  No mesmo sentido, Ariza da 

Cruz falando sobre o turismo no Nordeste brasileiro diz que “um dos grandes equívocos 

decorrentes da criação artificial da imagem de ‘paraíso tropical’ consiste na mitificação da 

atividade turística, que passa a ser vista como única possibilidade de redenção econômica do 

lugar: para residentes e para visitantes o turismo tem sido visto como ‘única saída’ para o 

Nordeste” (1997, p. 218). 

                                                 
4  Na reportagem, o argumento utilizado pelo ex-coordenador do Programa Pantanal e membro do Partido Verde 
de Bonito, Carlos Bertão, é que o município arrecadou em 2002 cerca de R$ 2,4 milhões em ICMS e, ainda, R$ 
315 mil obtidos pelo ICMS ecológico, sendo arrecadação suficiente para resolver o problema.  Importante 
considerar, ainda, que o município inaugurará um aeroporto em abril de 2004.  Estima-se que o número de 
visitantes supere 500 dos 70 mil turistas que estiveram em Bonito em 2003. 

 12



  
 
 

Para Luchiari, entretanto, 
 
 
o turismo coloca-se, muitas vezes, como única possibilidade de desenvolvimento 
econômico para um lugar uma região (...) é uma atividade que não depende mais 
exclusivamente da ”vocação natural” de uma região, pois pode ser construída 
artificialmente pelo  poder econômico e político, pela criação de parques temáticos, 
de uma natureza artificial, de uma autenticidade histórica reinventada para 
saborearmos costumes, hábitos sociais que foram perdidos na corrida frenética para 
obter um papel no processo de globalização contemporâneo  (2001, p. 106). 
 
 

O tão almejado desenvolvimento das cidades a partir do turismo atribui a esta 

atividade um valor e responsabilidade que por si só ela não tem.  O modelo de turismo a ser 

implementado pode indicar, e talvez determinar, suas conseqüências, tanto para o ambiente 

quanto para a comunidade residente.  É preciso considerar sua complexidade e tratá-lo com 

devida seriedade.  Para Adyr Balastreri Rodrigues “o turismo é, incontestavelmente, um 

fenômeno econômico, político, social e cultural dos mais expressivos das sociedades ditas 

pós-industriais” (1999, p.17), cujo significado está além de um fluxo de pessoas e, sobretudo, 

de ser limitado a uma atividade econômica.  Para Rodrigues o turismo 

 
 

é certamente um fenômeno complexo, designado por distintas expressões: uma 
instituição social, uma prática social, uma frente pioneira, um processo civilizatório, 
um sistema de valores, um estilo de vida – um produtor, consumidor e organizador 
de espaços -, uma “indústria”, um comércio, uma rede imbricada e aprimorada de 
serviços (1999, p.18). 

 
 

A importância de ampliar o significado do turismo para além de uma atividade econômica 

está na limitação que qualquer atividade econômica encerra em si mesma no que diz respeito 

à promoção de mudança social.  O turismo, enquanto atividade econômica não escapa à regra, 

e por isso, não consegue transformar a sociedade.  Mas, corroborando a definição supracitada 

acerca do turismo, é preciso considerar que o turismo não é somente uma atividade 

econômica, prova disso é a importância que o poder público tem no desenvolvimento ótimo 

da atividade, uma vez que as infra-estruturas urbanas promovidas pelo poder público são 

condicionantes para este desenvolvimento e que as próprias políticas públicas são criadas com 

o objetivo de democratizar o acesso a bens e serviços.  Nas palavras de Rodrigues, “de forma 

espontânea ou planejada o turismo está subordinado às políticas públicas, à iniciativa privada 

ou à parceria de ambas” (1999, p.17).  Na segunda parte deste trabalho mostraremos a 

importância das políticas públicas para o desenvolvimento da atividade turística em 
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municípios do Espírito Santo, utilizando como exemplo o Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo – PNMT. 

 

1.4 ASPECTOS HISTÓRICOS DO TURISMO MODERNO 

 

O turismo, inicialmente, estava relacionado a práticas de lazer, mas o deslocamento de 

pessoas sempre existiu, independente das motivações.  As viagens se intensificaram com a 

expansão mercantilista no século XV e XVI.  As motivações que regiam essas viagens eram 

as conquistas de terras, as possibilidades de riquezas, a ampliação de poder proveniente dessas 

conquistas.  No século XVIII as viagens carregavam em si outros significados, as motivações 

já não eram a busca por mercados e terras.  

Segundo Jonh Urry (1996), na Europa, as viagens para os balneários localizados à 

beira-mar, eram atividades comuns para os grupos socialmente dominantes, pois somente eles 

tinham condições de adquirir ou alugar casas nesses balneários, além de possuírem os meios 

de transporte necessários para deslocarem-se.  Esses balneários propiciavam água mineral 

para banhos e para beber cuja finalidade inicial era curativa, embora nunca comprovados; 

mais tarde esses banhos se tornaram prática comum para todas as classes, incluindo os banhos 

de mar. 

Com a conquista trabalhista das férias as viagens passaram a ser uma necessidade dos 

indivíduos que precisavam de descanso para voltar a trabalhar, e era imprescindível que esse 

descanso se realizasse longe do local de trabalho, logo, de sua moradia, e, sobretudo, das 

cidades.  Para Jost Kippendorf (1989) a vida nas cidades estava embebida pelo trabalho e não 

oferecia lazer suficiente para repor as energias, que eram todas dedicadas ao trabalho.   

O lazer definido por Joffre Dumazedier como sendo 

 
 

o conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja 
para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, para 
desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social 
voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das 
obrigações profissionais, familiares ou sociais  (1976, p. 34), 

 
 

passou a ser realizado através das viagens.  Descansar em casa já não correspondia à 

satisfação das necessidades de descanso provenientes das muitas horas de trabalho.  Naquele 

momento, as viagens estavam associadas ao lazer, à fuga da rotina, do cotidiano e 
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principalmente do trabalho; ademais, viajar era uma questão de prestígio social e nem todos 

os trabalhadores tinham condições para viajar. 

As cidades cresciam com uma velocidade surpreendente, com isso, houve 

concomitantemente, melhoria e expansão dos meios de transporte, iniciado com as ferrovias 

em 1830, segundo Urry.  Essa melhoria facilitou o acesso às viagens pela grande massa de 

trabalhadores, mas não para a democratização das viagens, como sugere Urry5 e mais tarde 

Maria Tereza Luchiari6, citando o mesmo autor, isso porque as vias de acesso e os meios de 

transportes eram pontuais; as viagens para o litoral se concentravam num único destino, ou 

seja, para o mesmo balneário7.  Nem todos os balneários eram acessíveis à classe 

trabalhadora, por isso eles freqüentavam o mesmo balneário por bastante tempo.  Dadas as 

circunstâncias, nada mais previsível do que o esgotamento do lugar pelo uso e consumo 

exacerbado.   

Só mais tarde, no final do século XIX, com o grande fluxo sazonal para os mesmos 

balneários é que as companhias ferroviárias perceberam que o transporte de pessoas se tratava 

de um negócio particularmente lucrativo, pois até então só faziam transporte de mercadorias, 

e ampliaram esse acesso a outros balneários.  Originou-se a partir daí o chamado turismo de 

massa.  Urry citanto J. Walvin descreve os efeitos negativos no balneário inglês de Blackpool 

pelo grande fluxo turístico: 
 
 
a menos que se tomem medidas imediatas, Blackpool, como balneário destinado a 
visitantes respeitáveis, será arruinado... A menos que as viagens baratas de trem 
sejam interrompidas ou que se estabeleça uma regulamentação eficaz para se lidar 
com as milhares de pessoas que visitam aquele lugar, as propriedades de Blackpool 
ficarão de tal modo depreciadas que jamais se poderá recuperar seu valor (1996, p. 
40). 
 
 

O turismo de massa também foi associado ao fordismo, pelo consumo padronizado de 

seus produtos.  Daí o surgimento de “pacotes” turísticos em que o lugar, os serviços, a cultura, 

o ambiente e o imaginário de lazer ideal eram, vendidos como mercadoria para consumo 

turístico.  Nos dias de hoje as viagens são padronizadas e o turista antes de se deslocar já sabe 

                                                 
5 Para o autor a viagem sempre esteve à disposição da elite e era indicativo de status social, “no entanto, na 
segunda metade do século XIX, ocorreu um amplo desenvolvimento da viagem por trem (...) mais tarde no 
século XX o carro e o avião democratizaram ainda mais o deslocamento geográfico.” (1996, p. 34) 
6 “As férias remuneradas, o desenvolvimento das tecnologias de transporte e a organização de um mercado 
industrial da atividade turística foram fatores fundamentais para a “democratização do turismo” (2001, p. 113) 
7 Rita de Cássia Ariza da Cruz diz que “a necessidade de fazer turismo é colocada como prioridade nas 
sociedades industrializadas deste fim de século, conduzindo à falsa sensação de que todos têm condições 
materiais de faze-lo, quando, na verdade, sabe-se que grande parte da população mundial sequer consegue 
satisfazer suas necessidades básicas de alimentação”.(1997, p. 210) 
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o que verá no local a ser visitado.  A cidade da visita é recortada e vendida ao consumidor que 

em pouco tempo visita o máximo de recortes que um destino pode oferecer, numa tentativa de 

ver o todo através das partes, exatamente como são vendidos e consumidos os chamados 

pólos de atrativos turísticos.   

 

1.5 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O consumo excessivo dos lugares pelo turismo de massa, leva, conseqüentemente, 

esses lugares ao seu esgotamento, dado que o ambiente é degradado e suas paisagens deixam 

de ser atrativas ao turismo.  Com isso, as cidades que se dedicam à prática do turismo vêem 

um rápido aumento dos fluxos financeiros, mas que com a mesma velocidade deixam de 

existir, à medida que o turismo declina em conseqüência do desgaste dos atrativos.  Os 

atrativos turísticos a que nos referimos são o ambiente natural, as paisagens, a beleza natural 

dos lugares, das cidades; e ainda, a cultura que exerce papel fundamental enquanto atrativo 

turístico, pois se trata da identidade das localidades, um bem exclusivo não reprodutível.  

Juntos, o ambiente natural e a cultura, são considerados os melhores atrativos, as melhores 

mercadorias para consumo contemplativo do turismo.  Por isso é condição fundamental à 

continuidade do turismo que os atrativos permaneçam o maior tempo possível preservados.   

Em 1992 a Conferência Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

promovida pela ONU, a RIO/92, trouxe para o debate dois conceitos propostos pelo relatório 

da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), conhecido 

como Relatório Brundtland ou Nosso Futuro Comum: o de desenvolvimento sustentável e o 

de uma nova ordem econômica internacional.   

Para o Relatório, “a pobreza é uma das principais causas e um dos principais efeitos 

dos problemas ambientais no mundo” (1988, p. 4).  O Relatório Brundtland associa pobreza a 

degradação ambiental.  Segundo o Relatório, é através do crescimento econômico que se pode 

acabar com a pobreza e, conseqüentemente, preservar a natureza.  As propostas e análises do 

Relatório partem do pressuposto de que é possível e desejável conciliar crescimento 

econômico e conservação ambiental tendo como base a busca pelo desenvolvimento 

sustentável, a ser alcançado através de uma nova ordem econômica mundial.  

Desenvolvimento sustentável é definido pelo Relatório como “aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

às suas necessidades” (1988, p. 46).   
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Para Andri Werner Stahel (1998), este conceito foi rapidamente assimilado e está no 

centro de todo discurso ecológico oficial sem que haja um consenso mínimo quanto ao seu 

significado e sem que se tenha considerado se este conceito faz algum sentido no contexto 

institucional e econômico atual, o capitalismo.  Para o autor, buscar um desenvolvimento 

sustentável hoje implica considerar um desenvolvimento capitalista sustentável, inserido no 

quadro institucional de um capitalismo de mercado.  Entretanto, nas palavras do próprio autor, 

“não se colocando a questão básica quanto à própria possibilidade de uma tal sustentabilidade, 

o conceito corre o risco de tornar-se vazio, servindo apenas para dar uma nova legitimidade 

para a expansão insustentável do capitalismo” (1998, p. 104). 

Para Joan Martinez Alier, “a riqueza é uma ameaça maior para o ambiente que a 

pobreza” (1998, p. 118), pois muitos impactos ambientais são causados pela invasão 

generalizada do mercado, pela expansão econômica e pelo consumo excessivo dos ricos, que, 

certamente, produzem mais lixo e os queimam ou depositam próximos dos bairros mais 

pobres, ou ainda, os exportam para países mais pobres.   

Alier (1998) aceita que a pobreza possa ser causa de degradação ambiental apenas 

quando os pobres são tão numerosos que ultrapassam a capacidade de sustento do território, e 

que é mais uma questão de sobrevivência do que uma questão de consumo, simplesmente.  A 

expressão “ecologismo popular” usada pelo autor refere-se aos movimentos sociais dos 

pobres e suas lutas pela sobrevivência, sendo, portanto, “movimentos ecológicos porquanto 

seus objetivos são as necessidades ecológicas para a vida: energia (as calorias da comida para 

cozinhar e aquecer), água e ar limpos, espaço para abrigar-se” (1998, p. 37).   

O combate à pobreza pelo desenvolvimento sustentável proposto pelo Relatório soa 

como mito.  A classe trabalhadora no passado aparecia como responsável pelo esgotamento 

dos lugares, como nos mostrou o exemplo supracitado sobre o balneário inglês de Blackpool; 

hoje, os pobres são acusados de serem os responsáveis pelas degradações ambientais. 

 

1.5.1 Turismo Sustentável 

 

O Turismo Sustentável, uma apropriação do conceito Desenvolvimento Sustentável, se 

propõe a realizar o crescimento econômico através da atividade turística conciliando 

desenvolvimento e preservação dos atrativos.  Trata-se de um contraponto ao turismo de 

massa destrutivo, um modelo a ser seguido pelos lugares que pretendem desenvolver-se a 
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partir do turismo.  No entanto, o turismo continua sendo feito pela elite8, ela que descobre 

novos lugares a serem visitados, e, uma vez descobertos, ir para o lugar freqüentado pela elite 

passa a ser uma questão de prestígio.  Subseqüentemente acontece a expansão das vias de 

acesso a divulgação do lugar e o turismo de massa.   

O Turismo Sustentável pode ser tão contraditório quanto o próprio conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, uma vez que o crescimento do fluxo turístico necessário para o 

crescimento econômico pode promover a destruição do ambiente.  O turismo sustentável só 

acontece quando o turista é sustentável9.  É preciso considerar que há um conflito implícito 

entre turistas e residentes.  Para Ruschmann 
 
 
em quase todas as destinações turísticas tem-se constatado a falta de ‘cultura 
turística’ das pessoas que viajam, o que faz com que se comportem de forma 
alienada em relação ao meio em que visitam – acreditando não terem nenhuma 
responsabilidade na preservação da natureza e na originalidade das destinações.  
Entendem que seu tempo livre é ‘sagrado’, que têm direito ao uso daquilo que 
pagaram e, permanecendo pouco tempo (individualmente), julgam-no insuficiente 
para serem responsabilizados pelas agressões ao meio ambiente (1997, p. 10). 
 
 

  Como a infra-estrutura da cidade é planejada para os residentes, a partir de uma 

relação com a natureza e os recursos necessários à sua sobrevivência, a chegada do turista 

gera um conflito, pois o turismo implica numa redistribuição dessa infra-estrutura10.  O 

equívoco está nos valores diferenciados que turistas e residentes atribuem aos mesmos 

recursos (água, por exemplo).  O residente precisa valorizar os recursos, pois depende deles 

para sobreviver; o turista, por sua vez, pretende, simplesmente, o consumo dos recursos.  Este 

é o problema da sustentabilidade do turista, que também não se limita à capacidade de carga11, 

embora seja importante, mas que surge a partir do primeiro turista a freqüentar o lugar. 

Consideramos quatro as dimensões do turismo sustentável: 

1. Ecológica: refere-se ao conjunto de medidas capazes de minimizar os impactos 

ambientais que a atividade turística pode causar em determinado lugar, sejam eles diretos ou 

indiretos.  Os impactos diretos estão relacionados à degradação ambiental proveniente do 

                                                 
8 Não podemos deixar de considerar que há modalidades turísticas para todas as camadas sociais.  Atualmente 
mais camadas sociais tem acesso às atividades turísticas. 
9 Essas dimensões se baseiam em parte nas conclusões de Lionello Punzo, proferidas em conferência realizada 
no departamento de Economia da UFF em 09 de janeiro de 2004, intitulada “Turismo e desenvolvimento local: 
sustentabilidade do desenvolvimento”. 
10 Em cidades cuja sazonalidade turística é bem específica, o grande desafio é organizar os serviços urbanos de 
maneira a equilibrar seu uso durante o ano inteiro sem, contudo, prejudicar a oferta dos serviços nos períodos de 
demanda turística ou permitir sua ociosidade na baixa estação.  
11 Conceito (Doris Ruschmann, 2000) que só considera a questão ambiental relacionado ao número máximo de 
visitantes que uma área pode suportar e não à oferta de saneamento. 
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contato direto entre atividade turística e ambiente, e os indiretos aos impactos ambientais 

provenientes da deficiência do gerenciamento distributivo da oferta de serviços urbanos e dos 

recursos naturais. 

2. Social: está ligada à preservação das condições de vida da comunidade 

residente.  Trata-se de equacionar os benefícios auferidos pela atividade turística de maneira a 

priorizar as condições de vida da população residente.  Por exemplo, em relação ao consumo 

de água.  

3. Produtiva: deve-se pensar no turismo enquanto motor de arranque para uma 

determinada localidade e não como atividade principal, considerando os atrativos e a 

sustentabilidade deles.  O cuidado está em valorizar suas atividades econômicas principais de 

maneira a encarar o turismo enquanto atividade alternativa para geração de renda.  Esta 

atitude evita que um possível fracasso da atividade turística comprometa toda a cidade. 

4. Contábil: é preciso contabilizar os impactos ambientais, sociais e culturais 

advindos do turismo através do gerenciamento da atividade em todas as suas etapas de 

implementação. 

Na tentativa de limitar e até evitar a degradação ambiental ocasionada pelo turismo, 

alguns autores defendem o planejamento da atividade turística.  Para Doris Ruschmann 
 
 
a finalidade do planejamento turístico consiste em ordenar as ações do homem sobre 
o território e ocupa-se em direcionar a construção de equipamentos e facilidades de 
forma adequada evitando, dessa forma, os efeitos negativos nos recursos, que os 
destroem ou reduzem sua atratividade (1997, p. 9). 
 
 

A autora defende um planejamento que priorize a ordenação do espaço através da 

facilidade de acesso aos atrativos, e a construção dos equipamentos turísticos de maneira 

harmônica com os recursos físicos, culturais e sociais nas regiões receptoras.  Entretanto, o 

planejamento da atividade turística vai além da gestão dos equipamentos turísticos em 

determinado lugar, mas também está associado ao crescimento da infra-estrutura 

concomitante ao crescimento da atividade, da cidade e aumento da demanda turística. 

 

1.5.2 Modalidades de Turismo 

 

Dentre as várias modalidades de turismo, turistas em potencial e motivações que 

levam o indivíduo a deslocar-se estão: o Agroturismo, turismo praticado no espaço rural em 

que o turista interage com as atividades realizadas nas propriedades integrando-se a elas; 
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Turismo de Negócios, definido pela necessidade em realizar negócios, transações comerciais, 

contatos com empresas dentre outros; Turismo de Eventos, que é a realização de feiras, 

congressos, fóruns e eventos em geral; Ecoturismo, traduzido pelas atividades esportivas 

radicais em que o homem interage com a natureza; e ainda o Turismo Gay, o turismo de 

terceira idade, turismo social.  Adyr Balastreri Rodrigues estende esta lista ao 
 
 
 
turismo de saúde, com destaque para o termalismo, que está sendo resgatado pela 
revalorização dos agentes naturais de cura; (...) turismo urbano, valorizando as 
potencialidades de pequenos núcleos urbanos, locais e regionais, isto sem considerar 
os grandes atrativos das principais capitais; (...) turismo religioso, modalidade que é 
alimentada de forma significativa pelas populações dos extratos E e D da população. 
(...) turismo para a juventude (...) turismo single; (...) turismo de deficientes físicos 
(1997, p. 61). 
 
 

As infinidades de motivos capazes de levar o indivíduo a deslocar-se são apropriadas 

pelo mercado e transformadas em demandas turísticas.  Para absorver essa demanda as 

cidades se especializam através da utilização de seu ambiente natural ou da criação de espaços 

específicos, e competem com outras cidades na tentativa de atrair para si os fluxos financeiros 

proveniente desta atividade, como dissemos anteriormente.   

 

1.5.3 Turismo Rural: breve histórico 

 

Das modalidades turísticas supracitadas, nosso foco de análise estará sobre o turismo 

que é realizado no espaço rural.  O crescimento econômico no mundo ocidental foi 

caracterizado pelo aumento da população e da riqueza, fundamentado na disponibilidade 

essencialmente quantitativa de fatores de produção (recursos naturais, mão-de-obra, capital, 

tecnologia), ou nos efeitos da aglomeração da produção e da sua proximidade do mercado.  

Este processo de industrialização ocorrido nos países centrais ocasionou a urbanização das 

cidades tornando-as centro de atratividade para quem buscava nelas empregos, serviços de 

saúde etc. 

Segundo Carminda Cavaco (1999), à margem do processo de urbanização e 

crescimento das cidades ficavam questões como a qualidade da mão-de-obra, a capacidade 

dos empresários, as estruturas organizativas, as condições institucionais: políticas, sociais, 

culturais, psicológicas e ambientais.  Da mesma maneira, os pontos negativos do próprio 

crescimento eram desconsiderados: externalização e socialização de custos (ambientais, de 

formação e, mais ainda, os grandes investimentos em criação de infra-estruturas, 
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equipamentos e serviços adequados).  Para Cavaco (1999), à margem do processo de 

crescimento econômico ficavam também as médias e pequenas empresas e unidades 

artesanais de produção de bens e serviços, dispersas territorialmente.  Nas regiões menos 

dotadas de fatores de produção, menos centrais e menos acessíveis e equipadas, acentuava-se, 

conseqüentemente, as desigualdades, as oportunidades territoriais e os desequilíbrios 

espaciais.  Segundo a autora, para estas regiões não-centrais, no que diz respeito à dotação de 

fatores de produção e em termos geográficos, não bastavam a livre circulação de bens e 

capitais e da força de trabalho, a redução dos custos de localização ou a perificidade (infra-

estrutura e acessibilidade) e os custos sociais (níveis de salários); nem tampouco as ajudas, os 

subsídios e outros benefícios semelhantes às empresas e aos investidores.  Para ela, 
 
 
a consciência deste fato levou não só à concepção de estratégias de desenvolvimento 
local como o alargar do conceito de desenvolvimento rural para lá do setor agrícola, 
tomando-se freqüentes as referências a desenvolvimento endógeno (mobilização dos 
próprios recursos), ascendente (protagonismo dos agentes locais), autocentrado 
(centrado nas necessidades próprias das comunidades), sustentável, 
ecodesenvolvimento local, ou desenvolvimento alternativo (1999, p.95). 
 
 

Agustín Tavalera (2000) analisa o mesmo contexto histórico com um olhar turístico 

evidenciando os fatos que corroboraram para o surgimento do espaço rural enquanto novo 

atrativo turístico, em contraponto ao turismo de massa.  Para o autor, “a atividade turística é 

devedora de uma série de circunstâncias determinantes, tais como o momento do auge 

econômico e de reforço das identidades européia e norte-americana vivido na década de 

1950” (2000, p. 153). 

Na visão de Tavalera (2000), a popularização das viagens, dos lazeres de férias com 

muito sol, areia e diversão nos balneários até então freqüentados pela elite é produto das 

conquistas trabalhistas pelas férias remuneradas.  O que se denominou como turismo de 

massas, consolidou-se como um grande produto traduzido em negócio para alguns, empregos 

para muitos outros e mudanças para a maioria dos moradores das áreas turísticas. 

Os locais turísticos consolidados e caracterizados como de massas ou aqueles que iniciavam o 

desenvolvimento da atividade turística, acrescentavam em si mesmos ingredientes que, sem 

prevenção ou temor, os tornavam semelhantes entre si.  Para Tavalera (2000), a conseqüência 

desta competitividade progressiva foi uma busca e um desenvolvimento de novos e 

diferenciados produtos turísticos que pudessem ser aceitos pela forte demanda ocidental por 

lazer. 
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Estes novos produtos deveriam ser caracterizados por sua oferta a um público 

reduzido, pelo menos aparentemente (para usar a expressão do autor), de maneira que fosse de 

qualidade, economicamente viável e, sobretudo, este produto não deveria pesar sobre os 

profundos efeitos causados pelos produtos anteriores que saturavam o mercado.  A estagnação 

das áreas rurais somados à oportunidade de criar nestes espaços um novo produto turístico 

deu a essas áreas um novo ânimo. 

Da mesma maneira que o mundo ocidental conheceu as múltiplas situações de crise 

econômica e social, conheceu também novas oportunidades criadas por sistemas de apoio 

oficiais e privados, pelas tecnologias de comunicação, marketing, produção etc, para escapar 

dessas crises.  Para Cavaco (1999) as microrregiões na Comunidade Européia, outrora 

desprovidas de recursos e serviços, 

 
 

nestas condições ganham força como objetivos da ação a criação de novas unidades 
de produção e de novas atividades, explorando oportunidades reais e promovendo o 
crescimento econômico e o emprego bem como a modernização ou regeneração das 
atividades, infra-estruturas e equipamentos, a simples salvaguarda da atividade 
persistente, como o pequeno comércio polivalente e as artes e ofícios tradicionais, 
criando, também, condições atraentes de transmissão a herdeiros, e ainda a proteção 
do meio ambiente, natural e humanizado (1999, p. 97). 

 
 

A autora observa que igualmente importante nesta retomada do crescimento 

econômico é a utilização do capital humano (formação cultural), a difusão da informação, os 

estímulos de atração do investimento ou a criação dos serviços de apoio à população para 

além dos de apoio à produção.  Nas palavras da autora, 

 
 

as estratégias valorizam os aspectos global, holístico, integrado (horizontal e 
verticalmente), transetorial e sistemático, ‘abrangendo todas as dimensões da vida 
econômica e social local e do espaço, e valorizam a parceria, com mobilização de 
vários atores e associações, incluindo agentes externos, portadores de recursos 
diversos (saber, criatividade, poder, capital ou facilidade de inserção no mercado)  
(1999, p. 97). 

 
 

É preciso considerar que todo processo de desenvolvimento é a longo prazo e de 

sucesso incerto, sobretudo nos lugares em claro declínio e abandono.  A autora aponta como 

obstáculo ao desenvolvimento com base local as dificuldades institucionais e locais, que 

variam desde a incompreensão do projeto pelos financiadores ou pelas autoridades centrais, a 

burocracia e subseqüente lentidão nos processos de implementação até o conservadorismo dos 

atores e sua recusa quanto à necessária formação complementar. 
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Quanto às estratégias do desenvolvimento rural Cavaco menciona a oposição entre o 

social e o econômico ou entre a rapidez e a qualidade que 

 
 

o desenvolvimento local assenta na revitalização e diversificação da economia, 
capaz de fixar e atrair população, de ocupar a população potencialmente ativa, com 
êxito econômico, profissional e social, de valorizar produções, de renovar as 
habitações e as aldeias, de assegurar melhores condições de vida (...).  Combinam-se 
freqüentemente propostas de valorização de produtos agrícolas – como produções de 
qualidade intrínseca, natural ou pelas condições de fabrico e transformação: 
biológicos, caseiros tradicionais, específicos, regionais e locais – com planos de 
desenvolvimento do artesanato e de atividades ligadas ao turismo e à cultura – feiras 
e festas centradas em temas regionais e locais: produtos, trabalhos, tradições, jogos e 
cantares, comeres, sabores, cheiros...  Em síntese, para lá do crescimento econômico, 
identificado com o aumento global de produção e de riqueza, importa o 
desenvolvimento, que é simultaneamente econômico e social e também territorial, e 
que envolve processos de mudança estrutural, produção social significativa, 
redistribuição mais equilibrada da riqueza, melhoria dos rendimentos, das condições 
de vida e das expectativas, sobretudo dos grupos sociais menos favorecidos (1999, p. 
98). 

 
 

O desenvolvimento das áreas rurais a partir do turismo alternativo como contraponto 

ao turismo de massas pressupõe a definição de novas funções para o espaço rural para além 

do abastecimento alimentar das cidades12.  Estas novas funções resultam nos usos múltiplos 

dos espaços através da diversificação das funções e atividades.  Trata-se da pluriatividade da 

oferta turística ilustrada como uma rede de ofertas em um mesmo território em que o próprio 

turista faz sua escolha de uso.  

 

1.5.4 Turismo Rural: conceitos 

 

A grande questão em estudos relacionados ao turismo rural é a diversidade de suas 

definições e conceitos encontrados na literatura sobre o tema.  Sobre isso Olga Tulik afirma: 

 
 

a avaliação existente sobre turismo rural mostra grande riqueza de termos, 
expressões e conceitos que variam conforme a realidade de cada país e expressam 
diferentes maneiras de aproveitar os recursos do espaço rural e os programas e ações 
empreendidos nessa área (1997, p.137). 

 
 

                                                 
12 No Brasil, segundo Vilmar Faria (1986), a teoria do desenvolvimento dizia das Sociedades Rurais que a 
agricultura deveria liberar mão-de-obra para as cidades, deveria produzir alimentos para a cidade e consumir 
produtos da cidade, principalmente tecnologia. 
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O resultado desta diversidade nas definições acerca do turismo rural subdivide o tema 

em outras modalidades quais sejam: ecoturismo, turismo verde, turismo cultural, turismo 

esportivo, turismo de aventura, turismo de habitação, agroturismo.  Para alguns autores o 

turismo rural engloba as modalidades citadas de tal maneira que elas não se excluem e se 

complementam, considerando mais apropriado referir-se à totalidade dos movimentos 

turísticos que se desenvolvem no meio rural com a expressão turismo no espaço rural ou em 

áreas rurais. 

Anderson Portuguez (1999) mencionando os países europeus em que os programas de 

fomento ao turismo rural se acham mais desenvolvidos, relaciona as diferentes concepções 

sobre o que se deve entender por espaço rural à definição do turismo rural, uma vez que a 

definição do turismo rural nessas localidades depende do esclarecimento do que é considerada 

área rural.  Sobre esta questão Portuguez esclarece, 

 
 

a Itália e a França costumam definir como espaço rural as zonas com pequenos 
núcleos de população, onde se verifica certa tendência de contraposição entre os 
espaços rural e o citadino.  Na Itália, inclui-se as áreas de montanhas como parte do 
ambiente rural, e na Grã Bretanha e Irlanda , o campo é visto como antônimo de 
cidade, com um fato em particular: todas as aglomerações humanas são vistas como 
cidades, independente do tamanho e/ou de sua população absoluta.  Por fim, na 
Grécia e em Portugal define-se campo como sinônimo de áreas com vocação para as 
atividades agrárias  (1999, p.73). 

 
 

O que é comum na definição do espaço rural nestes países, a despeito das paisagens e 

aglomerações humanas, é a diferença entre urbanização e espaços verdes. 

Esta diferença entre os centros urbanos e espaços verdes define algumas das 

motivações de deslocamento dos citadinos para os espaços rurais, mencionadas por Rodrigues 

(2000) como sendo a mudança de ambiente que permita a recuperação de energias perdidas; a 

proximidade do contato com a natureza; a busca por um lugar não-massificado, tranqüilo, 

considerado autêntico e natural, para mencionar algumas.   

A autora segue dizendo que o ecoturismo e o turismo rural nascem nesse contexto 

mítico como produtos para serem comercializados, atingindo resultados surpreendentes.  São 

atividades que correspondem, concomitantemente, a fortes movimentos de modernidade, 

associados à grande mobilidade espacial, vinculada à sofisticação dos meios de transporte e 

de comunicação. 
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Segundo Rodrigues, 

 
 

os produtos oferecidos pelo ecoturismo e turismo rural propõem conciliar a 
brevidade do tempo passado com a força que traz o contato com a natureza, mantida 
na sua integridade, via riqueza de reencontros com sociedades qualificadas de 
autênticas.  Assim, os espaços naturais suscetíveis de compensar as dificuldades da 
vida urbana constituem palcos de aventura, uma verdadeira mise-en-scène, parceiros 
de confronto e de verdade (2000, p. 116). 

 
 

Para Rodrigues (2000) as motivações supracitadas se aplicam aos países europeus e 

são válidas para o ecoturismo e para o turismo rural, uma vez que, no território europeu os 

espaços considerados naturais são reduzidos numericamente e em superfície ocupada.  

Contudo, a autora considera que nesses lugares está presente uma rica memória coletiva na 

vida das aldeias, cujo patrimônio histórico constitui importante recurso turístico, objeto de 

vultosos projetos turísticos, em diversos países de tradição rural.  Assim, a riqueza cultural e a 

diversidade nas definições dos espaços rural e urbano geram uma certa confusão para 

adequação de conceitos e de políticas de turismo rural, ambiental e/ou ecológicos. 

Sobre as contradições dos termos ecoturismo e turismo rural, Rodrigues ressalta que 

 
 

até pouco tempo atrás o termo ecoturismo era praticamente desconhecido, ao passo 
que o turismo rural, em virtude de sua complexidade, pelas diversas modalidades 
exploradas, serve a expressões mais genéricas, compreendendo qualquer atividade 
turística praticada em áreas não-urbanas, tais como agroturismo, ecoturismo, turismo 
esportivo, turismo de aventura e turismo cultural (2000, p. 119). 

 
 

Atualmente, as dificuldades de definição das áreas urbana e rural se ampliam à medida 

que as áreas verdes nas cidades são cada vez mais valorizadas e os campos mais urbanizados.  

As contradições se estendem até os conceitos turísticos uma vez que estes conceitos estão 

vinculados às definições do urbano e rural.  Para alguns autores o critério diferenciador do 

turismo rural está baseado no elemento chave que compõe esta oferta turística caracterizada 

pela presença da cultura rural, a partir daí se aplicam denominações específicas como 

agroturismo, turismo verde etc.  Outro elemento diferenciador está na distribuição dos 

rendimentos gerados por esta atividade recebidos pela comunidade local ou pelos agricultores.   
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Tavalera define como turismo rural 

 
 

o uso ou o aproveitamento turístico do entorno não-urbano, atendendo-se às 
premissas do desenvolvimento sustentável: gerar efeitos eminentemente positivos 
(conservação do patrimônio, proteção do meio etc), ter lugar em áreas ‘não 
invadidas’, incluir os habitantes locais como atores culturais, ser minoritário e 
promover, por meio de encontros espontâneos e da participação, o contato cultural 
(2000, p. 155). 

 
 

A literatura sobre o tema (José Silva, Carlyle Vilarinho e Paul Dale, 2000) indica que 

a maioria das atividades que se apresentam como produtos turísticos do meio rural 

correspondem simplesmente a práticas de ócio dos citadinos desenvolvidas fora das cidades, 

em espaços abertos, cujo meio rural serve apenas como base física.  Neste âmbito, o espaço 

torna-se neutro para o consumo turístico que poderia se desenvolver a partir de outras 

modalidades, por exemplo: festas recreativas, competições esportivas etc.  Para os autores 

supracitados 

 

 
a terminologia turismo rural deve ser usada apenas quando o turista efetivamente se 
hospeda no meio rural e participa, de forma lúdica, dos trabalhos realizados na 
fazenda ou no sítio.  Outros, quando o turista visita fazendas e sítios, passa o dia se 
entretendo, fazendo cursos em unidades agrícolas ou compras de alimentos e 
artesanato típicos (2000, p.18). 
 
 

No que diz respeito ao agroturismo, Portuguez entende “como a modalidade de 

turismo em espaço rural praticado dentro das propriedades, de modo que o turista e/ou 

excurcionista entra, mesmo que por curto período de tempo, em contato com a atmosfera da 

vida na fazenda, integrando-se de alguma forma aos hábitos locais” (1999, p. 77).  O autor 

acha necessário distinguir agroturismo de turismo ambiental em espaço rural, uma vez que se 

pode fazer turismo de aventura em espaço rural sem, contudo, adentrar no interior de uma 

propriedade.  Já o ecoturismo, por sua vez, Rodrigues (2000) alega ser bastante duvidoso 

limitar a atividade como sendo aquela praticada em áreas de conservação, uma vez que nessas 

áreas estão superpostas atividades urbanas, atividades rurais, propriedades particulares, áreas 

do estado – terras devolutas ou desapropriadas etc. 

Silva, Vilarinho e Dale13 encerram o debate sobre as definições do turismo rural e suas 

variações utilizando a expressão turismo em áreas rurais 

                                                 
13 Estes autores, mencionando o caso brasileiro, destacam a definição de turismo rural feita pela EMBRATUR no 
Manual operacional de turismo rural de 1994: “adotar um conceito múltiplo, um turismo diferente, turismo 
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para englobar não só aquelas atividades de serviços não-agrícolas, tradicionalmente 
denominadas turismo rural ou agroturismo (...) como também as de lazer realizadas 
no meio rural, denominadas de turismo ecológico ou ecoturismo, turismo de 
negócios e turismo de saúde.  Essa distinção é importante, porque, em geral, as 
atividades ligadas a outras modalidades de turismo que não o agroturismo – como 
spa rural, os centros de convenções no campo, os treinamentos de executivos e os 
parques naturais para atividades esportivas, além do ecoturismo – são realizadas em 
determinadas regiões que, por sua condição própria, possuem atrações, despertando 
o interesse e a curiosidade das pessoas.  Ou seja, são atividades não-agrícolas 
localizadas do ponto de vista estritamente geográfico em zonas rurais, mas externas 
às propriedades agropecuárias da região onde se instalam, que nada têm a ver com 
suas rotinas cotidianas, constituindo-se num mundo à parte e, às vezes, num 
verdadeiro enclave (2000, p. 19). 

 
 

A exemplo dos resorts em áreas litorâneas, considerados verdadeiras bolhas capazes de 

reproduzir espaços e alienar o turista do entorno onde estão localizados, as atividades 

turísticas em espaços rurais ligadas aos hotéis de lazer, eventos e negócios correm o risco de 

produzir no espaço rural as mesmas implicações que os resorts causam nas áreas litorâneas. 

Essas atividades em áreas rurais, quando excluem as propriedades agrícolas da 

pluriatividade da oferta turística, se confrontam com os princípios do turismo rural e, mais 

especificamente, do agroturismo e de seus objetivos de desenvolver essas áreas econômica e 

socialmente, envolvendo redistribuição equilibrada da riqueza e, sobretudo, melhores 

condições de vida e das expectativas dos grupos sociais menos favorecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
interior, turismo doméstico, turismo integrado, turismo endógeno, alternativo, agroturismo, turismo verde.  O 
turismo rural inclui todas essas variedades.  É o turismo do país, um turismo concebido por e com os habitantes 
desse país, um turismo que respeita a sua identidade, um turismo de zona rural em todas as suas formas” (2000, 
p. 18).  Com essas afirmativas a impressão dada é que o Brasil é um país estritamente rural. 
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2 TURISMO RURAL EM MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Como vimos na primeira parte deste trabalho, com o crescimento das cidades os 

espaços rurais ficaram estagnados economicamente e sua função esteve por muito tempo 

limitada ao abastecimento alimentar das cidades.  O turismo rural surge como uma atividade 

alternativa para geração de renda, concomitantemente à necessidade de criar outros atrativos 

turísticos para além do produto sol e mar, em contraponto ao turismo de massa.  A 

necessidade de desenvolver essas áreas coincide com o discurso do Desenvolvimento 

Sustentável no que diz respeito à preservação do ambiente e planejamento das atividades 

econômicas que leve em consideração a comunidade local, que aqui chamaremos de 

residentes. 

 

2.1 OBJETIVOS 

  

A discussão feita na primeira parte nos permite investigar a configuração do turismo 

rural, em particular em municípios do interior do Espírito Santo.  Temos por objetivo 

principal relacionar a atividade turística nos espaços rurais do Espírito Santo com as 

condições de vida dos residentes tendo como perspectiva o turismo desenvolvido de forma 

sustentável.  Outro objetivo é avaliar a participação das políticas públicas no desenvolvimento 

do turismo nos municípios escolhidos usando como exemplo o Plano Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT) a partir da análise de Relatórios de implementação do 

Programa e contatos com a EMBRATUR e Secretaria Executiva do Comitê Estadual do 

PNMT no Espírito Santo. 
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2.2 METODOLOGIA 

 

Para avaliar as condições de vida nos municípios selecionados escolhemos o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) como ponto de partida para hierarquizar os 

municípios e comparar a evolução da melhora das condições de vida da população nos 

aspectos escolhidos entre os anos de 1991 e 2000.  Em seguida faremos uma decomposição 

do IDH-M e analisaremos a renda per capita por município.  Depois utilizaremos o Índice de 

Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Espírito Santo (IDM-ES) no ano de 2000 

como elemento de análise para hierarquizar os municípios e confirmar as análises feitas pelo 

IDH-M no ano de 2000.  Em seguida, utilizaremos as Receitas Tributárias referentes ao ano 

de 2001 de cada município, também para hierarquizá-los neste aspecto.   

Como o IDH-M está limitado aos aspectos de renda, longevidade e educação14, 

resolvemos utilizar outros dados para complementar as análises referentes ao 

desenvolvimento sustentável dos municípios, mais especificamente sobre a dimensão sócio-

ambiental do turismo.  Além disso, utilizaremos os dados do IBGE referentes ao crescimento 

da população entre os anos de 1991 e 2000 que serão relacionados com o fluxo turístico em 

2003 de cada município fornecido pelas Secretarias de Turismo.  Relacionaremos estes dados 

com os dados, também do IBGE, referentes ao abastecimento de água, esgotamento sanitário 

e coleta e destino do lixo entre os anos de 1991 e 2000.  Complementaremos as análises 

referentes ao esgotamento sanitário com dados do IPEA sobre esperança de vida ao nascer, 

uma vez que a melhoria da esperança de vida ao nascer reflete na melhoria das condições de 

saúde e sanitárias de uma localidade.  Como os dados do IBGE sobre abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e coleta e destino do lixo nos municípios escolhidos apresentam um 

percentual próximo de 100%, ficando na casa de 99%, consideraremos nosso universo de 

análise 100% da população.  As análises sobre esgotamento sanitário serão complementadas 

com os dados referentes à esperança de vida ao nascer, uma vez que este aspecto está 

diretamente relacionado à qualidade do saneamento básico. 

Nossa pesquisa está focada na região sudoeste serrana do Espírito Santo (Mapa 1), na 

microrregião de Afonso Cláudio.  Os municípios de abrangência desta microrregião são: 

Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, 

Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante.  Destes municípios, escolhemos Afonso 

                                                 
14 Já existe o Índice de Condições de Vida (ICV), que contempla além da renda, longevidade e educação, os 
aspectos da infância e habitação.  Este índice foi publicado em 1998 no Atlas de Desenvolvimento Humano no 
Brasil, pelo IBGE. 
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Cláudio, Domingos Martins, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante, porque 

apresentam aspectos geográficos semelhantes, são limítrofes e, apesar do potencial turístico 

comum, fazem diferentes usos de seu espaço pela atividade turística.  Afonso Cláudio e 

Marechal Floriano são municípios com baixo fluxo turístico e Domingos Martins e Venda 

Nova do Imigrante com altos fluxos turísticos, e considerados pelo senso comum no estado 

como importantes atrativos para a prática do turismo em espaço rural.   

Outro critério de escolha destes municípios foi o PNMT e suas fases de implementação do 

Programa, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante participaram De duas fases dessa 

implementação e Afonso Cláudio e Marechal Floriano não participaram de nenhuma fase de 

implementação, o que nos possibilitará contrapor municípios diferentes que estão numa 

mesma microrregião, entendendo suas diferenças e semelhanças em alguns aspectos. 

Mapa 1: Microrregião de Afonso Cláudio/ES. 

 
Fonte: www.citybrazil.com.br, 2002. 

 

Para complementar nosso instrumento de pesquisa aplicamos um questionário fechado 

nos estabelecimentos ligados à hospedagem para saber a leitura que os gerentes e 

proprietários fazem do turismo praticado nos municípios, da participação do poder público em 

seus estabelecimentos de hospedagem, sobre a geração de empregos e renda em seus 

estabelecimentos e o nível de conhecimento deles sobre o PNMT.  Excluímos desta pesquisa 
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os estabelecimentos que também são turísticos, mas que não oferecem pernoite, tais como 

restaurantes, cafés coloniais, sítios de passeio etc, justificada pela definição de turista por 

Mário Carlos Beni (1998) em que o turista é aquele que pernoita e gasta dinheiro no lugar que 

o recebe.  Para o autor, aquele que visita o lugar, mas não pernoita nele é considerado 

visitante.  Outra justificativa para a exclusão dos demais estabelecimentos não ligados ao 

pernoite é que muitos deles só funcionam na alta temporada ou finais de semana, dificultando 

o acesso e contato. 

O questionário foi aplicado da seguinte maneira: recebemos da Secretaria de Turismo 

de cada município uma lista dos estabelecimentos turísticos.  Fizemos contato com o 

proprietário ou gerente de cada estabelecimento, confirmamos o endereço e enviamos o 

questionário pelo correio ao gerente ou dono do estabelecimento com uma carta de 

apresentação e um envelope selado para facilitar o retorno do questionário respondido. 

Quanto à aplicação dos questionários, dos 56 equipamentos turísticos ligados a 

hospedagens nos quatro municípios, conseguimos estabelecer contato e enviar o questionário 

a 41 estabelecimentos (Tabela 1), dos quais vinte e sete retornaram o questionário respondido.  

Nosso universo de análise será o conjunto dos dados dos municípios escolhidos e não cada 

município especificamente, isso porque o agrupamento dos dados nos proporcionará uma 

análise da região escolhida. 

Tabela 1: Questionários enviados e respondidos por equipamentos turísticos em 2002. 

Municípios ET QE QR

Afonso Cláudio 7 7 7 

Domingos Martins 37 26 14 

Marechal Floriano 5 3 1 

Venda Nova do Imigrante 7 5 5 

Total 56 41 27 

 

Legenda: ET = Equipamentos turísticos; QE: Questionários enviados; QR: 

Questionários recebidos. 

 

O questionário será apresentado e analisado ao longo do trabalho à medida que 

analisamos a atividade turística nos municípios selecionados. 

Finalmente, para avaliar a participação das políticas públicas no desenvolvimento da 

atividade turística dos municípios selecionados analisaremos os Relatórios de implementação 
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do PNMT nos municípios e complementaremos as análises a partir dos contatos realizados 

com a EMBRATUR e Secretaria Executiva do Comitê Estadual do PNMT no Espírito Santo. 

 

2.3 TURISMO RURAL NO BRASIL E SUA CONFIGURAÇÃO. 

  

Os motivos que justificam o desenvolvimento do turismo rural no Brasil são os 

mesmos que fomentam a atividade em outros países.  Entretanto, Zimmermann (2000, p. 127) 

ressalta que “as atividades de turismo rural em outros países – notadamente Espanha, 

Portugal, França e Itália - não podem ser comparadas ao que o Brasil tem para oferecer, quer 

pela geomorfologia, pela cultura, quer pelo conceito de rural”.  Clio Presvelou acrescenta a 

essa afirmação que nessas regiões 
 
 

a visita anual ou ocasional ao campo por pessoas vindas das cidades ou de outras 
regiões rurais não é um fenômeno atual.  Já se fazia outrora e ainda se faz hoje para 
descansar, rever família, participar de um acontecimento alegre (casamento) ou 
doloroso (enterro).  São diversas as ocasiões para renovar e reafirmar os laços 
familiares.  O que constitui, ao contrário, um fenômeno novo é o deslocamento para 
o campo na qualidade de turista: fazer uma viagem de lazer e diversão, restaurar 
forças físicas durante as férias (...) (2000, p. 143). 

 
 

A justificativa usada por Zimmermann (2000) para a impossibilidade de comparação 

do turismo rural no Brasil entre as regiões que compõem o país é que os múltiplos insumos e 

fatores que compõem os diferentes cenários rurais do Brasil tornam o país ímpar e versátil.  

Para ele, a diversidade cultural do anfitrião e a dinâmica da produção rural no país somado à 

riqueza dos recursos naturais fazem com que o Brasil tenha um modelo próprio de turismo 

rural.  No entanto, no Brasil, o turismo rural está fortemente associado ao clima frio e a 

cultura de imigração, salvo poucas exceções, seguindo à risca os modelos europeus.  Este é o 

motivo pelo qual esta atividade é mais desenvolvida no sul e sudeste brasileiro.  A seguir 

faremos um resumo da atividade turística em espaço rural por região brasileira. 

Na Região Norte Zimmermann (2000) afirma existir boas iniciativas na atividade do 

ecoturismo.  No turismo rural, entretanto, o autor desconhece qualquer iniciativa.  Na Região 

Nordeste o autor afirma existir algumas iniciativas particulares na periferia de Salvador.  No 

Ceará existe uma forte intenção de iniciar um processo de desenvolvimento da atividade cuja 

iniciativa está partindo da Secretaria de Turismo do estado.  Em Pernambuco há, segundo 

Zimmermann (2000) em Garanhuns algumas iniciativas particulares e, finalmente, na Paraíba, 

não há nenhuma proposta.  O que se repete em Alagoas, no Rio Grande do Norte, em Sergipe 

e no Piauí. 
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Na Região Centro-Oeste, Zimmermann (2000) qualifica o estado de Mato Grosso do 

Sul como sendo de notável potencial para o desenvolvimento do turismo rural.  A atividade 

teve início em 1995 e aumenta à medida que outras propriedades aderem à proposta.  Em 

Goiás o turismo rural é incipiente e no Distrito Federal a atividade começou a partir de 1996 

com a denominação de agroturismo através da iniciativa de restaurantes rurais na periferia de 

Brasília. 

Na região Sul a experiência citada como a mais antiga em áreas rurais é no município 

de Lages, em Santa Catarina.  Segundo Silva, Vilarinho e Dale (2000) a atividade originou-se 

a partir de 1983 como alternativa ao aproveitamento da estrutura existente nas fazendas e 

estâncias de criação de gado de corte e leiteiro, predominantes na região.  A atividade é 

caracterizada pela visita e hospedagens dos turistas nas fazendas transformadas em hotéis.  Os 

autores esclarecem que, ao contrário do hotel-fazenda tradicional, na fazenda-hotel a 

exploração agropecuária mantém suas atividades e rotinas originais15.  No Rio Grande do Sul, 

segundo Zimmermann (2000), existe aproximadamente 20 propriedades rurais que 

desenvolvem essa atividade.  No Paraná, a atividade praticamente não existe e está limitada a 

duas ou três iniciativas isoladas na região de Guarapuava. 

Na Região Sudeste, a atividade turística em São Paulo é caracterizada pelo aluguel de 

chácaras de recreio para realização de festas e reuniões.  Essas chácaras são definidas por 

Dale (2000, p. 42) “como pequenas áreas de terra destinadas ao lazer de famílias de classe 

média urbana, geralmente inferiores a dois hectares (que é o menor módulo rural), localizadas 

nas periferias dos grandes centros urbanos”.  Dale (2000) faz, ainda, uma consideração 

importante a respeito das festas e rodeios que ocorrem no interior de São Paulo.  Segundo o 

autor, a festa do peão boiadeiro de Barretos, considerado o maior evento de rodeio do mundo, 

movimenta anualmente cerca de US$ 120 milhões, mais do que os US$ 45 milhões do 

carnaval carioca e faz a população da cidade saltar de 110 mil habitantes para 1,2 milhão, 

durante a semana da festa.  Em menor proporção, a cidade de Americana em São Paulo 

também realiza uma festa de peão boiadeiro e dobra sua população de 220 mil para 470 mil 

pessoas, gerando um movimento de US$ 15 milhões numa semana.  A sazonalidade em 

cidades turísticas traz consigo a problemática do abastecimento de infra-estrutura, que pode 

ser insuficiente para suprir a demanda turística em momentos de alta temporada, ou pode ser 

sub-utilizada em períodos de baixa temporada. 

                                                 
15 Dale (2000) reconhece a dificuldade em distinguir hotéis-fazendas de fazendas-hotéis dado a falta de 
informação detalhada a respeito. 
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Em Minas Gerais, segundo Zimmermann (2000), a atividade turística está consolidada 

há cerca de três anos com número aproximado de leitos no turismo rural na ordem de 750 

leitos.  Dale (2000) mostra que nesta região o turismo ocorre nas fazendas-hotel em que as 

atividades produtivas da fazenda são mantidas.  Existe ainda em Minas Gerais, o “roteiro 

turístico da cachaça”, criado pela Associação Mineira de Produtores de Aguardente de 

Qualidade – AMPAQ, cujo objetivo é levar os apreciadores desta bebida a se inteirar do 

processo artesanal de produção da cachaça de qualidade.  No Rio de Janeiro, apesar de grande 

potencial, Zimmermann (2000) afirma não haver apoio ao desenvolvimento da atividade. 

No Espírito Santo, em Venda Nova do Imigrante, Dale (2000) menciona que os 

pequenos produtores estão dando seus primeiros passos no agroturismo e no lazer rural de 

forma associativa a partir das vendas de produtos caseiros e plantas ornamentais bem como na 

administração de novas pousadas. 

 

2.4 TURISMO NO ESPÍRITO SANTO: DO LITORAL ÀS MONTANHAS. 

 

O turismo capixaba sempre foi caracterizado pelo uso de seu litoral como maior 

atrativo turístico, como pode ser observado no mapa turístico do estado (Mapa 2).  O fluxo 

turístico no Espírito Santo tornou-se relevante a partir de 1950, com a atração da população de 

Minas Gerais pelo litoral capixaba motivada pelos boatos da existência de um tipo raro de 

areia radioativa indicada para cura de doenças diversas como reumatismo, dores pelo corpo 

etc. 

Esta motivação deu início a uma freqüência de visitas nas cidades de Guarapari, 

Achieta, Piúma e Itapemirim, que, com Vitória, Vila Velha e Serra formaram a primeira 

grande região turística do estado.  Esta areia especial que deu fama ao Espírito Santo é 

chamada de areia monazítica e é rica em minerais radiativos como fosfato de cério, lantânio, 

tório, mesotório, além de outros metais raros, como ilmenita, granada, turmalina, zircônio, 

rutilo e outros.  A presença deste tipo de areia nas praias de Guarapari fez desta cidade o 

principal balneário do estado já na década de 60, chegando a despontar no mercado turístico 

mais do que a capital Vitória.   

As “curas milagrosas” promovidas pela radiatividade das monazitas renderam a 

Guarapari o título de “Cidade Saúde”, projetando-a nacional e internacionalmente.  Segundo 

Anderson Pereira Portugez (1999, p.48), “os demais municípios do litoral sul embarcaram na 

emergência de Guarapari, compondo um roteiro de praias que ainda hoje constitui o destino 

de viagem de milhares de turistas”.  
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No final da década de 80, Guarapari experimentou um momento delicado em seu 

processo de desenvolvimento por meio do turismo.  A extração de areia destinada à produção 

de energia nuclear provocou a degradação de suas praias; e a qualidade de sua infra-estrutura 

não acompanhou o crescimento do fluxo turístico, mesmo que sazonal, comprometendo as 

condições de vida de sua população local.  Com isso, surgiu a necessidade de substituir o 

atrativo turístico do litoral sul, que deu inicio à emergência de novas regiões turísticas no 

estado.   

A criação de novas regiões turísticas estava sempre relacionada ao litoral, a exemplo 

do município de Anchieta.  Nos anos 70 e 80 o município valorizou o turismo religioso, mas 

só o evidenciou em 1998 com a criação do atrativo turístico denominado “Os Passos de 

Anchieta”.  A criação deste atrativo consiste na elaboração de um roteiro para andarilhos 

devotos do padre Anchieta, que caminham desde a Catedral Metropolitana de Vitória, 

passando por cerca de vinte praias até chegar a igreja de Nossa Senhora de Santana em 

Anchieta, realizando um percurso a pé de aproximadamente noventa quilômetros.  

Atualmente, esse roteiro é vendido como a versão brasileira do “Caminho de Santiago de 

Compostela”, na Espanha.   

Outras regiões turísticas emergiram no estado e, a partir daí, houve uma consolidação 

do litoral central como região turística independente, formado pelos municípios de Serra, 

Vitória e Vila Velha; e o litoral norte, formado pelos municípios de Conceição da Barra, São 

Mateus, Linhares, Aracruz e Fundão.  As modalidades de turismo praticadas no litoral central 

capixaba variam entre o tradicional “sol e praia” e modalidades alternativas, como turismo 

ambiental praticado nas unidades de conservação, passeios pelo manguezal e baía de Vitória;  

e o turismo cultural, traduzido pelas visitas em comunidades tradicionais na Barra do Jucu 

com as danças de congo e em Goiabeiras, com as mulheres famosas pela fabricação de 

panelas de barro.  A complexidade urbana também favorece outras práticas turísticas, a partir 

de seus atrativos industriais, como visitas às instalações da Companhia Siderúrgica de 

Tubarão e à Fábrica de Chocolates Garoto, entre outras. 

No litoral norte, o turismo acontece de maneira sazonal com forte concentração no 

carnaval.  O município de Conceição da Barra já foi bastante famoso por seus carnavais de 

rua equipados com trios elétricos e pelas festas públicas com carnavais fora de época, a 

exemplo de Salvador na Bahia.  O uso massivo de seu espaço acarretou em sérias degradações 

ambientais bem como comprometeu a qualidade das condições de vida da população, 

principalmente pela falta de água, nas épocas de maior fluxo turístico.  Sabemos por 

experiência própria que durante o carnaval em Conceição da Barra, o abastecimento de água 
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Mapa 2: Mapa Turístico do Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.gazetaonline.com.br, 2003. 
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era insuficiente para suprir toda a demanda turística, acarretando uma falta d’água durante o 

carnaval quase todo.  Outro aspecto que devemos considerar do excesso de demanda turística 

num lugar é o encontro cultural entre turista e residentes, que deixa como conseqüência a 

gravidez indesejada das adolescentes do município visitado, o que acarreta prejuízo para elas 

mesmas no que diz respeito à sua vivência social.  Exemplos como esse aconteceram em todo 

o litoral norte quando começaram a ser descobertos como destino turístico, a exemplo de 

Itaúnas, distrito de Conceição da Barra. 

O litoral capixaba é considerado o berço do turismo estadual, e ainda hoje, é a área de 

maior atração turística.  Mas, o governo estadual vem se mostrando interessado em fomentar 

o turismo nas áreas serranas do estado, primeiramente na região do Parque Nacional de 

Caparaó onde está instalada a Reserva Florestal do Pico da Bandeira e depois, nos municípios 

serranos de imigração italiana e alemã, a partir de seu atrativo natural e cultural, realizando o 

turismo no espaço rural ou agroturismo, em contraponto ao produto turístico sol e mar.  A 

partir de agora iremos nos concentrar na microrregião escolhida. 

 

2.4.1 Microrregião de Afonso Cláudio 

 

Até metade do século XIX a microrregião de Afonso Cláudio (Mapa 3) era habitada 

pelos índios Botocudos.  Posteriormente, imigrantes europeus passaram a ocupar aquelas 

terras, apoiados e estimulados pela Coroa. Trata-se de uma região de terras frias, acidentadas 

e chuvosas com relevo que varia entre montanhoso e fortemente ondulado.  A temperatura 

média anual gira em torno de 19ºC e uma média das mínimas do mês mais frio é de 11,5ºC, 

tendo temperaturas mínimas absolutas podendo descer abaixo de 7ºC o que favorece em 

muito o desenvolvimento da modalidade turística definida como turismo de montanhas como 

contraponto ao modelo sol e mar.  Como dissemos, o questionário aplicado em alguns 

municípios desta microrregião nos permitirá uma melhor leitura na configuração do turismo.  

Em resposta aos questionários aplicados, 23 (23/37) responderam que o inverno é o período 

do ano em que os estabelecimentos mais recebem turistas (Tabela 2).  Contudo, as respostas 

dos questionários indicaram um fluxo turístico em todas as outras estações. 
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Tabela 2: Período do ano em que o estabelecimento mais recebe turistas, 2002. 

Estação do ano Respostas
Primavera 2 
Verão 8 
Outono 4 
Inverno 23 
Total 37 

 

Os rios encachoeirados favorecem a produção de energia elétrica e a realização de 

campeonatos de canoagem e rafting em alguns municípios desta microrregião.  Muitos 

estabelecimentos desta microrregião voltam-se para o turista que pratica ecoturismo, e esta 

prática também é bastante divulgada como atrativo turístico.  As respostas dos questionários 

sobre quais modalidades turísticas são praticadas nos municípios apontaram uma diversidade 

nas modalidades, uma vez que alguns estabelecimentos marcaram mais de uma das 

alternativas: obtivemos onze (11/34) respostas indicando o agroturismo, oito (8/34), 

ecoturismo; nove (9/34), turismo de eventos e seis (6/34), turismo de negócios.  Essas 

respostas retratam a diversidade de atividades turísticas realizadas nos municípios em questão, 

nem sempre motivadas pela busca ao lazer, como o turismo de negócios e a realização de 

eventos em espaços rurais (Tabela 3). 

Tabela 3: Que modalidade turística mais atrai o hóspede ao estabelecimento, 2002. 

Modalidades turísticas Respostas
Agroturismo 11
Ecoturismo 8
Eventos 9
Negócios 6
Total 34
 

Sua posição geográfica e clima ameno a frio (Tropical de altitudes) favoreceram as 

correntes migratórias para o desenvolvimento da agricultura, que é a principal atividade 

econômica da microrregião.  Devido à imigração, principalmente de italianos, pomeranos, 

alemães e austríacos, a manifestação cultural assumiu traços marcantes que vão da culinária 

aos costumes religiosos.  Dentre as manifestações culturais podemos citar, as danças, 

cancionetas, histórias, lendas, tradições, culinária e até mesmo a língua de seus antepassados.  

A culinária é o traço mais forte desta cultura, e também a mais explorada pelo turismo, 

e é destacada pelos queijos, a polenta, os defumados, as massas e uma infinidade de biscoitos, 

doces e geléias, além da produção de vinhos e cachaças.  Essas manifestações culturais podem 

ser vistas através das festas na cidade que acontecem ao longo do ano inteiro e são, da mesma 
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maneira que as cachoeiras e a vista panorâmica dos municípios que compõem esta 

microrregião, uma mercadoria para o consumo turístico16.  Em resposta aos questionários 

aplicados sobre quais são os atrativos turísticos que mais fomentam a atividade turística na 

região, a cultura dos imigrantes, as festas e a gastronomia somam trinta e duas (32/78) das 

respostas; vinte (20/78) respostas apontaram o clima, dezenove (19/78) a natureza e sete 

(7/78) as hospedagens.  Nesta questão os estabelecimentos também marcaram mais de uma 

opção, o que indica que o turismo é construído a partir de um somatório de atrativos o que 

permite, também a organização da pluriatividade da oferta turística (Tabela 4). 

Tabela 4: Principais atrativos turísticos da microrregião, 2002. 

Atrativo turístico Respostas 
Clima 20 
Cultura dos imigrantes 11 
Festas 11 
Gastronomia 10 
Hóspedes 7 
Natureza 19 
Total 78 

 

Os aspectos naturais e culturais juntos fomentaram a atividade turística e a criação de 

equipamentos de apoio à atividade turística, que em muitos casos, acabam por se tornar mais 

um atrativo.  Em resposta aos questionários sobre o ano de construção dos estabelecimentos, 

dezesseis (16/27) foram construídos entre 1991 e 2000, época de maior fomento da atividade 

turística na região (Tabela 5). 

Tabela 5: Período de construção dos estabelecimentos, 2002. 

Períodos Respostas 
Antes de 1990 8 
Entre 1991 e 1995 6 
Entre 1996 e 2000 10 
Depois de 2001 3 
Total 27 

 

Os municípios do sudoeste serrano adotaram uma estratégia na elaboração dos 

calendários municipais de festas e eventos turísticos, de maneira que os eventos não ocorram 

concomitantemente, prejudicando, assim, um ou outro município.  Apesar de estarem numa 

mesma região e apresentarem características geográficas e culturais semelhantes, cada 

município tem suas especificidades e dinâmicas próprias de fomento da atividade turística. 

                                                 
16 No Brasil, o fator imigração e clima frio corroboraram em muito para o desenvolvimento da atividade turística 
no espaço rural, em especial no sul e sudeste. 
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 Mapa 3: Mapa do Espírito Santo dividido em microrregiões. 

 
Fonte: IPES, 2003. 

2.4.1.1 Afonso Cláudio. 
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O território onde está hoje o município de Afonso Cláudio, pertenceu primeiramente 

ao município de Cachoeiro de Itapemirim, depois a Serra e em seguida passou a integrar o 

município de Santa Leopoldina permanecendo nesta condição até vinte de novembro de 1890, 

data de sua emancipação.  O nome do município foi uma homenagem ao primeiro governador 

republicano do Estado de Espírito Santo doutor Afonso Cláudio de Freitas Rosa. 

Afonso Cláudio está localizado na região serrana do Estado do Espírito Santo e tem 

como municípios limítrofes: ao norte, Laranja da Terra; ao sul, Brejetuba, Conceição do 

Castelo e Venda Nova do Imigrante; a leste, Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá e 

Itarana.  Segundo dados do IBGE (2000), o município tem uma área total de 956,51 Km² e 

uma população total de 32.232 habitantes, sendo 14.463 em área urbana e 17.769 em área 

rural.  Afonso Cláudio tem como grupos étnicos dominantes italianos e alemães.  A sede do 

município está a 340 m acima do nível do mar e tem como distritos Serra Pelada, Ibicaba, 

Piracema, Fazenda Guandu, Pontões e São Francisco. 

Sua principal atividade econômica é a agropecuária, segundo o Incaper (2002), e suas 

indústrias abrangem a fabricação de cachaças (Caramuru, Thimontina, Franciscana, Lourinha 

e Serrinha); pequenas indústrias caseiras; indústrias de móveis; selaria e indústrias de 

vassouras.  Como atrativos turísticos o município usa suas cachoeiras, cinco no total; uma 

gruta; um pesque-pague e algumas pedras.  Seu equipamento turístico está limitado a sete 

hospedagens, entre hotéis, pousadas e dormitórios.     

Em Afonso Cláudio os poucos equipamentos turísticos estão voltados para retiros 

religiosos que acontecem nos feriados prolongados e são caracterizados por uma espécie de 

confinamento em que é proibido sair da propriedade, salvo em caso de doença.  Por isso são 

considerados como uma demanda turística específica cujos visitantes desconhecem o entorno 

do lugar em que estão hospedados. A prefeitura está tentando inserir o município no roteiro 

turístico serrano a partir da elaboração de um calendário de eventos com festas em todos os 

meses do ano somando um total de dezoito festas.  Essas duas modalidades de turismo se 

contrastam e à medida que estão desarticuladas se distanciam do ideal da pluriatividade da 

oferta turística num mesmo espaço.   

 

2.4.1.2 Domingos Martins 

 

O município de Domingos Martins foi formado com uma maioria de imigrantes 

alemães, e em menor escala, pomeranos e italianos.  Os primeiros imigrantes alemães 

provenientes da Prússia fundaram em 1847 a primeira colônia alemã de Santa Isabel.  Em dez 
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de julho de 1866 a colônia de Santa Isabel emancipou-se de Viana e em vinte de dezembro de 

1921 o município passou a se chamar Domingos Martins, em homenagem ao capixaba 

Domingos José Martins pela participação como líder da revolução pernambucana. 

  Segundo dados do IBGE (2000), com uma área total de 1231,29 Km² e uma 

população total de 30.559 habitantes, sendo 5.820 em área urbana e 24.739 em área rural, o 

município compõe-se de cinco distritos sendo eles: a Sede, Aracê, Santa Isabel, Paraju e 

Melgaço.  Domingos Martins limita-se com os seguintes municípios: ao norte, Afonso 

Cláudio, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina; ao sul, Vargem Alta, Alfredo Chaves e 

Marechal Floriano; a leste, Viana e Cariacica; e a oeste Castelo e Venda Nova do Imigrante.  

O Pico da Pedra Azul (1822m), localizado no distrito de Aracê, ou Pedra Azul como é 

mais conhecido, recebe tal denominação pela coloração azulada que toma, conforme o horário 

em que recebe a luz do sol.  É o mais explorado turisticamente e também o principal símbolo 

turístico do município.  A BR 262 que corta a cidade e dá acesso ao município foi construída 

próxima ao pico para ser visto por qualquer viajante que passar pela estrada.  

O município abriga algumas indústrias dentre as quais estão a fábrica de refrigerantes 

Coroa, na sede, e a Hidrobrás - Águas Minerais do Brasil (água Ingá) - na Serra da Boa Vista.  

Além das indústrias de móveis, jóias, vestuário, incubatórios, ração, torrefação de café, 

ferramentas agrícolas, pias, aguardente etc.  A base econômica do município está na 

agropecuária tendo o cultivo de café como carro chefe, seguido da plantação de banana, 

milho, feijão, olericultura e avicultura.  Outra grande fonte de renda municipal é a exploração 

das belezas naturais e clima pelo turismo.   

O município reúne um amplo equipamento de suporte ao desenvolvimento do turismo 

(Prefeitura, 2002) sendo trinta e sete estabelecimentos de hospedagens incluindo hotéis, 

pousadas e sítios destinados à prática do ecoturismo e turismo de aventura; 16 hotéis e 

pousadas; 13 sítios que fornecem hospedagens; oito sítios de lazer em que o visitante passa o 

dia e não pernoita no local; dezesseis restaurantes; quatro cafés coloniais; sete bares ou 

lanchonetes; três sítios destinados à prática do agroturismo e dois camping, além de igrejas, 

lugares próprios para fazer compras, museus e três reservas naturais, todos constantes do 

caderno de informações turísticas elaborado pelo município.  Em Domingos Martins estão os 

hotéis de grande porte da região serrana. 

Domingos Martins conta com um calendário de eventos que inclui dezoito festas, das 

quais dez são realizadas entre junho e agosto, aproveitando a temperatura mais fria do ano.  

As principais festas são: Sommerfest, Carnaval, Festival de Inverno e Feira Distrital, Festa da 

Colheita, Blumenfest, Festa das Flores e Brilho de Natal. 
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2.4.1.3 Marechal Floriano 

 

Marechal Floriano era um dos principais distritos de Domingos Martins até ser 

emancipado, em 30 de outubro de 1991.  Sua colonização começou em janeiro de 1847 com a 

chegada de trinta e nove famílias provenientes da Prússia no lugar que atualmente é a sede do 

município de Marechal Floriano.  Eles traziam consigo a força de trabalho e as tradições.   

A inauguração, em 13 de maio de 1900, da Leopoldina Railways, uma estação 

ferroviária ligando Domingos Martins a Marechal fortaleceu o processo de colonização.  O 

vilarejo foi batizado com o primeiro nome do vice-presidente da República do Brasil, que 

acabou concluindo o primeiro mandato presidencial de Deodoro da Fonseca. 

Com uma área total de 284,84 Km², segundo dados do IBGE (2000), e tendo clima 

semelhante ao dos municípios vizinhos, Marechal Floriano tem italianos e alemães como 

grupos étnicos dominantes e uma população total de 12.188 habitantes, sendo 5.270 

habitantes em área urbana e 6.918 em área rural, segundo dados do IBGE de 2000.  Sua 

principal atividade econômica é a agricultura, com destaque para as hortaliças e café, além da 

indústria de água mineral Pedra Azul.  Seus municípios limítrofes são: Alfredo Chaves, 

Guarapari, Viana e Domingos Martins. 

Marechal Floriano também é cortado pela BR-262 e quem vai para Domingos Martins 

ou Venda Nova do Imigrante vindo de Vitória, obrigatoriamente, passa por Marechal 

Floriano.  O município compõe o roteiro turístico, mas não é um destino em si mesmo.   

O local é conhecido como o Município das orquídeas e seus principais atrativos 

turísticos naturais são três cachoeiras, uma gruta e um jequitibá secular com 50m de altura e 

8m de diâmetro com orquídeas e bromélias.  Também são atrativos turísticos os orquidários 

Nego Plantas; Florabela orquídeas a Chapada do Monte Feigi; dois mirantes e, sobretudo, o 

clima.   

O município tem um total de cinco hospedagens sendo que a maioria delas está mais 

voltada para receber grupos fechados de pessoas, como retiros de igreja, por exemplo.  O 

município não tem uma tradição turística, embora tenha um pequeno calendário de festas, e 

em 2003 tenha criado uma secretaria municipal de turismo. 

 

2.4.1.4 Venda Nova do Imigrante 

 

Em dez de maio de 1988, Venda Nova deixou de ser distrito de Conceição do Castelo 

e tornou-se um município. O nome Imigrante foi adicionado depois em homenagem aos 
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imigrantes italianos, formadores da cidade.  O município conta com uma área de 188,9 Km² e 

uma população que totaliza 16.165 habitantes sendo que 9.912 habitantes em área urbana e 

6.253 habitantes residem em área rural. Seus municípios limítrofes são Castelo, ao sul; 

Domingos Martins e Afonso Cláudio, ao norte; Domingos Martins, a leste; e Conceição do 

Castelo, a oeste. 

O cultivo de café era, e ainda é, a principal atividade da região e atualmente abrange 

90% do cultivo nas propriedades. O município é também agropecuário, principalmente 

leiteiro, e hortifrutigranjeiro com produção de hortaliças, aves e suínos.  Segundo reportagem 

especial de ‘A Gazeta’ em 21 de dezembro de 2002, apesar da força e desempenho do 

município em tornar-se um carro chefe do agroturismo no Espírito Santo o café ainda é a base 

de sua economia.  No esforço de consolidar-se como pólo atrativo do turismo, o município 

utiliza a produção de café, bem como o produto em si, como mais um atrativo.  Foi criado em 

Venda Nova do Imigrante um Centro de Certificação da Qualidade do Café, tanto para prestar 

consultorias para produção de cafés especiais como para receber visitantes, sendo mais um 

atrativo turístico na cidade. 

O agroturismo surgiu em Venda Nova a partir do costume dos imigrantes de receber 

em suas casas familiares e amigos.  Essas pessoas consumiam os produtos caseiros preparados 

para subsistência e no momento de suas partidas as famílias presenteavam seus hóspedes com 

alguns desses produtos.  Mais tarde essas famílias perceberam que poderiam vender esses 

produtos, uma vez que eles eram apreciados, dando início às indústrias caseiras como 

alternativas de renda para a família.   

Em 1986, surgiu a primeira agroindústria destinada à fabricação de queijos pela 

família Carnielli aumentando aos poucos o fluxo turístico na região.  Entre 1986 a 1990 houve 

intensa divulgação dos produtos fabricados no município através dos principais meios de 

comunicação com o objetivo de despertar nas pessoas o interesse em visitar as fazendas e, 

subseqüentemente, consumir os produtos ali preparados.  

Em 1994 dez produtores se reuniram para criar o AGROTUR - Centro de 

Desenvolvimento Regional do Agroturismo, com um cadastro inicial de mais de cento e 

cinqüenta produtores dos seguintes municípios: Castelo, Vargem Alta, Afonso Cláudio, 

Domingos Martins, Viana e Conceição do Castelo.  Com a criação do AGROTUR, os 

associados abriram uma loja em que seus produtos pudessem ser vendidos sem que o visitante 

fosse até sua propriedade.  A loja foi construída ao lado do maior hotel de Venda Nova, o que 

facilitou a divulgação dos produtos.  
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O calendário de eventos no município começa em janeiro e termina em dezembro com 

uma média de nove eventos por mês que variam entre festas religiosas, culturais, sociais e 

esportivas.  Embora o ponto forte do município seja o inverno por causa de seu clima típico, 

durante o verão o município não deixa de receber turistas que sobem a serra para fazer um 

programa diferenciado. 

A prefeitura (2002) destaca dentre as quase oitenta propriedades ligadas ao 

agroturismo as seguintes propriedades: Capril, onde há fabricação de produtos derivados do 

leite de cabra; Família Sossai Altoé, fabricação de aguardente, biscoitos, fubá etc; Tia Cila, 

fabrica biscoitos, massas, geléias etc; Famíla Carnielli, produção de queijos; Família Busato, 

também com produção de queijos, aguardente e açúcar mascavo; Fazenda Saúde, com pesque 

e pague; Família Lorenção, fabricação de socol, verduras e goiaba; Orquidário de Sávio 

Caliman e Pousadas de Nonno Beppi e Sítio Arcobaleno.  Além das propriedades ligadas ao 

agroturismo, o município conta com sete hotéis para compor seu equipamento de apoio ao 

turismo.   

 

2.5 ANÁLISE DOS MUNICÍPIOS ESCOLHIDOS 

 

O desenvolvimento das cidades a partir do turismo requer minimamente um conjunto 

de atrativos, sejam eles naturais ou criados, com possibilidades de gerar uma demanda.  Esse 

conjunto de atrativos, transformados em produtos da oferta turística; localizados em espaços 

rurais, está comumente associado ao ambiente natural preservado, ou ao que resta dele, à 

cultura local e ao patrimônio cultural construído, construções que fundaram a cidade, igrejas 

etc. 

O planejamento da atividade turística visa a preservação dos atrativos e a 

sustentabilidade do turismo, que, como já vimos, além da organização dos equipamentos no 

espaço turístico e do estudo da capacidade de carga, contempla o equacionamento da infra-

estrutura e da oferta dos serviços (água, esgotamento sanitário e lixo) entre turistas e 

residentes.  Assim, a sustentabilidade do turismo abrange quatro dimensões, quais sejam: 

ecológica, social, produtiva e contábil.   

O IBGE publicou em 2002 os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável para o 

Brasil.  Esta publicação também subdividiu os indicadores em quatro dimensões: social, 

ambiental, econômica e institucional.  As dimensões social e ambiental do IBGE se 

assemelham ao que chamamos anteriormente de dimensões ecológica e social para a análise 

da sustentabilidade do turismo, pois utilizam indicadores para avaliação das condições de vida 
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da população relacionando-os ao uso dos recursos naturais.  As dimensões produtiva e 

contábil da sustentabilidade do turismo cujo enfoque é a atividade turística, entretanto, 

diferem da dimensão econômica e institucional proposta pelo IBGE, uma vez que estes 

últimos indicadores visam avaliar o desempenho macroeconômico e financeiro no consumo 

de recursos materiais e à orientação política para implementação do desenvolvimento 

sustentável de maneira geral.  

Escolhemos as dimensões ecológica e social porque entendemos que elas estão 

imbricadas, uma vez que os impactos ambientais diretos e indiretos da atividade turística 

podem comprometer as condições de vida dos residentes, sobretudo no que diz respeito a 

infra-estrutura e oferta de serviços.  Para fazer uma avaliação das condições de vida dos 

residentes nos municípios selecionados relacionando-as com o turismo rural escolhemos um 

conjunto de indicadores, já mencionados, que serão apresentados a partir de agora. 

 

2.5.1 IDH-M 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1990 para medir o desenvolvimento de uma cidade, região ou nação.  O 

IDH procura espelhar, além da renda, mais duas características desejadas e esperadas do 

desenvolvimento humano: a longevidade de uma população (expressa por sua esperança de 

vida ao nascer) e o grau de maturidade educacional (que é avaliado pela taxa de alfabetização 

de adultos e pela taxa combinada de matrícula nos três níveis de ensino).  A renda é calculada 

através do PIB real per capita, expresso em dólares e ajustado para refletir a paridade do poder 

de compra entre os países. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é semelhante ao IDH, mas 

não idêntico.  Inclui as três dimensões mencionadas (renda, longevidade e educação, com 

pesos iguais), mas com algumas adaptações para adequar o índice, concebido para comparar 

países à unidade de análise que é, neste caso, o município. 

Os dados do IDH-M servirão como parâmetro para a hierarquização dos municípios 

escolhidos, entre eles e frente ao estado, nos aspectos englobados pelo índice.  Pelo IDH-M, 

Venda Nova do Imigrante ocupa o primeiro lugar entre os quatro municípios seguido de 

Marechal Floriano, Domingos Martins e Afonso Cláudio.  No ano de 2000, o Brasil 

experimentou uma melhoria no IDH, cujo reflexo pôde ser visto nos municípios.  Embora o 

IDH-M dos municípios escolhidos tenha aumentado e os quatro municípios tenham 

permanecido nas mesmas posições entre eles, Venda Nova do Imigrante saiu do 15º lugar no 
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estado para o oitavo lugar; Marechal Floriano avançou sete posições, saindo do 27º lugar para 

o 20º; Domingos Martins, por sua vez, caiu três posições na classificação geral do estado, do 

32º para o 35º lugar; e, finalmente, Afonso Cláudio permaneceu estável, tanto em relação aos 

quatro municípios, quanto em sua classificação no estado, ocupando o 49º lugar (tabela 6). 

É possível observar (tabela 6) que Venda Nova do Imigrante e Marechal Floriano 

melhoraram as condições em relação à renda, longevidade e educação constantes do IDH-M, 

sendo que Venda Nova do Imigrante foi o município que alterou consideravelmente as suas 

condições. 

Tabela 6: IDH-M de 1991 e 2000. 

  1991     2000     

Município RPC IDH-M

Ranking

Estadual RPC IDH-M

Ranking

Estadual

Afonso Cláudio 107,69 0,630 49º 183,75 0,717 49º

Domingos Martins 143,87 0,650 32º 221,95 0,736 35º

Marechal Floriano 138,92 0,658 27º 246,77 0,755 20º

Venda Nova do Imigrante 180,45 0,682 15º 297,77 0,778 8º

Fonte: IBGE, 2002. 

Legenda: RPC = Renda per capita (em R$ de 2000) 

 

Resolvemos decompor o IDH-M para saber se as partes que compõem este índice 

reproduzem a hierarquização do IDH-M.  Nos aspectos da longevidade e educação a 

hierarquização entre os municípios escolhidos é a mesma.  A renda per capita, por sua vez, é 

um aspecto diretamente relacionado à atividade turística, pois o turismo é uma atividade 

caracterizada pela prestação de serviços.  Neste aspecto, a renda per capita, que é a razão entre 

o somatório da renda de todos os indivíduos (incluindo aqueles com renda nula) e a população 

total do município, aumentou em todos os municípios escolhidos de 1991 para 2000.  

Outrossim, há indicativos que o turismo tenha influenciado no aumento da renda municipal, 

sobretudo em Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante onde há uma tradição de fluxo 

turístico ao longo da ultima década. 

O aumento da renda per capita não implica necessariamente em melhores condições de 

vida para toda a cidade.  Isso porque a renda per capita pode aumentar apenas para uma 

parcela da população o que pode refletir no cálculo da renda per capita, sem que haja, 

necessariamente, aumento de renda per capita para todos.   Outras variáveis devem ser 

consideradas para avaliar se a distribuição desta renda alcança toda a população, pois a renda 
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per capita pode aumentar sem que haja ganhos para o desenvolvimento sustentável do 

município.   

A hierarquia feita para o IDH-M continua prevalecendo na renda per capita de 2000.  

Importante ressaltar, ainda, que Domingos Martins chegou a ocupar a segunda posição em 

1991, apesar dessa alteração não ter influenciado na hierarquia que fizemos a partir do IDH-

M. 

 

2.5.2 IDM-ES 

 

Na tentativa de acompanhar o desenvolvimento do estado do Espírito Santo para 

identificar o grau de suas diferenças regionais e criar referências para elaboração de políticas 

públicas de desenvolvimento regional, o Instituto de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento 

Jones dos Santos Neves (IPES), criou o Índice de Desenvolvimento dos Municípios do Estado 

do Espírito Santo (IDM-ES).  Para elaborar o ranking do IDM-ES17 estabelecendo 

comparabilidade entre os 77 municípios, o IPES adotou a mesma metodologia utilizada pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) para cálculo do IDH.  Esse índice é composto por cinco índices 

setoriais que incorporam os aspectos econômicos, sociais, urbanos, e ainda a infra-estrutura 

construída que viabilize a construção de novos empreendimentos nos municípios do Espírito 

Santo.  O IDM-ES foi construído pela síntese dos seguintes índices: 

1- Índice de Desenvolvimento Urbano (IDU-ES): sintetiza a capacidade e a 

disponibilidade relativa de atendimento dos principais equipamentos e serviços urbanos; 

2- Índice de Desenvolvimento Social (IDS-ES): mede as desigualdades relativas às 

condições de saúde, educação, renda pessoal e segurança da população residente no 

município; 

3- Índice de Finanças Municipais (IFM-ES): mede as desigualdades relativas à gestão 

das finanças municipais; 

4- Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE-ES): mede a diferença entre os 

municípios no tocante ao tamanho per capita de sua economia; 

5- Índice de Infra-estrutura para Grandes e Médios Empreendimentos (IGM-ES): 

representa a capacidade que cada município possui de atender às necessidades de infra-

estrutura para empreendimentos de médio e grande porte. 

                                                 
17 Quanto mais próximo de uma unidade melhor é o índice, colocando o município, subseqüentemente, numa 
melhor colocação no ranking estadual. 
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Importante salientar que não pretendemos comparar o desempenho dos municípios 

entre os índices IDH-M e IDM-ES, pois só dispomos do IDM-ES no ano de 2000, mas incluir 

este dado como elemento de análise para confirmar as análises que fizemos sobre o IDH-M.  

Segundo ranking do IDM-ES os quatro municípios se mantêm na mesma posição hierárquica 

entre eles.  Entretanto, em relação ao estado, Afonso Cláudio e Marechal Floriano caem cinco 

posições e Venda Nova do Imigrante cai nove.  Domingos Martins, ao contrário, sobe oito 

posições (tabela 7). 

Tabela 7: Ranking do Índice de Desenvolvimento dos Municípios do Espírito Santo – 

IDM-ES, 2000. 

Município IDM 
Ranking
estadual

Afonso Cláudio 0,1424          54º
Domingos Martins 0,185          27º
Marechal Floriano 0,1889          25º
Venda Nova do Imigrante 0,2095          17º

Fonte: IPES, 2000. 

   

A diferença nos lugares ocupados pelos municípios frente ao estado se justifica pelo 

uso de mais indicadores.  Assim, é possível observar de maneira geral (tabela 8) que os 

Índices em que Domingos Martins está mais bem colocado no ranking estadual foi o Índice de 

Desenvolvimento Econômico, 10º e o Índice de Infra-estrutura para Grandes e Médios 

Empreendimentos, 19º, responsáveis por sua melhor colocação geral no ìndice de IDM-ES.  

Da mesma maneira, Venda Nova do Imigrante tem sua pior colocação no ranking do Índice 

de Infra-estrutura para Grandes e Médios Empreendimentos, 52º lugar, o que pode ter 

proporcionado sua queda no IDM-ES.   

Para construir o Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE-ES), foi utilizado como 

indicador o Pib municipal per capita que é a razão entre o Produto Interno Bruto dos 

municípios e a população.  Já o Índice de Infra-estrutura para Grandes e Médios 

Empreendimentos (IGME-ES), foi construído com base na média ponderada dos índices de 

rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, gasodutos, linhas de transmissão de energia elétrica, 

disposição de áreas industriais e telefonia.   

Domingos Martins tem uma área territorial maior que Venda Nova do Imigrante o que 

indica uma capacidade, também maior, para absorver equipamentos turísticos.  O turista que 

se hospeda tende a gastar mais do que o visitante o que pode explicar a melhor colocação no 

ranking do IGME-ES de Domingos Martins associado ao IDE-ES, 10º (tabela 8).            

 

 50



  
 
 

Tabela 8: Índices de Desenvolvimento dos Municípios do Espírito Santo, 2000. 

  Domingos Martins   Venda Nova do Imigrante   
  Índices Estadual Índices Estadual 

IDM-ES 0,185         27º 0,2095         17º 
IDU-ES 0,2391         65º 0,3614         18º 
IDS-ES 0,3113         38º 0,3679         19º 
IFM-ES 0,0327         38º 0,1021         11º 
IDE-ES 0,01814         10º 0,1856           9º 
IGME-ES 0,1605         19º 0,302         52º 

Fonte: IPES, 2000. 

 

2.5.3 Receitas Municipais Tributárias 

 

O turismo, enquanto atividade econômica, representa atualmente uma das mais 

importantes formas de captação de fluxos financeiros, como já foi dito.   Da mesma maneira, 

sem subestimar a importância econômica do turismo ou supervalorizá-la (Knafou, 1999) e 

cientes dos benefícios financeiros auferidos pelo turismo, mas também da dificuldade que é 

mensurar a geração de renda e a quantidade de empregos diretos e indiretos que esta atividade 

pode gerar nos lugares em que ela se desenvolve, utilizaremos os dados referentes às receitas 

tributárias de cada município para hierarquizá-los também neste aspecto. 

Os dados referentes à arrecadação de impostos englobam o Imposto Predial e 

Território Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviço (ISS) e o Imposto de Transmissão de 

Bens e Imóveis (ITBI).  O IPTU é um imposto direto que incide sobre a propriedade 

imobiliária, incluindo todos os tipos de imóveis – apartamentos, casas, lojas, prédios 

comerciais e industriais, terrenos e outros.  O ISS é um imposto pago por empresas e 

profissionais liberais que têm base no município, em função do que recebem de seus clientes 

por serviços prestados; e, finalmente, o ITBI é uma taxa proporcional ao valor de um imóvel, 

ou direitos reais sobre bens imóveis, cobrada pela prefeitura toda vez que há alteração na 

propriedade.  A arrecadação de impostos não se limita à prestação de serviços relacionados à 

atividade turística, mas também a todo e qualquer serviço prestado pelo município.  É preciso 

considerar, entretanto, que a atividade turística não está isolada dentre as outras atividades 

econômicas que configuram o município, mas irradia-se para outras atividades ligando-se 

direta ou indiretamente a elas.  Tendo em vista que o turismo não é a principal atividade 

nesses municípios, supomos que sua participação na arrecadação dos impostos seja pequena, 

mas, certamente não é desprezível, pois um município com maior arrecadação de impostos 

também se mostra um município mais dinâmico. 
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Venda Nova do Imigrante foi o município que mais arrecadou impostos em 2001.  

Neste aspecto, entretanto, a ordem hierárquica dos municípios alterou-se elevando Domingos 

Martins para o segundo lugar entre os quatro, seguido de Afonso Cláudio e Marechal Floriano 

(Tabela 9).  Em Domingos Martins, o maior território e uma maior diversificação econômica 

certamente influenciam na arrecadação dos impostos e o colocam em segundo lugar entre os 

quatro municípios.  A mesma análise pode servir para justificar a colocação de Afonso 

Cláudio e Marechal Floriano.  Mas como Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante são 

municípios em avançado processo de implementação da atividade turística como alternativa 

de renda, o dado sobre arrecadação de impostos parece indicar que o turismo influencia neste 

valor, uma vez que o turismo é uma atividade caracterizada pela prestação de serviços.  

Em Domingos Martins estão localizados os equipamentos turísticos, isso faz com que 

o município arrecade mais imposto e gere mais renda.  Os turistas que se hospedam em 

Domingos Martins vão a Venda Nova do Imigrante consumir os produtos fabricados em suas 

propriedades, o que também gera renda para este município, entretanto em menor grau.  Em 

Venda Nova do Imigrante também existem hotéis, mas em Domingos Martins estão os 

melhores e maiores hotéis.  Supõe-se que clientes com maiores rendas se hospedem em 

melhores hotéis, logo, tendem a gastar mais.  Assim, Domingos Martins detém a permanência 

do turista, já em Venda Nova do Imigrante o turista é flutuante e se caracteriza mais como 

visitante, que não pernoita no lugar. 

Tabela 9: Receitas municipais tributárias – 2001 

RECEITA Afonso Cláudio Domingos 
Martins  Marechal FlorianoVenda Nova do 

Imigrante 
1.Receitas 
Correntes 14.355.662 8.953.197 10.068.746 17.183.444 

1.1.Receita 
Tributária 667.140 542.482 611.878 1.271.922 

1.1.1. Impostos 307.951 326.339 250.559 755.436 
1.1.1.1. IPTU 83.200 59.433 114.509 133.037 
1.1.1.2. ISS 137.724 208.833 101.145 434.852 
1.1.1.3. ITBI 87.027 58.074 34.906 187.547 
1.1.2. Taxas 359.190 216.143 361.318 516.486 

Fonte: Balanços Municipais - Tribunal de Contas/ES, 2001. 

 

Falamos anteriormente da dificuldade de mensurar a quantidade de empregos diretos e 

indiretos que a atividade turística pode gerar nos municípios em que ele se desenvolve.  Para 

termos uma noção da avaliação que os proprietários ou gerentes fazem da importância de seus 

estabelecimentos na geração de empregos, incluímos no questionário uma questão sobre isso: 
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obtivemos vinte e uma (21/27) respostas que apontaram a geração de até dez empregos diretos 

e seis (6/27) respostas apontaram a geração de onze a cinqüenta empregos diretos (Tabela 10). 

Tabela 10: Número de empregos diretos gerados nos estabelecimentos, 2002. 

Empregos diretos Respostas 
Até 10 21 
De 11 a 50 6 
De 51 a 100 0 
Mais de 100 0 
Total 27 
 

 Sobre os empregos indiretos gerados pelos estabelecimentos, obtivemos dezoito 

(18/22) respostas apontando a geração de até dez empregos indiretos e quatro (4/22) respostas 

apontando a geração de onze a cinqüenta (Tabela 11). 

Tabela 11: Número de empregos indiretos gerados pelos estabelecimentos, 2002. 

Empregos indiretos Respostas
Até 10 18
De 11 a 50 4
De 51 a 100 0
Mais de 100 0
Total 22
 

Em resposta à questão sobre a média salarial dos empregados nos estabelecimentos, 

treze (13/26) responderam que seus funcionários recebem em média um salário mínimo, dez 

(10/26) responderam pagar aos seus funcionários em média dois salários mínimos e três 

(3/26) disseram pagam três salários mínimos (Tabela 12).  A visão dos proprietários ou 

gerentes dos estabelecimentos pesquisados mostrou uma baixa geração de empregos e renda 

nestes estabelecimentos.  Recomendamos outras pesquisas para avaliar sucintamente a 

geração direta e indireta de empregos pelo turismo bem como a renda proveniente desta 

atividade. 

Tabela 12: Média salarial dos empregados nos estabelecimentos, 2002. 

Média salarial Respostas
1 salário-mínimo 13
2 salários-mínimos 10
3 salários mínimos 3
4 salários-mínimos 0
Acima de 5 salários mínimos 26
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2.5.4 Crescimento populacional e fluxos turísticos. 

 

A variação do crescimento da população é essencialmente um fenômeno de médio e 

longo prazo de fundamental importância para a formulação de políticas públicas de natureza 

econômica, social e ambiental.  A dinâmica do crescimento populacional permite o 

dimensionamento de demandas, tais como: o acesso aos serviços e equipamentos básicos de 

saúde e de saneamento, educação, infra-estrutura social, empregos etc. Este dado está também 

associado às formas de utilização dos recursos naturais, sendo, portanto, um importante 

indicador de sustentabilidade. 

Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante apresentaram um crescimento 

populacional urbano de 1991 a 2000 (Tabela 13).  Em Afonso Cláudio houve um crescimento 

populacional entre 1991 e 1996 e uma pequena queda na população urbana de 1996 a 2000.  

A queda populacional urbana em Domingos Martins entre 1991 e 1996 pode ser explicada 

pela emancipação de Marechal Floriano em 1991 que levou consigo uma população de 10.904 

habitantes.  Entretanto, o número de residentes em Domingos Martins voltou a aumentar em 

2000 com 30.559 residentes (Tabela 13).   

Afonso Cláudio se destacou pela diminuição de sua população rural entre 1991 a 2000.  

Esta queda pode indicar um êxodo em busca de oferta de empregos.  Este motivo tanto pode 

ser causa de êxodo rural em alguns municípios quanto fator de atratividade em outros.  O 

crescimento populacional progressivo em Domingos Martins e a queda populacional em 

Afonso Cláudio se contrastam.  Domingos Martins tem se consolidado como um pólo atrativo 

do turismo, e esse crescimento populacional pode indicar que o município exerce uma 

atratividade para quem busca na atividade turística novas possibilidades de emprego18.  O fato 

de Domingos Martins ter a maior parte de sua população em área rural e os dados apontarem 

um crescimento populacional nesta área, indica que o município prioriza seu espaço rural no 

que diz respeito ao crescimento da atividade turística.  Da mesma maneira, Marechal Floriano 

revela uma tendência em aumentar sua população rural.   

Venda Nova do Imigrante apresentou um aumento populacional em área urbana entre 

1991 e 2000 e uma queda populacional em área rural entre 1996 e 2000.  O aumento 

populacional em área urbana indica que o município está se tornando mais urbano o que pode 

comprometer a atividade turística em área rural, na medida que ao urbanizar-se o município 

pode correr o risco de perder a demanda por seu principal atrativo, neste caso, o agroturismo.  

                                                 
18 Outra atratividade pode estar relacionada á sazonalidade da atividade agrícola. 
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Outros fatores de crescimento populacionais são as festas organizadas pelos 

municípios para fomentar a demanda turística.  Venda Nova do Imigrante tem um calendário 

turístico capaz de gerar uma demanda durante o ano inteiro.  No mês de julho, alta temporada, 

ocorre três das principais festas da cidade com duração de três dias.  Segundo estimativa da 

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (SETEL) (2003) na Festa de Emancipação 

e na Feira de Agropecuária, cerca de 20.000 pessoas circulam pela cidade.  A festa mais 

famosa do município, Festa da Polenta, reúne cerca de 35.000 pessoas, capaz de lotar toda a 

rede hoteleira estendendo as hospedagens às casas de famílias, que alugam quartos durante 

essas festas. 

Tabela 13: População residente por situação. 

Total Urbana Rural UF e 

Município 1991 1996 2000 1991 1996 2000 1991 1996 2000

Espírito Santo 260061828027073097232192458821760062463049 676.030626701634183

Afonso Cláudio 40001 40233 32232 12374 14912 14463 27.627 25321 17769

Domingos Martins 35598 26130 30559 7650 5038 5820 27948 21092 24739

Marechal Floriano - 10904 12188 - 4878 5270 - 6026 6918

Venda Nova do Imigrante 12036 14128 16165 5034 6253 9912 7.002 7875 6253

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000. 

 

Em Domingos Martins, segundo dados da Secretaria de Turismo de Domingos Martins 

(SECTUR) (2003), em 1999 o número de turistas foi de 3.298 no mês de julho, considerado 

alta temporada.  Atualmente a temporada vai de maio a agosto atingindo a média mensal de 

oito mil turistas, segundo estimativa de SECTUR (2003).  Durante as maiores festas regionais 

(Sommerfest, Carnaval, Festival de Inverno, Feira Distrital), o número de turistas no 

município em três dias aumenta para 70.000 pessoas.  Nas festas de menor porte (Festa da 

Colheita, Blumenfest, Festa das Flores, Brilho de Natal) a média é de 25.000 visitantes. 

Afonso Cláudio tem uma economia basicamente agrícola e a partir do sucesso turístico 

de seus municípios vizinhos, Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins, criou 

recentemente em 2002 uma Secretaria Municipal de Turismo e um calendário de eventos que 

inclui festas na cidade com a finalidade de atrair um fluxo turístico capaz de gerar rendas.    O 

município não tem tradição em turismo e por isso as maiores demandas turísticas são 

localizadas e geradas nas três principais festas promovidas pelo município.  Segundo 

estimativa da Secretaria Municipal de Turismo (2003), estas festas deslocam de 25.000 a 

40.000 turistas.  Outra especificidade do município é a Festa do Peão Boiadeiro que acontece 
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em julho e concentra de 30 a 40 mil pessoas, segundo estimativa da Secretaria Municipal de 

Turismo (2003).  

 Marechal Floriano não nos informou sobre a existência de um calendário ou sobre a 

estimativa turística no município.  Pelo que conhecemos do turismo neste município, devido à 

sua localização geográfica, as pessoas passam por ele quando vão a Domingos Martins ou 

Venda Nova do Imigrante e visitam os atrativos localizados nas imediações na BR-262.   

Para termos uma idéia da média de tempo que o turista fica hospedado nos 

estabelecimentos colocamos uma questão sobre isso no questionário.  O resultado foi que 

houve dezessete respostas (17/29) de que o turista permanece hospedado em média durante 

dois dias; seis responderam (6/29) de três a cinco dias e outros seis (6/29) um dia (Tabela 14). 

Tabela 14: Média de tempo de hospedagem dos turistas nos estabelecimentos, 2002. 

Média de tempo de hospedagem Respostas
1 dia 6
2 dias 17
3 a 5 dias 6
1 semana 0
Mais de 1 semana 0
Total 29
 

Outra questão que levantamos foi se o turista sai do estabelecimento para conhecer a 

cidade para saber se o hotel constituía um atrativo em si mesmo isolando-se da comunidade 

local.  Mas, a maioria dos estabelecimentos (24/27) respondeu que o turista interage com a 

comunidade saindo de suas dependências o que derruba a hipótese levantada.  Embora 

devamos considerar que houve três respostas (3/27) dizendo que seus hóspedes não saem de 

seu estabelecimento (Tabela 15).  Mas, estas respostas correspondem a sítios de lazer e 

hospedagem em que o turista permanece no estabelecimento cuja oferta de lazer se limita às 

suas instalações, a exemplo dos resorts. 

Tabela 15: Saída do turista do estabelecimento para conhecer a cidade, 2002. 

Alternativas Respostas 
Sim 24 
Não 3 
Total 27 
 

Em resposta ao questionário sobre a média de turista que os estabelecimentos recebem 

por ano, houve um consenso entre as respostas, indicando que existem hotéis e pousadas de 

pequeno, médio e grande porte capaz de atender toda e qualquer demanda turística (Tabela 

16).  Corroborando esta análise, sobre o perfil socioeconômico médio do hóspede, dezessete 
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(17/36) proprietários responderam que seus hóspedes pertencem a uma classe alta e outros 

dezessete (17/36) responderam que seus hóspedes pertencem a uma classe média baixa.  Essas 

respostas estão baseadas no valor da diária cobrada pelo estabelecimento no publico alvo a 

que ele se destina. 

Tabela 16 : Média de turistas que o estabelecimento recebe por ano, 2000. 

Opções Número de respostas
Até 200 5
De 201 a 300 1
De 301 a 500 4
De 501 a 1000 7
De 1000 a 2000 6
Mais de 2000 4
Total 27
 

2.5.5 Abastecimento de Água 

 

Consideramos fundamental o acesso da população à água tratada para a melhoria das 

condições de vida, saúde e higiene.  Segundo o IBGE (2002, p. 114), “associado a outras 

informações ambientais e socioeconômicas, incluindo outros serviços de saneamento, saúde, 

educação e renda, é um indicador universal de desenvolvimento sustentável”.  Para o IPEA 

(2003) o abastecimento de água adequado é considerado como sendo o “percentual de pessoas 

que vivem em domicílios com água canalizada para um ou mais cômodos, proveniente de 

rede geral, de poço, de nascente ou de reservatório, abastecimento por água das chuvas ou 

carro pipa” (2003). 

O abastecimento de água nos municípios escolhidos, em se tratando de municípios 

turísticos, pode ficar prejudicado com o aumento do fluxo turístico.  Isso porque a oferta desse 

serviço deve suprir a necessidade de sua população e melhorar proporcionalmente de acordo 

com o crescimento da mesma, o que acontece em períodos sazonais de alta temporada 

turística.  Dado a falibilidade do sistema de abastecimento de água de maneira geral nos 

municípios brasileiros, o considerável aumento da população ocasionado pelas festas 

turísticas, pode não ser suficiente para suprir, por vezes, o dobro de sua população. 

Analisando os dados sobre o percentual de pessoas que vivem com abastecimento 

adequado de água, podemos observar que, de maneira geral os quatro municípios melhoraram 

neste quesito nos anos de 1991 a 2000 (tabela 17).  Venda Nova do Imigrante apareceu como 

o município que melhor atende sua população com 98,6% de pessoas que vivem em 
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domicílios com abastecimento adequado de água, seguido de Marechal Floriano (98%), 

Domingos Martins (95,2%) e Afonso Cláudio (87%). 

Tabela 17: Percentual de pessoas que vivem em domicílios com água encanada 

(1991,2000). 

Município 19912000

Afonso Cláudio 76,7 87

Domingos Martins 84 95,2

Marechal Floriano 92,2 98

Venda Nova do Imigrante 93,1 98,6

Fonte: IPEA, 2000. 

 

Do percentual de pessoas que vivem em domicílios com abastecimento adequado de 

água, é possível observar que de maneira geral este aumentou em áreas urbanas.  Embora 

Domingos Martins não tenha seguido esta tendência (Tabela 18). 

Tabela 18: Percentual de população por situação e abastecimento de água (1991 e 

2000). 

 1991  2000  

UF e Município UrbanaRuralUrbanaRural 

Espírito Santo 73,9626,04 79,59 20,41

Afonso Cláudio  30,7269,28 44,77 55,23

Domingos Martins 21,4778,53 18,91 81,09

Marechal Floriano       -     - 43,45 56,55

Venda Nova do Imigrante 41,6758,33 61,38 38,62

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000. 

 

2.5.6 Esgotamento sanitário e Esperança de vida ao nascer 

 

A avaliação dos serviços de esgotamento sanitário está relacionada à população 

residente em domicílios particulares permanentes e às ligações existentes nestes domicílios a 

algum tipo de esgotamento sanitário: rede coletora, fossa séptica e outros tipos.  Trata-se de 

uma análise de fundamental importância para a avaliação das condições de saúde da 

população, pois o acesso adequado a esse sistema de saneamento é essencial para o controle e 

a redução de doenças associadas à água contaminada por coliformes fecais.  O IBGE (2002) 

considera como acesso adequado, os domicílios ligados à rede geral ou com fossa séptica, e 
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inadequados o esgotamento sanitário jogado em valas, rios, lagos ou mares, outros 

escoadouros e população sem acesso a banheiros ou sanitários.  Segundo o IBGE (2002, p. 

126), 
 
 
a coleta dos esgotos domésticos traz significativa melhoria para a qualidade 
ambiental do entorno imediato das áreas residenciais, mas por si só não é capaz de 
eliminar efeitos ambientais nocivos decorrentes do lançamento de esgotos em corpos 
d’água.  O tratamento do esgoto coletado é condição essencial para a preservação da 
qualidade da água dos corpos d’água receptores e para a proteção da população e 
atividades envolvidas pelos diversos usos destas águas, como por exemplo, 
irrigação, abastecimento para consumo humano e recreação. 
 
 

Outra importância deste indicador é a possibilidade de criação de políticas públicas 

voltadas para a melhoria das condições de vida dos residentes.  Só para termos uma idéia do 

percentual de esgotamento sanitário nos municípios, dados do IPEA de 1991 indicavam que 

Venda Nova do Imigrante tinha 80,7% de instalação adequada de esgoto seguida de Afonso 

Cláudio, com 66,6% e, Domingos Martins 65,2% (tabela 19).   

Tabela 19: Percentual da população que vive com instalação adequada de esgoto 

(1991). 

Município 1991

Afonso Cláudio 66,6

Domingos Martins 65,2

Marechal Floriano      - 

Venda Nova do Imigrante 80,7

Fonte: IPEA, 1991. 

 

Não temos os dados gerais do IPEA sobre o percentual da população que vive com 

instalação adequada de esgoto de 2000, mas é certo que este percentual tenha aumentado em 

todos os municípios.  Contudo, os dados do IBGE que se referem aos domicílios permanentes 

por situação e tipo de esgotamento sanitário indicam um melhora nestes serviços entre 1991 e 

2000 (Tabela 20 e Tabela 21). 

Segundo dados do IBGE, em 1991 (Tabela 20), o percentual de domicílios 

permanentes com esgotamento sanitário realizado por rede geral e fossa séptica, considerados 

adequados pela IBGE, em Venda Nova do Imigrante era 66,09%; em Domingos Martins este 

percentual era 25,66% e em Afonso Cláudio 24,39%.  Neste mesmo ano, os domicílios 
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particulares permanentes com esgotamento sanitário realizado por fossa rudimentar em Venda 

Nova do Imigrante era 6,4%; em Domingos Martins 42,56% e em Afonso Cláudio, 24,38% 

(Tabela 20). 

Em 2000, segundo dados do IBGE, o sistema de esgotamento sanitário dos três 

municípios apresentaram melhoras (Tabela 21).  Venda Nova do Imigrante foi o município 

que apresentou significativa melhora dentre os três: 86,1% dos domicílios particulares 

permanentes tinham instalações sanitárias ligadas à rede geral e fossa séptica; Domingos 

Martins 29,43% e Afonso Cláudio 39,65%.  O número de instalações sanitárias ligadas à fossa 

rudimentar dos três municípios também aumentou, a exceção de Venda Nova do Imigrante 

6,83%, cujo aumento foi baixo, Domingos Martins subiu para 46,11% e Afonso Cláudio para 

33,57%.  Como já dissemos anteriormente, Marechal Floriano emancipou-se em 1991, o que 

explica sua ausência do censo nesta data. 

Não podemos afirmar que o turismo tenha influenciado diretamente na melhoria deste 

serviço nos municípios, sobretudo porque há municípios com tradição turística (Domingos 

Martins e Venda Nova do Imigrante) e sem tradição turística, como é o caso de Afonso 

Cláudio.  Entretanto, não podemos negar que o turismo tenha influenciado nessas melhorias, 

visto que o fomento da atividade turística nos municípios contribui para o crescimento do 

município, o que inclui a oferta de serviços públicos.  Até aqui, nosso interesse foi apresentar 

a melhora no sistema de esgotamento sanitário nos municípios, que será reforçado com os 

dados sobre a esperança de vida ao nascer. 
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Tabela 20: Domicílios particulares permanentes por situação e instalação sanitária, 

1991. 

Instalação sanitária 

Município rede 
geral 

fossa 
séptica 

fossa séptica 
ligada à rede 

pluvial 

fossa séptica 
sem 

escoadouro 

fossa 
rudimentar

vala 
negra

outro tipo de 
escoadouro 

não sabe o tipo 
de escoadouro

Afonso 
Cláudio 

22,62 1,77 0,2 1,57 24,38 12,21 20,56 0,13

Domingos 
Martins 

17,12 8,46 5,78 2,68 42,56 9,96 12,56 0,11

Venda Nova 
do Imigrante  

35,58 30,51 1,02 29,49 6,4 1,67 19,76 1,1
                                                                                 Fonte: IBGE, 2002. 

 

Tabela 21: Domicílios particulares permanentes e moradores em domicílios 

particulares permanentes por situação e tipo de esgotamento, 2000. 

Tipo de esgotamento sanitário 

Município Rede geral de 
esgoto ou pluvial 

Fossa 
séptica 

Fossa 
rudimentar Vala Rio, lago 

ou mar 
Outro 

escoadouro 

Não tinham 
banheiro nem 

sanitário 

Afonso Cláudio  
36,42 3,23 33,57 4,48 14,77 1,73 5,78

Domingos 
Martins  

22,17 7,26 46,11 5,5 13,96 0,67 4,33

Marechal 
Floriano  

18,79 3,29 40,76 2,49 33,25 0,22 1,2

Venda Nova do 
Imigrante 

52,26 33,84 6,83 2,33 3,98 0,14 0,61
                                               Fonte: IBGE, 2002. 

 

Para complementar as análises sobre esgotamento sanitário, utilizaremos os dados 

referentes à esperança de vida ao nascer.  Este indicador é expresso por um valor que 
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representa o número que um recém nascido esperaria viver, se estivesse sujeito a uma lei de 

mortalidade observada em dada população, durante um determinado período.  Para o IBGE 

(2002, p. 31) “a esperança de vida ao nascer está estreitamente relacionada às condições de 

mortalidade, de saúde e sanitárias de um país, expressando influências sociais, econômicas e 

ambientais”.  Neste aspecto, podemos observar (tabela 22) que a esperança de vida ao nascer 

nos anos de 1991 a 2000 melhorou nos quatro municípios apresentando pouca diferença entre 

eles, reforçando a melhoria no esgotamento sanitário dos municípios selecionados.   

Tabela 22: Esperança de vida ao nascer em 1991 e 2000. 

Municípios 1991 2000

Afonso Cláudio 65,1 69,4

Domingos Martins 65,1 69,4

Marechal Floriano 65,1 70,7

Venda Nova do Imigrante 64 70,7
Fonte: IPEA, 2002. 

 

Sobre os tipos de esgotamentos sanitários, no ano de 2000, Venda Nova do Imigrante, 

que tem a maior parte de sua população residindo em área urbana, em relação ao total de 

pessoas atendidas com esgotamento sanitário, teve 49,31% do esgotamento ligado a rede geral 

de esgoto ou pluvial, sendo o maior percentual entre os quatro municípios (tabela 23).  

Marechal Floriano obteve o menor percentual, com 17,62% do seu esgoto ligado à rede geral.  

A fossa séptica, outro tipo de esgotamento considerado adequado, também é mais utilizada 

em Venda Nova do Imigrante (35,39%), e menos utilizada em Marechal Floriano (3,1%). 

Considerando que Venda Nova do Imigrante tende a se urbanizar, o ultimo censo 

mostrou que pela primeira vez a população urbana foi maior que a rural neste município, 

esses dados de esgotamento sanitário adequados, acompanham o próprio crescimento da 

população urbana. 

A fossa rudimentar é um buraco feito na terra em que o esgoto é lançado in natura.  

Ali, a separação da parte líquida da parte sólida do esgoto é feita pela terra, o que pode 

comprometer o lençol freático contaminando, por sua vez, os poços utilizados para abastecer 

o município de água.  Considerando que esses municípios são majoritariamente agrícolas, a 

irrigação feita com essa água contaminada pode comprometer a própria atividade agrícola, 

representando perdas para os agricultores e para o município.  Nesses municípios turísticos a 
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atividade agrícola é também um atrativo.  Muitas das festas são organizadas em torno das 

colheitas dos produtos agrícolas, como as festas do morango, da uva, da colheita, da polenta 

(milho).  Uma desvalorização do produto agrícola por motivo de contaminação, por exemplo, 

poderia acarretar no esgotamento do espaço rural e subseqüentemente, no turismo. 

Neste aspecto, como Domingos Martins apresenta os maiores percentuais de fossa 

rudimentar e vala como tipo de esgotamento sanitário entre os quatro municípios, isso pode 

indicar um perigo para a atividade turística.  Isso porque este município tem na atividade 

agrícola e no turismo em seu espaço rural, duas atividades econômicas importantes. 

Outro destaque que devemos fazer é que, entre os quatro municípios, Marechal 

Floriano apresenta o maior percentual de esgoto jogados em rio, lago ou mar (33,26%); 

Afonso Cláudio apresenta os maiores percentuais de esgotos lançados em outros escoadouros 

(1,88%) e de pessoas que não têm acesso a banheiros nem sanitários (6,06%)19.  Venda Nova 

do Imigrante, por sua vez, apresenta os menores percentuais de fossa rudimentar (7,77%), 

esgoto jogado em rio, lagoa ou mar (4,17%), esgotos lançados em outros escoadouros (0,17%) 

e de pessoas sem acesso a banheiros e sanitários (0,56%). 

Tabela 23: Percentual de população por situação e tipo de esgotamento sanitário em 

2000. 

UF e Município  RGEP   FS   FR   V RLM  OE  NTBS

Afonso Cláudio 33,14 3,49 35,52 4,82 15,08 1,88 6,06

Domingos Martins 19,46  7,09  48,28  5,77  14,45  0,69 4,27

Marechal Floriano 17,62 3,1 41,64 2,49 33,26 0,27 1,61

Venda Nova do Imigrante 49,3135,39 7,77 2,62 4,17 0,17 0,56

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000. 

 

Legenda: RGEP = Rede geral de esgoto ou pluvial; FS = Fossa séptica; FR= Fossa 

rudimentar; V = Vala; RLM = Rio, lago ou mar; OE = Outro escoadouro; NTBS = Não 

tinham banheiro nem sanitário. 

 

 

 

                                                 
19 Em 2000 o IDU-ES, que é composto pelo Índice da Infra-estrutura da Habitação e Índice de Equipamentos 
Básicos, apontou Venda Nova do Imigrante, Marechal Floriano, Afonso Cláudio e Domingos Martins em 18º, 
45º, 55º e 65º lugares, respectivamente. 
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2.5.7 Coleta e destino do lixo 

 

O acesso ao serviço de coleta de lixo é fundamental para a proteção das condições de 

saúde, através do controle da redução de vetores e das doenças relacionadas ao lixo.  Para o 

IBGE (2002, p. 105), 

 
 
as informações sobre a relação entre a quantidade de lixo produzido e a quantidade 
de lixo coletado são de extrema relevância, fornecendo um indicador que pode ser 
associado tanto à saúde da população exposta quanto à proteção do meio ambiente, 
pois os resíduos não coletados ou dispostos em locais inadequados acarretam a 
proliferação de vetores de doenças e, ainda, podem contaminar, principalmente o 
solo e corpos d’água. 
 
 

A coleta do lixo traz significativa melhoria para a qualidade ambiental do entorno 

imediato, mas por si só não é capaz de eliminar os efeitos ambientais nocivos decorrentes da 

inadequada destinação do lixo, tais como a poluição do solo e das águas através do chorume, 

O chorume é um líquido escuro com elevada acidez, resultante da decomposição de restos de 

matéria orgânica contendo alta carga poluidora, o que pode ocasionar diversos efeitos sobre o 

meio ambiente.      

O IBGE (2000) considera um destino adequado ao lixo a sua disposição em aterros 

sanitários; sua destinação em estação de triagem, reciclagem e compostagem; e incineração 

através de equipamentos e procedimentos próprios para este fim. O tratamento do lixo 

coletado é condição essencial para a preservação das condições de vida da população e da 

sustentabilidade do ambiente.  Este dado combinado com outras informações como 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, se torna um importante indicador do 

desenvolvimento humano.  Recomendamos uma outra pesquisa com análises de campo nos 

municípios selecionados para avaliar o tratamento dado ao lixo coletado, bem como a 

existência ou não de lixões e suas adequações. 

Os dados do IPEA (tabela 24) mostram o crescimento da coleta de lixo em domicílios 

urbanos, de 1991 para 2000, nos quatro municípios.  Em geral no Brasil nas áreas urbanas o 

lixo tende a ser coletado, já nas áreas rurais este tipo de serviço ainda apresentam baixos 

percentuais, talvez em decorrência das dificuldades de acesso a essas áreas e/ou a uma cultura 

rural de autodestruição do lixo.  Os residentes em espaços rurais brasileiros destruíam seus 

lixos numa tentativa de autopreservação social.  Isso porque, destruindo seus lixos as pessoas 

evitavam comentários sobre seus consumos e hábitos particulares.  Numa sociedade 

tradicional, em que o controle social um sobre os outros é mais estreito, como nas áreas rurais 
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brasileiras, a autonomia individual também passa por esconder dos olhos as suas 

particularidades.   

Outro aspecto que devemos considerar na explicação sobre a cultura rural em relação 

ao lixo, é que em zonas rurais o lixo era majoritariamente orgânico, sendo assim, enterrá-lo 

era uma maneira de adubar as plantações.  O lixo orgânico seco era queimado e as cinzas 

também eram usadas como fertilizantes.  Mas tendo em vista que os produtos industrializados 

já alcançam os espaços rurais, enterrar ou queimar o lixo hoje significa impactar o próprio 

meio ambiente.  Uma vez que o lixo produzido em áreas rurais atualmente já não corresponde 

mais àquele lixo puramente orgânico do passado.  Queimar ou enterrar o lixo não são 

maneiras adequadas de tratá-lo.  É preciso considerar que a queima de lixo em céu aberto é 

ilegal. 

Sobre a destinação do lixo produzido nos municípios em questão, de 1991 para 2000, 

o percentual de lixo coletado e queimado aumentou em todos eles, o de lixo jogado em 

terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou mar e que tenham outros destinos, diminuiu.  Já 

em relação ao lixo enterrado na propriedade, o percentual aumentou em Afonso Cláudio e 

Venda Nova do Imigrante e diminuiu em Domingos Martins e Marechal Floriano.  Cabe 

destacar ainda a redução drástica de 1991 para 2000, do lixo jogado em outros destinos não 

especificados. 

Tabela 24: Percentual de pessoas que vivem em domicílios urbanos com serviços de 

coleta de lixo (1991, 2000). 

Município 19912000

Afonso Cláudio 72,4 94,1

Domingos Martins 86,3 96

Marechal Floriano 80,7 94,5

Venda Nova do Imigrante 91,4 96

Fonte: IPEA, 2000. 

 

Pelo ultimo censo, Venda Nova do Imigrante, com 70,96% e Marechal Floriano com 

58,45%, entre os quatro, são os únicos municípios com maioria de lixo coletado.  Os outros 

dois municípios têm uma destinação majoritariamente inadequada para o lixo: Afonso 

Cláudio, 58,24% e Domingos Martins, 53,04%.  Contudo, é preciso considerar que os dados 

apontaram melhora na destinação final do lixo nos quatro municípios (Tabela 25). 
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Considerando a destinação inadequada do lixo no ano de 2000, Afonso Cláudio 

apresentou o maior percentual de lixo queimado na propriedade (44,77%), seguido de 

Domingos Martins (42,26%), Marechal Floriano (30,64%) e Venda Nova do Imigrante 

(22,63%).  Esse alto percentual de lixo queimado na propriedade está relacionado à atividade 

agrícola enquanto atividade econômica dominante.  Domingos Martins apresentou o maior 

percentual de lixo enterrado na propriedade, 3,67%, e Afonso Cláudio o menor percentual, 

1,82%.  Já em relação ao lixo jogado, os percentuais ainda podem ser considerados altos.  O 

jogado em terreno baldio ou logradouro apresentaram os seguintes percentuais: Afonso 

Cláudio, 8,86%; Domingos Martins 6,03%; Marechal Floriano 4,97% e Venda Nova do 

Imigrante 2,29%.  O percentual de lixo jogado em rio, lago ou mar, foi maior em Marechal 

Floriano, 1,87% e menor em Domingos Martins, 0,11% (tabela 25). 

O lixo jogado em terrenos ou áreas alagadas fica submetido à ação do tempo e pode 

comprometer o meio ambiente causando poluição do solo, dos mananciais, mau cheiro, 

proliferação de insetos e doenças vinculados ao lixo, além da poluição visual, o que em 

municípios turísticos prejudica sua imagem e o desenvolvimento da atividade.  O turismo 

desenvolvido em espaços rurais, depende da qualidade dos atrativos naturais.  A poluição não 

combina com áreas rurais transformadas em atrativos para fomentar uma demanda turística.  

Ao contrário, a preservação e a sustentabilidade dos atrativos está relacionada ao tratamento 

que o município dá ao lixo produzido. 

Tabela 25: Percentual de população por destino do lixo (1991 e 2000). 

 1991      2000      

UF e Município C QnP EnP JTBL   JRLM OD    C QnP EnP JTBLJRLM OD

Afonso Cláudio  21,08  15,09   1,41 9,42 1,02  51,97   41,76 44,771,82 8,86 0,372,42

Domingos Martins 22,7 31,96 8,55 17,68 1,19 17,93 46,96  42,263,67 6,03 0,110,97

Marechal Floriano 41,22 26,59 10,48 12,95 1,47 7,3 58,45 30,643,26 4,97 1,37 1,3

Venda Nova do Imigrante 52,84 18,08 1,09 14,78 1,81 11,41 70,96 22,633,06 2,29 0,5 1

Fonte: IBGE – Censo Demográfico. 

Legenda: C = Coletado; QnP = Queimado na propriedade; EnP = Enterrado na 

propriedade; JTBL = Jogado em terreno baldio ou logradouro; JRLM = Jogado em rio, lago 

ou mar; OD = Outro destino. 

 

Como foi visto, podemos concluir que houve melhoras nas questões referentes ao 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, esperança de vida ao nascer e no sistema de 
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coleta de lixo nos quatro municípios nos anos de 1991 e 2000.  Embora não possamos afirmar 

que o turismo tenha agido diretamente nestas melhorias, parece claro que exerceu influência. 

Cabe ressaltar, entretanto, que o descompasso entre a continuidade desses ganhos e um 

aumento excessivo do fluxo turístico é o único fator de apreensão dentro de uma perspectiva 

de sustentabilidade, tanto do município quanto da própria atividade turística.  Isso porque a 

oferta desses serviços deve suprir a necessidade de sua população e melhorar de acordo com o 

crescimento da mesma, já que o aumento do fluxo turístico gera, também, uma maior 

demanda na utilização destes serviços.  Considerar a melhoria da oferta desses serviços é tão 

importante quanto considerar a preservação dos atrativos turísticos no desenvolvimento 

sustentável da atividade turística e dos municípios. 

 

2.6 A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO 

DO TURISMO: O EXEMPLO DO PLANO NACIONAL DE MUNICIPALIZAÇÃO DO 

TURISMO (PNMT). 

 

Como vimos na primeira parte deste trabalho, a importância de ampliar o significado 

do turismo para além de uma atividade econômica está na limitação que a atividade 

econômica encerra em si mesma no que diz respeito à promoção de mudança social.  Mas, 

corroborando a definição do turismo (Rodrigues, 1999), é preciso considerar que o turismo 

não é somente uma atividade econômica, prova disso é a importância que o poder público tem 

no desenvolvimento ótimo da atividade.  Vimos que as infra-estruturas promovidas pelo poder 

público são condicionantes ao desenvolvimento do turismo e que as próprias políticas 

públicas são criadas com o objetivo de democratizar o acesso a bens e serviços.  

Exemplificaremos essa questão com o Plano Nacional de Municipalização do Turismo 

(PNMT).   

Segundo Relatório de gestão da EMBRATUR de 2002, em sete de março de 1996, o 

Presidente Fernando Henrique Cardoso lançou a “Política Nacional de Turismo – 

Planejamento Estratégico 1996/1999” elaborado pela EMBRATUR em parcerias com 

entidades do setor privado e das Secretarias Estaduais de Indústria, Comércio e Turismo.  Este 

documento teve como linha reguladora a promoção da valorização e a preservação do 

patrimônio natural e cultural do país, através da prática do turismo, concomitantemente ao 

desenvolvimento da atividade turística e seu equacionamento como fonte de renda nacional.  

Segundo o mesmo Relatório, em 1999, a Política Nacional de Turismo foi reorientada e 

alinhada às Orientações Estratégicas da Presidência da República, que visava o 
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desenvolvimento, estabelecendo objetivos para o turismo dentre os quais estavam: a 

promoção do desenvolvimento local sustentável nos municípios turísticos; geração de 

empregos; redução de desigualdades regionais e inclusão dos excluídos através do turismo e a 

utilização sustentável do patrimônio histórico, artístico, etnográfico e ambiental do Brasil 

oportunizando empreendimentos geradores de emprego e renda, conforme, segundo o 

relatório, os princípios do conceito de desenvolvimento sustentável que prevê uso dos 

recursos associado à conservação.   

Para atingir estes objetivos a EMBRATUR ordenou suas atividades em Programas e 

Ações com a finalidade de atender o propósito governamental de promover transformação 

gerencial do setor público federal, de maneira que a organização dos Programas pudesse 

refletir os problemas, as necessidades e demandas da sociedade; que o foco destas atividades 

estivesse na obtenção de resultados; que estes resultados pudessem ser visíveis e mensurados 

por indicadores parciais e totais; que primassem pela transparência quando na utilização dos 

recursos; que fossem acompanhados e avaliados continuamente no que diz respeito aos custos 

e resultados obtidos e, finalmente, que fossem programas adequados aos recursos disponíveis 

da União. 

Dentre os vários programas ordenados pela EMBRATUR, inseridos na Política 

Nacional de Turismo (1996/1999) estava o Programa Nacional de Municipalização do 

Turismo – PNMT -, criado pela portaria n. 130, de 30 de dezembro de 1994.  Em contato com 

a Gerente de Projetos da EMBRATUR em 2002, esta informou que o PNMT tinha por 

objetivo promover o desenvolvimento municipal através da conscientização da importância 

do turismo a ser desenvolvido de forma sustentável e com participação efetiva da 

comunidade.   

O conceito de desenvolvimento sustentável estava presente no PNMT, explícito, 

sobretudo, na tentativa de conciliar desenvolvimento local com sustentabilidade dos recursos 

através da elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo.  Importante 

ressaltar que os princípios gerais que embasavam o PNMT (2001) eram a descentralização das 

ações visando a participação da comunidade, como foi supracitado; a sustentabilidade; as 

parcerias entre o poder público e privado; a mobilização com intuito de estimular a 

comunidade a atuar e a decidir na orientação e elaboração de projetos de turismo sustentável 

e, finalmente, na capacitação e qualificação das pessoas envolvidas com o setor turístico. 

Para avaliar a participação do Programa Nacional de Municipalização do Turismo no 

desenvolvimento do turismo nos municípios selecionados para este trabalho, obtivemos 

informações junto a EMBRATUR, às Secretarias Municipais de Turismo dos municípios em 
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questão e à Secretaria Executiva do Comitê Estadual do PNMT no Estado do Espírito Santo.  

Os contatos foram realizados via telefone e correio eletrônico o que permitiu o envio de 

Relatórios de Implementação do PNMT no Estado e demais Relatórios e informações 

necessárias para esta análise. 

Segundo informações da Gerente de Projeto da EMBRATUR em 2002, para atingir os 

objetivos havia um trabalho com a capacitação de técnicos da Prefeitura Municipal em 

oficinas de 1ª Fase (sensibilização), 2ª Fase (capacitação) e 3ª Fase (planejamento).  De 

acordo com as Diretrizes do PNMT (2001), o conteúdo da oficina de 1ª Fase objetiva, através 

da discussão de alguns conceitos da atividade turística, sensibilizar para a importância do 

turismo como fator de desenvolvimento econômico-social, para a necessidade de a atividade 

ser desenvolvida de maneira sustentável e para a participação efetiva da comunidade no 

processo de desenvolvimento turístico municipal.   

Na 2ª Fase do PNMT, segundo as Diretrizes (2001), o Monitor Municipal, técnico da 

Prefeitura treinado nas oficinas do PNMT, vai adquirir conhecimentos, ou melhor, formular 

conceitos sobre conselho municipal de turismo, Fundo Municipal de Turismo20 e Plano de 

Desenvolvimento Turístico.  Na 3ª Fase do PNMT, serão repassados alguns instrumentos de 

planejamento que irão subsidiar o Monitor Municipal na oficina que este irá realizar para 

elaborar o plano estratégico municipal de desenvolvimento sustentável do turismo.   

Segundo informações da Gerente de Projetos da Embratur (2002), ao final do processo 

de implantação do PNMT, o município teria noções conceituais sobre o turismo, a gestão da 

referida atividade e sobre o planejamento da mesma.  A gerente fez uma ressalva, afirmando 

que a participação de todos os segmentos da comunidade, envolvidos direta ou indiretamente 

com o turismo, era extremamente importante para garantir a continuidade do planejamento e 

gestão da atividade turística. 

Com base no Relatório do Programa Nacional de Municipalização do Turismo no 

Espírito Santo de 2002 faremos uma configuração da implementação do Programa no Estado 

do Espírito Santo.  Segundo informações contidas neste Relatório (2002) o governo do Estado 

do espírito Santo, em seu Plano de Governo, definiu o turismo como uma das áreas 

estratégicas a serem desenvolvidas no período de 1995 a 1998.  Dentro deste contexto, o 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo iniciou os seus primeiros passos no 

Estado com a criação do Comitê Estadual de Turismo em março de 1996. 

                                                 
20 O PNMT orienta a criação do Fundo Municipal de Turismo, cujo objetivo é (2001, p. 14) “concentrar recursos 
de várias procedências, visando a promover a consolidação da atividade turística no Município”. 
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Em 1998 quatorze municípios foram engajados no Programa a partir de Oficinas de 1ª 

e 2ª Fase, a saber: Afonso Cláudio, Alegre, Aracruz, Divino são Lourenço, Domingos 

Martins, Fundão, Guarapari, Ibitirama, Iuna, Piúma, Santa Tereza, Vargem Alta, Venda Nova 

do Imigrante e Muniz Freire, o que resultou na formação de vinte e nove Multiplicadores 

Municipais.  Em 1999, mais quinze municípios foram engajados: Alfredo Chaves, Anchieta, 

Conceição da Barra, Dores do rio Preto, Guaçui, Ibatiba, Irupi, Linhares, Mimoso do Sul, 

Pancas, Santa Leopoldina, são José do Calçado, Serra e Vitória, totalizando vinte e oito 

municípios que teriam o PNMT como base para o desenvolvimento sustentável do turismo. 

Segundo o Relatório do Programa Nacional de Municipalização do Turismo no 

Espírito Santo de 2002, no final do ano de 1999 e início do ano 2000 as ações foram 

paralisadas sendo retomadas no início de 2001 quando o PNMT solidificou-se no Espírito 

Santo.  Até então, o Programa estava sendo sustentado por uma Secretaria Extraordinária sem 

sede própria, recursos financeiros e equipamentos adequados.  Segundo o mesmo Relatório 

(2002), em 23 de novembro de 2000 houve a efetivação de uma Secretaria que proporcionou 

o reinício das atividades do Comitê Estadual do PNMT através de Oficinas em parcerias com 

os municípios que se motivaram e capacitaram Agentes Multiplicadores Municipais, 

representados por funcionários de Prefeituras nem sempre efetivos, o que comprometia o 

andamento do Programa. 

No período compreendido entre julho de 2001 a abril de 2002, o Comitê Estadual 

através da Secretaria Executiva do PNMT percorreu todo o interior do estado do Espírito 

Santo elaborando diagnóstico do Programa nos municípios com o objetivo de recuperar o 

tempo perdido e dar novo ânimo às atividades do estado.  Em 2001, com o reinício das 

atividades do Programa, a Secretaria do PNMT viabilizou a realização de quatro Oficinas de 

3ª Fase nos municípios de Serra, Conceição da Barra, Aracruz, Vitória, Vila Velha, Guarapari 

e Santa Tereza. 

Dentre os municípios selecionados para este trabalho, vimos que Afonso Cláudio, 

Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante participaram da Oficina de implementação do 

PNMT em 1998 referente à 1ª Fase do Programa sendo que somente Venda Nova do 

Imigrante participou da 2ª Fase.  Segundo os Relatórios e informações da Secretária 

Executiva do Comitê Estadual do PNMT no Espírito Santo (2002), Marechal Floriano não 

participou de nenhuma atividade referente ao PNMT.   

Questionada sobre os Relatórios de implementação do Programa nos anos de 1998 e 

1999 a Secretária do Comitê alegou que estes documentos estavam perdidos, uma vez que 

nesta ocasião não havia uma Secretaria efetivada.  A explicação dada pela Secretária 
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Executiva do Comitê Estadual do PNMT no Espírito Santo (2003) para o entrave do PNMT 

nos anos subseqüentes à sua implementação em todos os municípios envolvidos foi, segundo 

ela, a falta de continuidade nos trabalhos pelos gestores municipais e alguns atores 

envolvidos.  Segundo ela, as primeiras capacitações foram realizadas com pessoas de cargo 

comissionado nas prefeituras desprovidas de vínculos empregatícios e compromissos com o 

que é público.  Com a eleição e a mudança administrativa, essas pessoas perderam seus cargos 

e não deram continuidade ao trabalho, uma vez que não eram remuneradas.  Com isso as 

ações do PNMT ficaram estagnadas. 

Apesar do Relatório do PNMT (2002) indicar a presença de Afonso Cláudio na 

participação da 1ª e 2ª Fase das Oficinas, a Secretária Executiva do Comitê Estadual do 

PNMT nos informou (2003) que o município não participou de nenhum trabalho do PNMT e 

que não havia interesse dos administradores municipais em desenvolver ações do PNMT.  

Supomos que esta afirmação seja referente ao ano de 2001, data que as ações do PNMT foram 

retomadas. 

Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante participaram da Oficina de 

Treinamento de Monitores Municipais referente à 1ª Fase do PNMT em Mimoso do Sul/ES 

em abril de 2002 junto com outros municípios, a saber: Alegre, Conceição do Castelo, 

Mimoso Do sul, Muqui, Rio Novo do Sul, Piúma, Santa Maria de Jetibá e Vargem Alta, 

segundo consta o Relatório (2002).   Nesta Oficina, os representantes de Domingos Martins 

foram o Chefe da Divisão de Turismo e o Chefe da Divisão de Cultura, ambos pertencentes à 

Secretaria Municipal de Turismo (SECTUR).  Em Venda Nova do Imigrante o participante 

representou a Coordenação de Turismo do Município (SETEL).   

É preciso ressaltar que o PNMT não considerou as especificidades dos municípios 

bem como as modalidades turísticas praticadas em cada um deles, pois cada modalidade 

turística demanda uma logística diferenciada de plano de ação, o que dificulta as discussões e 

implementação, sobretudo em reuniões em que municípios diferenciados por suas 

especificidades e modalidades turísticas discutem a mesma política de turismo.  Outra 

observação importante diz respeito à participação da comunidade nessas reuniões.  Nas duas 

primeiras Fases do Programa não há representantes da comunidade porque as Oficinas são 

direcionadas à capacitação para o trabalho de sensibilização nas comunidades e formação do 

Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). 
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Segundo as Diretrizes do PNMT (2001, p. 14) 
 
 
é no Conselho que a comunidade, representada pelos vários segmentos organizados 
da sociedade, tais como associações, cooperativas, sindicatos e organizações não-
governamentais, participa da elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável 
do Turismo, pronunciando-se sobre questões que dizem respeito ao planejamento da 
atividade turística. 

 
 
 

Não podemos afirmar o grau de envolvimento e participação da comunidade neste 

processo, para isso seriam necessários outros dados.  Mas, resultados dos questionários 

aplicados nos estabelecimentos turísticos dos quatro municípios sobre a influência do PNMT 

no turismo da cidade mostraram que quatorze (14/25) deles responderam não saber do que se 

tratava tal Programa; oito (8/25) que o PNMT não alterou em nada o turismo na cidade e três 

que melhorou (Tabela 26).  Estas respostas indicam um nível alto de desconhecimento do 

Programa daqueles que estão diretamente envolvidos com a atividade.  Podemos dizer, ainda, 

que deixar a participação da comunidade para a ultima Fase da implementação do Programa 

não é necessariamente a participação ‘efetiva’ proposta pelo Programa, em todo o processo de 

elaboração do Plano de Desenvolvimento da Atividade Turística.  Outra consideração 

importante a este respeito é que se os municípios não chegarem à 3ª Fase nas Oficinas, como 

de fato não chegaram, a comunidade não terá sido sequer comunicada a respeito do PNMT21. 

Tabela 26: Influência do PNMT no desenvolvimento do turismo nos municípios, 2002. 

Opinião Respostas
Melhorou 3
Piorou 0
Não alterou em nada 8
Não sei do que se trata 14
Total 25

 

Venda Nova do Imigrante participou da Oficina de Treinamento de Monitores 

Municipais referente à 2ª Fase em Castelo/ES, contraditoriamente, em outubro de 2001 junto 

aos municípios de Guarapari, Anchieta, Castelo, Itarana, Barra de São Francisco, Pancas, 

Santa Leopoldina e santa Tereza.  Nesta Oficina representaram o município a Coordenadora 

de Atividades Técnicas e a Encarregada de Turismo.  Aqui repetimos as considerações feitas 
                                                 
21 Resultados de pesquisa nos mostram que a participação da comunidade na implementação do PNMT em 
outros lugares foi inexpressiva.  Jaqueline de Oliveira Pereira fez um estudo minucioso sobre a contribuição do 
PNMT na descentralização do turismo nos municípios de Macaiba, Parnamirim, Pedra Grande e Touros no Rio 
Grande do Norte e concluiu que “a participação dos membros conselheiros na formação dos CMT’S [Conselhos 
Municipais de Turismo] foi bastante inexpressiva e limitada a poucos representantes da comunidade” (2000, 
p.108-109). 
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no parágrafo acima, observando a contradição entre as datas de participação nas Oficinas de 

1ª e 2 ª Fases em que o município participou da 2ª Fase antes de participar da 1ª.   

Segundo informações da Secretaria de Turismo de Venda Nova do Imigrante (2003), 

em 1995 foi criado no município o COMTUR com reuniões bimensais.  Segundo a Secretária 

(2003), um fato que sempre atrapalhou o andamento das Oficinas foi a troca constante das 

representações municipais em função do caráter público de administração que muda o quadro 

de funcionários e faz com que haja muitas participações repetidas nas Oficinas.  Segundo ela, 

foi idealizado um planejamento para Venda Nova do Imigrante junto com a comunidade, o 

que se assemelha à 3ª Fase do Programa, mas que não foi concretizado.  Outra dificuldade 

apontada pela Secretária de Turismo foi a espera por outros municípios para acompanhar as 

Fases de implementação, o que acaba atrasando os avanços. 

A Secretaria de Turismo (2003) nos informou que foram poucas as ações realizadas 

dentro do agroturismo pelo PNMT e que o município percebeu que não havia grande 

influência do Programa no desenvolvimento do agroturismo.  Dados da Secretaria de Turismo 

(2002) indicam que existe no município um total de 800 propriedades; deste total, apenas 

doze estão ligadas ao agroturismo e 55 estão associadas ao AGROTUR22.  Segundo 

informações da Secretaria (2003), a maior contribuição que a administração pública pôde 

oferecer, além das características marcantes dos proprietários e a cultura local, foi a de 

fornecer infra-estrutura básica de acesso, certificação e qualidade dos produtos, divulgação e 

criação de eventos para fomentar o fluxo turístico, além de outros apoios não mencionados 

pela Secretaria. 

Em relação aos incentivos do poder público para a construção dos estabelecimentos 

turísticos nos municípios selecionados incluímos uma questão no questionário sobre isso.  Em 

resposta aos questionários obtivemos vinte e uma respostas (21/26) alegando não haver 

recebido qualquer incentivo público e cinco (5/26) dizendo ter recebido incentivo (Tabela 27). 

 

 

 

 

                                                 
22 Resultados de pesquisa realizada no município por Anderson Portuguez indicaram que não existe da parte dos 
produtores interessados em desenvolver o agroturismo “interesse em construir uma identidade de suas 
propriedades, mas sim uma estrutura de negócios que os próprios turistas criticam, chamando-a de agrocomércio, 
como ato de subversão ao agroturismo” (1999, p. 96).  Desta maneira, a atividade cujo objetivo é incluir no 
mercado os excluídos, acaba por dificultar sua inclusão uma vez que a venda dos produtos é insuficiente para 
incluí-los no roteiro sendo necessário, também a melhoria da infra-estrutura das propriedades. 
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Tabela 27: Existência de incentivo do poder público para construção do 

estabelecimento, 2002. 

Alternativas Respostas 
Sim 5 
Não 21 
Total 26 

  

Dentre os que responderam receber incentivos do poder público para construção de 

seu estabelecimento, três (3/5) respostas apontaram a divulgação do estabelecimento, um (1/5) 

a isenção de tributos e um (1/5) a melhoria de infra-estrutura e serviços públicos no entorno 

do estabelecimento (Tabela 28). 

Tabela 28: Tipos de incentivos do poder público, 2002. 

Incentivos Respostas 
Divulgação do estabelecimento 3 
Isenção de impostos 1 
Melhoria de infra-estrutura e serviços público no entorno do estabelecimento 1 
Total 5 

 

Em contato com a EMBRATUR sobre qual o papel dela e dos municípios no processo 

de implementação do PNMT nos municípios, a EMBRATUR nos informou (março de 2003) 

que cabe aos estados, através dos Comitês, continuar a implementação do turismo sustentável 

local através das Oficinas; à EMBRATUR cabe fornecer condições para que isso aconteça 

seja participando, apoiando e municiando os estados com material necessário para a 

realização das oficinas e, mais importante, utilizando algum instrumento de avaliação dos 

resultados.  Questionada sobre o método de avaliação a EMBRATUR (2003) afirmou não 

haver qualquer instrumento para a avaliação dos resultados do PNMT, mas que em breve 

estaria apresentando à nova administração algumas propostas que consideravam importantes 

para esse processo. 

O fim do PNMT coincide com o término do governo de Fernando Henrique Cardoso 

em 2002.  A ineficácia de implementação e ausência de métodos avaliativos não permitiu a 

sobrevivência do Programa que foi substituído pelo Plano Nacional de Turismo o qual visa 

orientar o governo, o setor produtivo e a sociedade nas ações necessárias para o 

desenvolvimento da atividade turística e que poderá ser objeto de pesquisas em outros 

trabalhos. 
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3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O planejamento do turismo, sua implementação nas cidades como aporte para o 

desenvolvimento e sua sustentabilidade não estão limitadas ao equacionamento dos 

equipamentos turísticos nas cidades ou à preservação dos atrativos naturais diretamente 

relacionados à atividade turística.  Os impactos indiretos da atividade turística mal planejada 

traduzida pelo abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta e destino do lixo se 

refletem na vida dos residentes e na própria sustentabilidade da atividade, que pode ficar 

comprometida.   

Vimos que a sustentabilidade da atividade turística bem como dos municípios em que 

ela se desenvolve está condicionada ao planejamento das dimensões ecológicas e sociais da 

atividade turística, seja pelo conjunto de medidas que visam minimizar os impactos 

ambientais diretos e indiretos que o turismo pode gerar (dimensão ecológica) ou ainda pela 

preservação das condições de vida da população residente (dimensão social).  O turismo é 

uma atividade com grande potencial de arrecadação de fluxos financeiros, mas vimos 

também, que sua implementação nas cidades como aporte para o desenvolvimento e os 

impactos do ponto de vista sócio-ambiental que este desenvolvimento desprovido de 

planejamento pode promover nesses mesmos lugares precisam ser considerados juntamente 

com a arrecadação financeira que o turismo pode auferir. 

De maneira geral os quatro municípios melhoraram as condições em relação à renda, 

longevidade e educação, constantes do IDH-M entre 1991 e 2000.  Vimos também, que neste 

mesmo período o abastecimento de água em áreas urbanas melhorou nos quatro municípios, 

com exceção de Domingos Martins, cuja melhora no abastecimento de água foi em área rural. 

 75



  
 
 

Da mesma maneira, os níveis de atendimentos relacionados ao esgotamento sanitário 

melhoraram entre 1991 e 2000 nos quatro municípios, o que foi confirmado pela melhoria da 

esperança de vida ao nascer, cujo indicador se relaciona estreitamente com as condições de 

saúde e sanitárias de um país, como já foi visto.  Finalmente, o serviço de coleta e destino do 

lixo melhorou nos quatro municípios entre 1991 e 2000, o que parece indicar que a atividade 

turística foi acompanhada de melhoria nos serviços supracitados.  Contudo, é preciso ressaltar 

que não há evidências concretas que o turismo tenha influenciado nestas melhorias, embora 

esta seja uma possibilidade que não pode ser omitida visto que o fomento da atividade implica 

no crescimento do município.  Ademais, existem outras variáveis econômicas além da 

atividade turística que podem incidir sobre o município.  Importante sublinhar que essas 

melhorias podem não ser suficientes, e não serão, se os níveis de atendimento não 

continuarem a crescer com a mesma intensidade que o fluxo turístico, sobretudo nos 

municípios que desenvolvem há mais tempo a atividade turística.  Os municípios de Afonso 

Cláudio, Domingos Martins, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante têm pontos 

comuns e distintos que serão apresentados a seguir. 

Os pontos distintos entre os quatro municípios são igualmente importantes para a 

caracterização dos mesmos.  O município de Afonso Cláudio, como já foi visto, é o mais 

antigo dos quatro e tem a maior população.  Embora tenha apresentado melhoras no IDH-M 

entre os anos de 1991 e 2000, não alterou sua posição no ranking estadual ocupando a 49º 

posição e foi o município com o menor percentual no Índice entre os quatro municípios.  Da 

mesma maneira é o município com menor percentual no IDM-ES em 2000.  Também é o 

município com o menor percentual de pessoas com abastecimento adequado de água; o menor 

percentual de lixo coletado e o maior percentual de lixo queimado em propriedades.  Estas 

deficiências apontadas são desfavoráveis ao desenvolvimento da atividade turística já que o 

aumento do fluxo turístico implica em maior quantidade de pessoas utilizando o serviço de 

abastecimento de água e produção de maior quantidade de lixo.   

Marechal Floriano é o município mais novo com a menor população total; a menor 

quantidade de equipamentos turísticos; a menor arrecadação de impostos; o menor percentual 

de rede geral e fossa séptica como esgotamento sanitário.  A partir dos dados analisados 

podemos considerar que Afonso Cláudio e Marechal Floriano, apesar se apresentarem como 

os municípios com menor tradição turística, têm as mesmas condições e possibilidades de 

fomentar a atividade turística como alternativa para o desenvolvimento que seus municípios 

vizinhos, pois além de reunirem atrativos para uma demanda turística estão localizados 

geograficamente entre Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante, municípios que já 
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desenvolvem a atividade turística em seus espaços.  É preciso salientar que o empenho 

político é de fundamental importância para o desenvolvimento da atividade, bem como o 

planejamento da atividade turística visando a melhoria das infra-estruturas urbanas e a 

preservação dos atrativos concomitantes ao fomento do fluxo turístico.  Este planejamento é 

facilitado pela insipiência da atividade no local. 

Domingos Martins, segundo o conjunto de dados analisados neste trabalho, possui o 

maior território; o maior percentual de pessoas vivendo em área rural; o maior número de 

equipamentos turísticos; a maior estimativa de fluxo turístico e o maior percentual de fossas 

rudimentares como esgotamento sanitário.  Domingos Martins é o município com maior 

perspectiva de desenvolvimento da atividade turística em seu espaço rural, embora seja 

importante considerar que o tratamento dado ao esgotamento sanitário e lixo produzido 

precisa acompanhar o crescimento da cidade e fluxo turístico e que o município deve 

fomentar a demanda turística, sem, contudo permitir que ela se torne massiva e/ou destrutiva.  

Recomendamos pesquisas futuras para avaliar a distribuição dos benefícios auferidos pelo 

turismo em todo o município.  Questões sobre as condições de vida dos residentes, sobretudo 

dos que estão fora do circuito turístico, também precisam ser avaliadas em pesquisas futuras. 

Venda Nova do Imigrante, por sua vez, possui o menor território e o maior percentual 

de pessoas vivendo em área urbana.  É o município que se destaca pela maior quantidade de 

festas e eventos turísticos organizados em seu espaço; por uma considerável melhoria no 

IDH-M, ocupando o 8º lugar no ranking estadual em 2000 e o melhor índice entre os quatro 

municípios nos anos de 1991 e 2000.  Da mesma maneira, possui o maior IDM-ES de 2000 e 

a maior arrecadação de impostos entre os quatro municípios em 2001.  Também merece 

destaque pelo maior percentual de pessoas com abastecimento adequado de água; pelo maior 

percentual de rede geral e fossa séptica e menor percentual de fossa rudimentar como 

esgotamento sanitário; o menor percentual de esgoto lançado em rio, lago ou mar.  Quanto ao 

lixo, é o município entre os quatro com maior percentual de lixo coletado e o menor 

percentual de lixo queimado em propriedade.   

Venda Nova do Imigrante, segundo os dados apresentados, é o município cujo perfil 

apresenta melhores condições de vida aos seus residentes com indicações claras a respeito da 

continuidade do desenvolvimento da atividade turística.  A indicação do crescimento do 

município em área urbana a partir do crescimento populacional levanta outra questão que 

poderá ser respondida em trabalhos futuros: é possível suprir o espaço rural de infra-estrutura 

adequada (rede geral e fossa séptica, coleta do lixo e abastecimento de água) sem, contudo, 

 77



  
 
 

transformá-lo em espaço urbano, sem alterar sua configuração já que isto constitui seu 

principal atrativo turístico?   

Pesquisas futuras também poderão ser realizadas nesta microrregião para investigar a 

existência e condições dos lixões, sistema de coleta e reciclagem do lixo produzido nos 

municípios, sistema do esgotamento sanitário e localização das fossas sépticas investigando a 

existência das redes de coletas e distâncias dos mananciais.  Outra questão que poderá ser 

mais bem investigada em outros trabalhos diz respeito à configuração da pluriatividade da 

oferta turística nos municípios estudados.  Os dados analisados neste trabalho não nos 

permitem afirmar a existência ou não desta pluriatividade.  Contudo, podemos dizer que há 

indicadores de diversas atividades turísticas na região, sem que estejam necessariamente 

interligadas em redes, não se tratando, porém da pluriatividade da oferta. 

A configuração turística dos municípios escolhidos nos permite dizer que cada um 

deles possui suas peculiaridades e por isso demandas turísticas específicas.  Domingos 

Martins, como foi visto, detém equipamentos turísticos que favorecem o pernoite do turista.  

Venda Nova do Imigrante, embora também tenha equipamentos turísticos, está voltado para o 

turista itinerante, cuja visita as propriedades é o principal objetivo do passeio.  Essas 

diferenças, ao mesmo tempo em que permitem uma parceria no fomento da atividade turística, 

também favorecem a competição, já que o maior fluxo turístico também gera a maior renda.  

Outro indicador desta competição é o destaque desses dois municípios em relação aos outros 

que buscam no turismo alternativa para o desenvolvimento, mas que não obtém sucesso na 

consolidação da atividade.   

Nos dois municípios cuja atividade está mais consolidada (Domingos Martins e Venda 

Nova do Imigrante), o turismo ainda não é a atividade econômica principal, entretanto há 

fortes indicadores que isto brevemente aconteça.  Contudo, ações descentralizadoras 

envolvendo a população na organização, nas tomadas de decisão e implementação da 

atividade turística devem ser tomadas rumo a sustentabilidade da atividade turística, sejam 

através de políticas públicas eficazes ou parcerias entre público-privado.  É preciso ressaltar 

que a elaboração de políticas públicas voltadas para o turismo sem considerar as 

especificidades da atividade e o local em que ela se desenvolve podem ser ineficazes, como 

ocorreu ao PNMT.  Outra falha apontada ao PNMT diz respeito à participação da comunidade 

deixada para a ultima fase de implementação, quando deveriam ser incluídos no momento 

primeiro de implementação do turismo como aporte para o desenvolvimento, como foi 

supracitado.  Quanto à falta de instrumentos avaliativos do PNMT, esta é uma deficiência que 

alcança a maioria das políticas pública brasileiras, não sendo, portanto, particular ao PNMT. 
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Além das semelhanças e diferenças entre os municípios escolhidos e a constatação da 

melhoria nos serviços públicos entre os anos de 1991 e 2000, esta pesquisa possibilita um 

melhor entendimento da relação entre turismo e impactos sócio-ambientais para além da 

degradação ambiental proveniente da atividade turística no ambiente natural.  O aumento do 

fluxo turístico implica em maior quantidade de pessoas utilizando-se dos serviços e da infra-

estrutura dos municípios, o que pode acarretar uma disputa entre turista e residente.  O 

descompasso entre a continuidade das melhorias em infra-estrutura e o fomento da atividade 

turística e subseqüente aumento do fluxo turístico é o único fator de apreensão dentro de uma 

perspectiva de sustentabilidade da atividade e do município, pois coloca em risco a própria 

atividade turística e as condições de vida dos residentes. 
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QUESTIONÁRIO 
 

Seja o mais fiel possível à sua realidade local e marque uma ou mais alternativas, de acordo 

com a necessidade. 

 
1. Qual a média de turista que você recebe em seu estabelecimento por ano? 

(A) Até 200 
(B) De 201 a 300 
(C) De 301 a 500 
(D) De 501 a 1000 
(E) De 1000 a 2000 
(F) Mais de 2000 
   

2. Qual o período do ano em que seu estabelecimento mais recebe turista?  
(A) Primavera 
(B) Verão 
(C) Outono 
(D) Inverno 
 

3. Qual o perfil socioeconômico médio do seu hóspede? 
(A) Classe Alta 
(B) Classe Média Alta 
(C) Classe Média Baixa 
(D) Classe Baixa 

 
4. Que tipo de turismo mais atrai hóspedes para o seu estabelecimento? 

(A) Agroturismo 
(B) Ecoturismo 
(C) Eventos 
(D) Negócios 

 
5. Qual a média de tempo que o turista fica hospedado? 

(A) 1 dia 
(B) 2 dias 
(C) 3 a 5 dias 
(D) 1 semana 
(E) Mais de 1 semana 

 
6. O turista sai do estabelecimento para conhecer a cidade? 

(A) Sim 
(B) Não 

 
 

7. Qual a influência do PNMT no turismo da cidade? 
(A) Melhorou 
(B) Piorou 
(C) Não alterou em nada 
(D) Não sei do que se trata 
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8. Houve incentivo do poder público para construção do estabelecimento? 
(A) Sim 
(B) Não 
 

9. Se houve, que incentivo(s)? 
(A) Divulgação do estabelecimento 
(B) Isenção de Tributos 
(C) Melhoria de infraestrutura e serviços públicos no entorno do estabelecimento 
 

10. Para você qual(is) o(s) melhor(es) atrativo(s) turístico(s) da cidade? 
(A) Clima 
(B) Cultura dos imigrantes 
(C) Festas 
(D) Gastronomia 
(E) Hospedagens 
(F) Natureza 
 

11. Quantos empregos diretos o seu estabelecimento gera? 
(A) Até 10 
(B) De 11 a 50 
(C) De 51 a 100 
(D) Mais de 100 
 

12. E empregos indiretos? 
(A) Até 10 
(B) De 11 a 50 
(C) De 51 a 100 
(D) Mais de 100 
 

13. Qual a média salarial dos empregados do seu estabelecimento?  
(A) 1 salário-mínimo 
(B) 2 salários-mínimos 
(C) 3 salários-mínimos 
(D) 4 salários-mínimos 
(E) Acima de 5 salários-mínimos 

 
14. Em que ano foi construído o seu estabelecimento? 

(A) Antes de 1990 
(B) Entre 1991 e 1995 
(C) Entre 1996 e 2000 
(D) Depois de 2001 
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