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RESUMO 
 

Neste trabalho, procura-se analisar o espaço local do município de Canela, 
localizado no Estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente na Região das 
Hortênsias, em função de seu uso turístico. Faz-se esta análise considerando a 
indiscutível capacidade que tem o turismo de gerar incidências significativas sobre 
os territórios dos quais se apropria, principalmente no que tange à produção do 
espaço pelos freqüentadores deste e ao ordenamento do território, um meio político 
de direcionar as atividades em determinados locais, também exercendo este poder 
sobre a atividade turística. Buscando manter uma linha crítica e de acordo com o 
objeto de pesquisa lançou-se mão de um referencial teórico que expusesse os 
conceitos mais importantes na análise do turismo sob um olhar geográfico. Canela é 
um dos principais pólos turísticos da Serra Gaúcha, juntamente com o município de 
Gramado, e para que fosse possível fazer uma análise da atividade turística no 
cotidiano dos habitantes locais foram abordados os aspectos econômicos, sócio-
políticos, espaciais e ambientais da área, o que também deu respaldo à análise dos 
turistas. O mercado e os planejadores e promotores territoriais também foram objeto 
de discussão. Somados a isto há peculiaridades nesta área de estudo, como a 
proximidade entre dois centros turísticos importantes, associação comprometida com 
o desenvolvimento econômico do turismo na cidade e a natureza como chamariz de 
inúmeras atividades turísticas, tais como o ecoturismo, turismo de aventura e turismo 
rural, além do turismo no próprio espaço urbano. Assim, é criado um panorama que 
pode servir de parâmetro pra outras análises, reforçando a idéia de que o turismo é 
uma atividade produtora e consumidora do espaço geográfico. 
 

Palavras-chave: Turismo. Espaço Geográfico. Ordenamento Territorial. Canela/RS. 
 

 



ABSTRACT 
 

This paper tries to analyze the local space in the municipal district of Canela, placed 
on the State of Rio Grande do Sul, more precisely on the “Região das Hortênsias”, by 
the look of it’s touristic usage. This analysis was made considering the huge capacity 
that tourism has for making significant incidences on the territories that are taken for 
tourism, especially when talking about the spatial production made by its visitors and 
the ordainment of the territory, a political mean of directing the activities in certain 
places, using this political power on touristic activity either. Trying to keep a critic 
view and by agreement with the object of research it was delineated a theorical 
formulations that would show the most important concepts on the tourism analysis by 
a geographic view. Canela is one of the most important touristic areas in the South of 
Brazil, together with the municipal district of Gramado, to make possible an analysis 
of the touristic activities effects on the local inhabitants day-life issues like the 
economy, social life, politics, spatial and environmental aspects of the area were 
treated, what gives the support for the analysis of the tourists. The business, the 
planners and territorial promoters were issues of this discussion either. Plus that, 
some peculiarities of this area like the proximity between two important touristic 
centers, an association committed with economic development of tourism on the city 
and the nature as a caller for lots of touristic activities, like ecotourism, adventure 
tourism and rural tourism, yet the tourism on the main urban space. That way, a 
panorama is created to be a parameter for other analysis, reinforcing the idea that 
the tourism is an activity that produces and consumes the geographic area. 
 
 
Key-words: Tourism. Geographic Space. Territorial Ordainment. Canela/RS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em um dos capítulos de sua clássica obra, A Sociedade do Espetáculo, Guy 

Debord aborda questões referentes ao planejamento do espaço (ou ordenação do 

território)1, e mais especificamente em uma de suas teses explica a sua concepção 

de turismo, fazendo observações, pois, em seu entendimento o mesmo seria: 

 
Subproduto da circulação das mercadorias, o turismo, circulação humana 
considerada como consumo, resume-se fundamentalmente no lazer de ir 
ver o que se tornou banal. A ordenação econômica da freqüência de lugares 
diferentes já é em si a garantia de sua equivalência. A mesma 
modernização que retirou da viagem o tempo, lhe retirou também a 
realidade do espaço. (DEBORD, 1997, 112) 

 

O julgamento de Debord, então feito na década de 1960, a respeito do 

turismo avalia que este se insere nos espaços com tendência a ampliação das 

viagens, mesmo que estes lugares sejam considerados artificializados e 

equivalentes. Assim, o turismo teve um grande crescimento, em números absolutos, 

durante o decorrer dos anos que se sucederam após esta afirmação. E pode-se 

assegurar que cada vez mais, o ócio, o lazer ou o turismo propriamente dito, vem 

tornando-se uma saída para a vida cotidiana agitada dos cidadãos neste início do 

terceiro milênio. 

Assim, a hipótese que embasou a pesquisa, cujos resultados estão 

apresentados nas páginas a seguir, foi a de realizar uma abordagem geográfica do 

turismo, um fenômeno de difícil apreensão e que traz consigo consideráveis 

implicações espaciais. Ao ser analisado como o turismo acontece a relação com o 

espaço é inevitável e, nesse sentido, houve preocupação em se compreender tal 

fenômeno espacial construindo um arcabouço teórico-metodológico que permitisse 

                                                 
1 E a espetacularização dos mesmos, como o título da obra já evidencia. 
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perceber rebatimentos espaciais dessa atividade na Serra Gaúcha, especificamente 

no município de Canela. 

Partindo da noção do espaço como um conjunto indissociável de sistemas de 

objetos e de ações2, procurou-se construir um esquema de idéias para auxiliarem no 

entendimento das relações espaciais que acontecem a partir de um estudo de caso, 

pois somente o lugar pode demonstrar a complexidade espacial do fenômeno do 

turismo como ele efetivamente se realiza, com seus sujeitos sociais, objetos e 

ações. Um dos pontos orientadores desta pesquisa é o que entende o turismo como 

uma prática social e, o segundo ponto diz respeito ao entendimento de que é o 

homem o elemento central na discussão acerca da produção do espaço, uma vez 

que ele produz espaço3 para a (re)produção da própria vida em sociedade. 

No intuito de se compreender singularidades do processo de produção 

espacial pelo uso turístico do território, o tema em desenvolvimento nesta pesquisa 

toma o município de Canela como recorte espacial e estudo de caso. Sendo que 

exclusivamente a compreensão do local por ele mesmo, não é aqui a preocupação 

fundamental e sim o uso deste exemplo para compreender-se as relações entre 

turismo, processo de produção do espaço e as políticas de ordenamento do 

território, pois: 

 

Um fenômeno específico reproduz, em diferentes escalas, as mesmas 
determinações da totalidade, sem com isso eliminar-se as particularidades 
históricas. [...] É possível detectar as leis gerais do processo de produção 
espacial a partir da análise de uma determinada parcela, desde que esta 
leve em conta a relação com a totalidade. Esta idéia apóia-se numa visão 
determinada de realidade, na qual os fenômenos só têm sentido quando 
analisados em função do todo ao qual pertencem. (CARLOS, 1994, p. 39) 

 

Reconhece-se, porém, que as exigências e as possibilidades presentes em 

Canela podem ser características únicas deste local e não se aplicar a outros 

lugares, mas este fato não exclui a pretensão de se compreender o fenômeno em 

sua forma geral, uma vez que se pode ainda admitir, por exemplo, que o uso 

turístico em Canela, ou outra área similar, pode ocorrer em decorrência da saturação 
                                                 
2 Cf. Milton SANTOS, 2006. 
3 Conforme aponta Ana Fani Carlos (1996), o espaço é produto, condição e meio de toda a atividade 
humana. É um produto histórico e social das relações que se estabelecem entre a sociedade e o 
meio circundante, relação esta mediada pelo trabalho. 
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dos grandes centros urbanos que acaba por produzir a necessidade, em suas 

“multidões solitárias 4 ”, de se ausentar temporariamente da esquizofrenia dos 

grandes centros, no tempo do ócio (não-trabalho). 

Assim, Canela não deve / pode ser compreendida por si só, uma vez que a 

apreensão da realidade remete diretamente à totalidade. Ainda, partimos da 

consideração de que a produção espacial se dá sob a atuação do Capital, do Estado 

e da Sociedade, em sentido amplo. Estes agentes, além de atuarem no processo de 

produção do espaço, também são os responsáveis pela sua fragmentação, uma vez 

que se presencia o uso diferenciado das parcelas do espaço, fruto do interesse 

divergente dos sujeitos sociais envolvidos. 

O município de Canela especializa-se 5  em função do turismo, e este 

proporciona rentabilidade econômica ao local, ao mesmo tempo em que demonstra 

(mesmo querendo esconder) alguns sinais de desgaste ambiental e problemas 

sociais. Estes fatos levaram à escolha deste local para estudo, entendendo-o como 

um exemplo elucidativo da relação entre turismo, planejamento e consumo do 

espaço. Existem alguns elementos singulares do turismo em Canela6, que fazem 

deste um estudo de caso bastante particular, como áreas de parques protegidos, 

práticas de turismo rural, aventura, gastronômico, mescladas ao espaço urbano 

direcionado aos turistas, tanto através dos eventos organizados e promovidos pelo 

poder público como pela iniciativa privada. 

Toma-se por objetivo geral deste trabalho a análise do município de 

Canela/RS através das atividades turísticas nele realizadas, focando as ações do 

poder público e do setor privado na transformação / apropriação do espaço para e 

pelo turismo e as diferentes formas e agentes que contribuem com estas ações. 

Já os objetivos específicos do trabalho perpassam por identificar as práticas 

turísticas espacializadas no município de Canela; analisar ações políticas 

                                                 
4 Termo usado por Guy Debord (1997, p. 23) referindo-se à condição de isolamento frente à produção 
e ao consumo de alguns bens como o automóvel e a televisão, selecionados pelo sistema 
espetacular. 
5 Este processo de tornar os lugares especializados de forma atrativa ao capital resulta na “produção 
da fragmentação, da insegurança e do desenvolvimento desigual efêmero no interior de uma 
economia de fluxos de capital de um espaço global altamente unificado” (HARVEY, 2004, p. 267). 
6 Um elemento bastante curioso nas práticas turísticas atuais, também presente em outras atividades, 
de diversos setores da economia, é a busca (ou o discurso) da sustentabilidade, que muitas vezes 
norteia os projetos e planejamentos destas ações. 
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referendadas pelo discurso das melhorias à sociedade pelo turismo, em diversas 

escalas; analisar as formas e os agentes de produção do espaço turístico local; 

identificar sua inserção no cenário regional, já que o município de Canela está 

situado numa região essencialmente (e historicamente) turística; compreender como 

se processa a ordenação deste território com o seu desenvolvimento atual e por fim; 

contribuir para o conhecimento e aprimoramento do estudo da atividade turística sob 

o prisma da Geografia, de modo que este estudo também possa favorecer a uma 

crítica da sociedade em relação às suas benesses e prejuízos. 

A pesquisa concentrou-se sobre duas linhas de investigação: a primeira tratou 

da análise do conjunto de atividades que compõem o fenômeno turístico, seus 

fundamentos estruturais, seu papel no processo de produção do espaço e a 

articulação entre essas diferentes dimensões, bem como verificando as políticas 

para o turismo propostas para o ordenamento do território na área de estudo. Esta 

parte da pesquisa, em gabinete, envolveu o levantamento bibliográfico e a consulta 

a fontes secundárias como livros, periódicos acadêmicos e dissertações sobre a 

temática. Já a segunda linha de investigação ocorreu após a fase inicial de pesquisa 

de gabinete, onde se realizou a pesquisa exploratória de campo em Canela e em 

fontes de pesquisa documental / bibliográfica, como a Secretaria de Turismo do 

Estado do Rio Grande do Sul, Universidades e documentos disponíveis na rede 

mundial de computadores.  

No intuito de identificar a evolução histórica das infra-estruturas, bem como 

conhecer as transformações ocorridas no local, decorrentes da atividade turística 

dialogou-se com proprietários (e funcionários) de algumas pousadas, hotéis, 

restaurantes, agências de turismo, e com moradores locais e turistas. Também 

foram captadas informações junto à Associação Comercial e Industrial de Canela – 

ACIC e à Prefeitura Municipal de Canela. Algumas técnicas e instrumentos de 

observação para análise do caso foram utilizados, tratando-se da observação direta 

não-participante, na qual o pesquisador se coloca em situação de espaço e tempo 

que lhe permitam assistir às manifestações do fenômeno a ser estudado utilizando-

se, para registrar as observações, a câmera fotográfica e as anotações de campo. 

Dentre os diversos tipos de análises existentes, a análise crítica adequou-se 

melhor às necessidades da pesquisa, uma vez que não é prioridade deste trabalho 

traçar o perfil do turista na área de estudo analisada, tampouco realizar estudos 
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estatísticos aprofundados. Contudo, as exposições e descrições de alguns 

elementos servem de auxílio para a montagem do quadro geral da atividade no 

município, contribuindo significativamente para esta pesquisa. 

Agora, em relação à estrutura escrita deste trabalho, seguem-se após esta 

introdução mais três capítulos. O próximo refere-se à fundamentação teórico-

metodológica, delimitando os conceitos e a maneira que é pensada a prática 

turística nesta pesquisa, englobando conceitos da ciência geográfica e do turismo. O 

capítulo posterior diz respeito ao contexto de formação do município de Canela e o 

desenvolvimento do município, principalmente no que concerne à atividade turística, 

primeiramente buscando alguns fatos históricos, depois penetrando na realidade 

atual do município e da região na qual este está inserido, sempre buscando a 

analisar o tema no contexto global e procurando ilustrar bem como as atividades 

podem impactar (ou nada exercer) no meio, na população e na intersecção de 

ambos. 

Na seqüência deste, o quarto e último capítulo referente às considerações 

finais acerca do turismo e suas ações no espaço estudado. Reconhece-se a 

amplitude dos conceitos de espaço e de turismo, sendo este último, no mundo atual, 

cercado de pluralidade e considerado, em muitos casos, uma atividade econômica 

que pode resolver os problemas dos lugares, portanto, seria ingenuidade crer-se que 

aqui esta discussão estará cessada, devendo este trabalho ser considerado como 

mais uma contribuição a este tema que tanto avança e é estudado na 

contemporaneidade. 

 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 TURISMO: DEFINIÇÕES E TENDÊNCIAS  

 

 
Os primeiros trabalhos tratando das noções sobre Turismo, segundo Jovicic 

(apud REJOWSKI, 1999, p. 15), datam de 1870, grande parte tratando de Geografia 

e Economia. Já o termo específico Geografia do Turismo teria sido introduzido na 

terminologia científica da atividade em 1905 pelo alemão Stradner7. Percebe-se, no 

entanto, que durante algumas décadas o estudo do turismo foi deixado em segundo 

plano, sendo que os estudos de Geografia e Turismo são feitos no Brasil pela 

primeira vez por volta dos anos 1970, com alguns trabalhos acadêmicos específicos 

da Geografia do Turismo. (RODRIGUES, 1999) 

Atualmente, Adyr Rodrigues (1999) afirma que este fenômeno do turismo, 

insere-se totalmente em pesquisas, tanto no âmbito da Ciência Geográfica, como 

nas áreas afins: Economia, Sociologia, Antropologia, Direito, História, entre outras, 

pois se trata de fenômeno com abordagem multidisciplinar, sendo inclusive 

caracterizado assim pela Organização Mundial de Turismo (OMT). Já a respeito da 

conceituação da atividade, muito embora Roberto Boullón (2002) tenha afirmado, 

após fazer comparações com atividades ditas destas categorias, que o turismo não 

é uma indústria nem uma ciência, outros autores, como Carlos (1996), conceituam 

esta como sendo uma indústria 8  (“sem chaminés”), devido a seu poder de 

transformação do lugar. 

                                                 
7 No livro Der Fremdenvekehr (O Turismo), de 1905. (REJOWSKI, 1999, p. 15) 
8 Uma “indústria pós-moderna”, nem por isso menos degradadora do ambiente social e natural. Não é 
indústria, mas é denominada assim por ser tão impactante quanto a atividade industrial. (OURIQUES, 
1998) 
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Tempos antes, Lage (1991) já simpatizava com esta idéia, expondo em sua 

obra o turismo como uma indústria vasta e complexa, precisando ser bem planejada 

quando se quer obter os maiores lucros econômicos. Muito embora seu foco 

principal de análise fosse a economia do turismo, a autora acredita ser possível 

haver um projeto turístico, com planejamento, no intuito de atingir metas não apenas 

econômicas, mas de ganho em todos os âmbitos,. 

No Brasil, segundo Rejowski (1999), o estudo do turismo vem evoluindo com 

esforços em pesquisa e ensino de forma semelhante ao processo de cientificidade já 

ocorrido em outras áreas das ciências humanas e sociais, delineando-se parâmetros 

com seus componentes e dimensões característicos para o turismo. Porém, ainda é 

notória a dificuldade em definir um conceito de turismo, evidenciada na ausência de 

consenso entre a OMT e diversos autores de grande renome nacional e/ou 

internacional. 

A OMT faz uso de uma conceituação técnica e bastante abrangente, a qual é 

internacionalmente aceita, afirmando que: 

 

O turismo é uma modalidade de deslocamento espacial, que envolve a 
utilização de algum meio de transporte e ao menos um pernoite no destino; 
esse deslocamento pode ser motivado pelas mais diversas razões, como 
lazer, negócios, congressos, saúde e outros motivos desde que não 
correspondam a formas de remuneração direta. (OMT apud CRUZ, 2003, p. 
4) 

 

Tematizando a atividade, Barretto integra o turismo como atividade inserida e 

dependente de outros tantos serviços e produtos mais, a autora afirma ser o turismo: 

 

Essencialmente movimento de pessoas e atendimento às suas 
necessidades, assim como às necessidades das outras pessoas, que não 
viajam. O turismo é o fenômeno de interação entre o turista e o núcleo 
receptor e de todas as atividades decorrentes dessa interação. 
(BARRETTO, 1991, p. 43) 

 

Na concepção de Mario Beni (2000, p. 35) o turismo é: 
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Um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, 
como e a que preço. Neste processo intervêm inúmeros fatores de 
realização pessoal e social de natureza emocional, econômica, cultural, 
ecológica e científica que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os 
meios de transporte e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si 
para a fruição tanto material como subjetiva de sonhos, desejos, imaginação 
projetiva, de enriquecimento existencial histórico-humanístico, profissional, 
de expansão de negócios. 

 

Logo na observação a seguir podemos denotar a força da atividade turística 

no contexto do planejamento e ordenação territorial, pois, para a autora, numa visão 

exacerbada, mas não incorreta, turismo é uma: 

 

Atividade transversal, global, de fronteiras fluídas, o turismo interfere nos 
tecidos econômicos e sociais, nas estruturas demográficas e do emprego, 
no ambiente, no patrimônio natural e cultural, nos comportamentos e na 
ocupação e funcionamentos dos territórios. (CAVACO, 1999 apud VIEIRA; 
ALMEIDA; SOUZA, 2006, p. 123) 

 

Visão esta, de uma geógrafa, que contempla o(s) território(s) como categoria 

de implementação das atividades turísticas, bem como fala da transversalidade do 

turismo, interferindo em elementos diversos. Ainda, Jost Krippendorf (1989, p. 44), 

sociólogo, considera o turismo como uma atividade a qual: 

 

A necessidade de relaxamento é comercializada e transformada em viagens 
de todas as espécies, de acordo com as regras da arte do marketing [...] é a 
indústria da diversão e do prazer [...], das agências de viagem, das 
empresas de transporte [...], dos estabelecimentos de alojamento, dos 
restaurantes e dos estabelecimentos de diversões [...], dos vendedores de 
souvenirs, dos cassinos e parques de diversões, do setor automobilístico, 
dos bancos, dos seguros, etc. uma indústria que tem sua dinâmica própria. 

 

Já Falcão (1999, p. 65) assim define a atividade turística: 

 

O turismo, qualificado como nova modalidade de consumo de massa, 
desenvolve-se no âmbito de emergente economia de trocas invisíveis em 
escala nacional e internacional. Esta modalidade se expande com a 
produção de bens (infra-estrutura), construções, alimentos e produtos 
diversos e serviços (transportes, hospedagem, alimentação, etc.) que se 
integram para o consumo final. Esse conjunto de bens e serviços oferece ao 
mercado de consumo condições de acessibilidade a determinado lugar. O 
espaço, na dimensão do lugar, assume caráter de objeto de consumo e, 
como tal, é (re)produzido e comercializado. 
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Enquanto isso, outra autora traz uma visão mais desenvolvimentista da 

atividade turística, com uma generalização, apontando seus benefícios, como na 

área econômica e de infra-estrutura, o que pode implicar em fatores negativos: 

 

O turismo é uma atividade que, quando alcança um nível elevado de 
desenvolvimento, pode servir de base econômica para uma região ou um 
local, requerendo especial atenção para os impactos ambientais que 
provoca. É uma atividade que consome o espaço geográfico: exige a 
construção de infra-estrutura, utiliza-se de recursos turísticos, integra a 
população nativa e pode degradar o ambiente. (BISSOLI, 1999, p. 13) 

 

No entendimento de Tarlombani da Silveira (2002, p. 21), o turismo: 

 

Consiste no deslocamento de pessoa provisório e limitado no tempo e no 
espaço, de tal modo que não implica na transferência do local habitual de 
residência, e que possui motivações diversas (que podem ir do simples 
lazer, passando pela curiosidade, educação, saúde, cultural, aventura, indo 
até aspectos de ordem profissional e religiosa), e que tem, por um lado, 
como subjacente ao aproveitamento desse tempo de deslocamento, um 
desejo de evasão por parte do ser humano do seu território cotidiano e, por 
outro lado, a busca por novos espaços e culturas de forma mais ou menos 
vinculada. 

 

Ainda para a maior compreensão da geograficidade do fenômeno turístico, 

não encontra-se nada mais sutil do que expor o entendimento de Arlete Rodrigues 

(1999, p. 56), que resume bem a inter-relação dos mesmos, pois para esta geógrafa: 

“o turismo é uma atividade que produz (mesmo quando se apropria sem transformar) 

um espaço”. 

Assim, a geografia é a área, e o geógrafo o profissional que tem profundos 

interesses pelo turismo (além dos próprios turismólogos), pois a atividade turística 

constitui-se como um fato social e econômico que se manifesta, efetivamente, no 

espaço geográfico. Esse caráter espacial é determinado de diversas maneiras, tais 

como: por meio dos pólos emissores e receptores; pelas vias de deslocamento de 

pessoas de seu lugar de residência a espaços que possuam condições de satisfazer 

suas motivações turísticas; pelas atividades realizadas pelos turistas nos locais 

visitados, entre outras. Deve-se ressaltar, ainda, que o turismo se vale dos lugares, 

das diversidades dos espaços, das culturas, das expressões da vida humana, da 
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identidade de cada lugar, das paisagens, enfim, o produto de consumo do turismo é 

o local turístico, porção do espaço geográfico. 

George Cazes (1992), geógrafo que há mais de duas décadas realiza estudos 

enfocando a dimensão espacial do turismo, afirma categoricamente que a análise 

geográfica do turismo é da maior importância. Para este estudioso, o turismo é um 

dos fenômenos mais dinâmicos e complexos da sociedade contemporânea com 

forte incidência na produção, transformação e organização do território. 

Enquanto conceitua-se a atividade turística por si só, não deve-se esquecer 

que existem os promotores da atividade turística, como bem observa Tarlombani da 

Silveira (1997a), sempre bem equipados e dispostos a atrair os visitantes, 

sustentando que também no turismo, assim como em qualquer ramo de negócios, 

está por trás um poderoso esquema de promoção e marketing cujo objetivo é vender 

o “produto turístico”. Ainda, discorrendo sobre os promotores da atividade turística, 

afirma que eles utilizam um sistema de divulgação cada vez mais sofisticado onde 

oferecem muito conforto, natureza, descontração e liberdade, enfim, lugares 

paradisíacos contrastantes com o espaço habitual e banal do turista. (TARLOMBANI 

DA SILVEIRA, 1997a) 

Esta negociação do espaço, além de (re)produzir este, também o transforma, 

pois entende-se o turismo aqui como “uma prática social que envolve o 

deslocamento de pessoas pelo território e que tem no espaço geográfico seu 

principal objeto de consumo” (CRUZ, 2003, p. 5), ou seja, uma pratica social 

produtora de espaço através do mercado, que faz uso do território nos 

deslocamentos dos turistas, ou dos empreendedores do mesmo9. 

Os espaços possuem três fontes de turistificação que segundo Knafou (1996), 

são os seguintes: os turistas, o mercado e, os planejadores e promotores 

“territoriais” 10. Os primeiros são a razão de ser e deles é a origem do turismo, já o 

mercado é a principal fonte atual de criação destes espaços pela exposição que faz 

dos produtos turísticos, por fim, os últimos são as iniciativas locais, regionais ou 

mesmo nacionais que são ligadas a lugares ou a um lugar específico. Há ainda o 

papel social antagônico ao turista, o morador local, que também se faz presente 

nesta turistificação do espaço. 
                                                 
9 Cf. Rita CRUZ, 2007. 
10 Grifo do autor. 
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Enquanto isso, Vera et al. (1997, p. 41) observam em sua obra os elementos 

do sistema turístico pelo viés da geografia do turismo, citando as ferramentas que 

podem ser utilizadas, dentre estas estão as escalas territoriais e a análise da 

diversidade ambiental social e econômica dos territórios dedicados ao turismo, 

assim como a articulação entre espaço emissor – mobilidade – destino 

turístico.Assim sendo, os territórios turísticos interagem através da cadeia produtiva 

com as escalas territoriais, antes disso, porém, estão diretamente ligados aos temas 

turísticos (culturais, ecoturismo, entre outros), articulando-se através dos agentes de 

turistificação com as infra-estruturas e equipamentos, que vieram a surgir a partir de 

uma transformação territorial e social dos recursos turísticos11. 

Agora, a respeito da produção dos lugares turísticos, conforme M. L. Silveira 

(1997, p. 36), esta é uma conseqüência da publicidade12 que, no atual período 

histórico, cria “uma vocação de consumo que antecede à produção material e 

imaterial e que, ressaltando a oposição entre trabalho e não-trabalho, busca 

despertar a necessidade de lazer”. Assim, a autora afirma que além da tecnoesfera 

(incorporação de acréscimos científicos, tecnológicos e informacionais ao meio 

geográfico) cria-se uma psicoesfera (que trata do plano das idéias, do imaginário, do 

discurso e das imagens). É na manifestação desta psicoesfera que se dá a aptidão 

paisagística dos lugares turísticos (M. L. SILVEIRA, 1997), produzindo lugares 

turísticos e também sendo capaz de determinar a sua desvalorização e/ou o seu fim. 

Sobre esta questão, temos a seguinte afirmação: 

 

La fuerza del imaginário, y los fuertes intereses del mundo de la producción, 
han sido incentivos suficientes para introducir elementos de cultura 
empresarial en el mundo del turismo. [...] De tal forma, el turismo crea, 
transforma, e inclusive valoriza diferencialmente espacios que podian no 
tener “valor” en el contexto de la lógica de producción. (HIERNAUX-
NICOLÀS, 1996, p. 46, p. 49) 

 

Pode-se dizer que dois elementos da psicoesfera atuam na produção dos 

lugares turísticos: primeiro, a publicidade que, invadindo cada vez mais a sociedade 

no seu aspecto cotidiano, impõe a necessidade da fuga do mundo e da lógica do 
                                                 
11 Cf. J. Fernando VERA et al., 1997, p. 42. 
12 Pois, segundo Marc Boyer (2003, p. 149-150) “a publicidade, o rádio e a televisão, agindo sobre o 
tempo livre, condicionam as massas e suscitam vontades que logo são percebidas como 
necessidades”. 
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trabalho, e segundo, a aptidão paisagística dos lugares e os atrativos turísticos, 

ambos sendo uma construção cultural, determinada por parcelas da sociedade num 

dado momento histórico. (M. L. SILVEIRA, 1997) 

Sobre o debate em torno da análise territorial e geográfica do turismo, este 

tem sido objeto de estudo de respeitados autores (Knafou, 1996; Rodrigues, 1999; 

Tarlombani da Silveira, 2002; Cruz, 2002 e Vera et al. 1997, entre outros). Para 

exemplificar esta afirmação percebe-se em Knafou (1996) o enfoque relacionado 

com territorialidades distintas e confrontantes nos lugares turísticos. Em sua análise 

tem-se a discussão acerca da territorialidade sedentária dos visitantes freqüentes e 

a territorialidade nômade dos que só passam pelo local. Nas duas situações vê-se a 

necessidade de apropriação do território, mesmo fugidiamente, por parte daqueles 

que o freqüentam.  

Deste modo, turismo é uma atividade espaço-temporal, aqui entendida como 

promotora de novos territórios e agregadora de fluxos, tanto os demandantes como 

os ofertantes, os primeiros se deslocando para usufruírem dos segundos. O espaço 

de recepção do turismo (dos turistas) é o espaço a ser analisado, aquele que é 

modificado espacialmente pelas ações. E como já referido, esta é uma atividade que 

consome e apropria-se do espaço, modificando, (re)produzindo o espaço turístico. 

(RODRIGUES, 1999) 

 

 

2.2 TURISMO E PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

 

 

Compreendendo o território como um conceito-chave para a ciência 

geográfica, partimos da concepção de Milton Santos (apud TARLOMBANI DA 

SILVEIRA, 2002, p. 13) para identificarmos esta categoria, pois para este: “é o uso 

do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de análise social (e... 

geográfica) [...] o território em si são as formas, mas o território usado são objetos e 

ações, sinônimo de espaço humanizado, espaço habitado”, assim como: 
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Numa situação em que as virtualidades de cada localização estão sempre 
mudando, instala-se o que bem se pode denominar de guerra dos lugares. 
Estes não apenas devem utilizar suas presentes vantagens comparativas, 
como criar novas, para atrair atividades promissoras de emprego e riqueza. 
Na batalha para permanecer atrativos, os lugares se utilizam de recursos 
materiais (como as estruturas e equipamentos), imateriais (como os 
serviços). E cada lugar busca realçar suas virtudes por meio dos seus 
símbolos herdados ou recentemente elaborados, de modo a utilizar a 
imagem do lugar como imã. (SANTOS, 2006. p. 268-69) 

 

A prática social do turismo é capaz de dinamizar e/ou articular diversas 

atividades e ramos da economia, e reflete ainda as determinações da sociedade na 

qual está inserida, que é contraditória, conflituosa, controversa, reflexo também de 

lógicas do momento histórico atual, como o processo de globalização, ou período 

técnico-científico-informacional. (SANTOS, 2003) 

Este mesmo turismo também ocupa um papel de destaque na acumulação do 

capital, uma vez que a circulação de pessoas gera a circulação do dinheiro, 

principalmente por meio do consumo dos bens e serviços. Sendo que o processo de 

acumulação do capital, como reprodução social: 

 

Carrega conflitos em suas próprias entranhas, uma vez que se trata de 
recalcar e acomodar nas malhas do mercado, esvaziando de sentido 
histórico, as formas contemporâneas que não estejam em plena 
consonância com a expansão do capital, ou, o que é pior, trata-se de 
aniquilá-las, quando de algum modo venham a questioná-la. Nesse 
encurralamento, o Estado desempenha papel de primeira grandeza. 
(MARTINS, 2001, p.22) 

 

Já Neil Smith (1988, p. 140) observa que o capitalismo “foi bem sucedido em 

realizar seu ‘crescimento’. Nós não podemos calcular a que preço isto se deu, mas 

podemos saber os meios utilizados: pela ocupação do espaço, pela produção do 

espaço”. Neste mesmo sentido, para Bertoncello (1998, p. 73) “é preciso uma 

análise da prática e atividade turística estabelecendo sólidas relações entre as 

tendências observadas no turismo e as tendências e relações gerais da sociedade”. 

Ele aponta, ainda, para a necessidade da superação de leituras dicotômicas do 

turismo e seus impactos, pois a atividade turística é muito ampla, complexa, envolve 

diversas relações, dimensões, formas, e reduzi-la a algo ora negativo ora positivo 

seria um tanto reducionista e maniqueísta. 
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O mesmo alerta Lanfant apud Hiernaux-Nicolàs (1996, p. 45) em relação às 

análises dos impactos do turismo: 

 

Denunciamos el sistema conceptual sobre el cual descansa esta 
problemática; principalmente el hecho de que piensa en términos de 
exterioridad las relaciones entre turismo y sociedad, turismo y cultura local, 
lo que desemboca frecuentemente en hacer del turismo un cuerpo 
extranjero y del turista un intruso, un agente de contaminación. 

 

Acredita-se ser o conceito de espaço que permite a melhor compreensão do 

turismo, visto como um fenômeno eminentemente espacial. Por assim dizer, é no 

espaço que encontramos subsídios para apreender o turismo em sua totalidade e 

peculiaridades: a sazonalidade, os turistas, os moradores locais, os empresários dos 

ramos de hospedagem, transporte, alimentação e prestação de serviços, o poder 

público e os eventos, lembrando que todos eles se espacializam, em diferentes 

situações ou posições. 

Na atualidade estamos cercados por espacialidades na forma de objetos, que 

participam ativamente de nossa vida, permitindo ou dificultando nosso acesso a 

lugares, assim: 

 

À nossa volta, existe hoje uma espécie de evidência fantástica do consumo 
e da abundância, criada pela multiplicação dos objetos, dos serviços, dos 
bens materiais, originando como que uma categoria de mutação 
fundamental na ecologia da espécie humana. (BAUDRILLARD, 1995, p. 15) 

 

O turismo, fazendo uso dos objetos13, conquista uma parcela do espaço que 

no entendimento de Carlos (1999, p. 66) “se transforma em mercadoria (e que entra 

no circuito da troca), [...] tornando-se um novo e rentável ramo da atividade 

produtiva”. 

Dos objetos demandados pelo turismo, as redes são as mais expressivas, 

haja visto que o “fazer turismo” pressupõe deslocamentos. Algumas redes são mais 

                                                 
13 Ao longo da vida, podem-se testemunhar objetos nascerem e morrerem, gerações de objetos 
surgirem e darem lugar a novos objetos, sem mesmo terem se tornados antigos e chega-se “ao ponto 
em que o ‘consumo’ invade toda a vida, em que todas as atividades se encadeiam do mesmo modo 
combinatório, em que o canal das satisfações se encontra previamente traçado”. (BAUDRILLARD, 
1995, p. 19) 



 

 

15

perceptíveis14, como a rede de transporte (rodovias, aerovias e rotas marítimas). Já 

outras são quase imperceptíveis, exemplificadas pelas redes “virtuais” de venda de 

passagens e reservas de hospedagem, porém, extremamente importantes na 

definição dos destinos de viagem. Para Rogério Haesbaert (2004, p. 286), o território 

é fundamentalmente moldado em rede: 

 

Não apenas enquanto mais uma forma (abstrata) de composição do espaço, 
no sentido de um “conjunto de pontos e linhas”, numa perspectiva 
euclidiana, mas como o componente territorial indispensável que enfatiza a 
dimensão temporal-móvel do território e que, conjugada com a “superfície” 
territorial, ressalta seu dinamismo, seu movimento, suas perspectivas de 
conexão [...] e “profundidade”, relativizando a condição estática e dicotômica 
(em relação ao tempo) que muitos concedem ao território. 

 

Nessa perspectiva relacional de território, as redes do turismo, longe de 

servirem somente a ele, são emblemáticas. As redes materiais, como as de 

transporte, ligam pólos emissores e pólos receptores de turistas. As redes imateriais, 

que funcionam em nível mundial, apesar de seu alto grau de fluidez, ocupam e 

produzem cada vez mais espaços voltados para o turismo. 

Agora, reduzindo o turismo a uma atividade econômica, poderíamos incorrer 

na estreiteza da análise, deixando de privilegiar a espacialidade da atividade e 

relegando a um segundo plano a sua dimensão espacial: “espaço discreto e espaço 

euclidiano nada mais são do que duas formas refinadas de uma mesma percepção 

empirista de um espaço homogêneo e isótropo, neutro, no qual se desenvolveriam 

os fatos econômicos” (LIPIETZ, 1987, p. 17). 

Para Cruz (2003, p. 5), como já citado, o turismo é “uma prática social, que 

envolve o deslocamento de pessoas pelo território e que tem no espaço geográfico 

seu principal objeto de consumo”. E para corroborar com a afirmação, ressalta-se 

que o consumo do espaço pelo turismo o torna, eminentemente, uma atividade 

territorial: 

 

                                                 
14 São facilmente identificáveis, no entanto, como são meios (intermediários entre origem e destino), 
não são tão bem observáveis à primeira vista, se comparados aos fins do turismo: hospedagem, 
alimentação, paisagem, enfim, todos os demais objetos “consumidos” no destino turístico, que são 
muito mais facilmente percebidos. 
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El turismo es, antes de todo, una práctica social colectiva que integra 
mecanismos distintos de relación al espacio, a la identidad y al Otro. Por 
ende, más que una actividad económica, el turismo es una práctica 
generadora de actividad económica en la misma forma que la religión, el 
deporte e la guerra. (HIERNAUX-NICOLÀS, 1996, p. 40) 

 

Tais abordagens conceituais do turismo convergem com as idéias de 

Bertoncello (1998, p. 57), já que para este: 

 

Quando falamos de turismo estamos falando de uma prática social, a 
prática turística, que consiste no deslocamento espacial que realizam os 
indivíduos com o fim de realizar atividades de lazer e recreação vinculadas 
com diversos atrativos turísticos presentes nos lugares de destino. [...] o 
turismo é um serviço cujo consumo gera benefícios econômicos. 

 

Um conjunto de agentes econômicos com interesses específicos no 

desenvolvimento da atividade, na organização e na prestação de serviços entra em 

cena, nos remetendo a importância considerável dos diferentes papéis dos sujeitos 

sociais e suas relações com o território. Porém, outra afirmação considera que: 

 

O peso do turismo, atividade humana multiforme, que repousa sobre um 
aparelho econômico heteróclito, é particularmente difícil de ser avaliada. Ele 
oscila entre a sub e a superavaliação, conforme for da avaliação e o 
interesse dos avaliadores. (KNAFOU, 1996, p. 63) 

 

Por suposto, considera-se o turismo uma prática social e uma atividade 

produtiva, que pressupõe o consumo do espaço, que usa os sistemas de objetos 

existentes, bem como, não raras vezes, cria um novo, ancorado em um sistema de 

ações existente, ou a ser criado, no imbricado jogo de relações entre Estado, 

mercado e sociedade. 

 

2.2.1 Ócio e turismo 
 

As lógicas do ócio (não-trabalho) e da produção (trabalho) estão presentes na 

produção do espaço pelo e para o turismo, e estas, no dizer de Hiernaux-Nicolás 

(1996, p. 39) “se encontram na base da especificidade do espaço turístico”, que se 
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relaciona a práticas que diferem da vida cotidiana, do mundo do trabalho, fazendo 

surgir outra cotidianidade. 

O que se pode afirmar é que cada vez mais a lógica do trabalho e o mundo 

da mercadoria (troca) se impõem sobre a lógica do ócio, esta última cada vez mais 

mercantilizada e programada, principalmente no que diz respeito ao turismo de 

massa, significativamente tomado e mediado pela lógica do mercado, à medida que: 

 

A lei do tempo como valor de troca e como força produtiva não se imobiliza 
no limiar do lazer, como se este escapasse miraculosamente a todos os 
constrangimentos que regulam o tempo de trabalho. As leis do sistema (de 
produção) nunca entram em férias. (BAUDRILLARD, 1995, p. 163)  

 

Seguindo o mesmo raciocínio, a “inatividade” do tempo do não-trabalho 

segundo Guy Debord (1997, p. 22-23): 

 

Não está liberada da atividade produtora: depende dela, é uma submissão 
inquieta e admirativa às necessidades e aos resultados da produção. Aí não 
pode haver liberdade fora da atividade, e no âmbito do espetáculo toda 
atividade é negada. [...] Por isso, a atual “liberação do trabalho” o aumento 
do lazer, não significa de modo algum liberação no trabalho, nem liberação 
em um mundo moldado por esse trabalho. Nada de atividade roubada no 
trabalho pode ser encontrado na submissão a seu resultado. 

 

Neste comentário, observa-se que a lógica do “mundo da produção” está 

presente no “mundo do turismo”, este representado por um espaço de consumo 

intensificado, tanto do próprio turismo, enquanto mercadoria, como de bens e 

serviços relacionados ou não ao lazer e ao tempo livre, marcado, cada vez mais, por 

um tempo programado, um tempo de consumo. 

O tempo-livre (ócio) tornou-se uma mercadoria consumível e de acordo com 

Debord (1997, p. 106), “a imagem social do consumo do tempo, por seu lado, é 

exclusivamente dominada pelos momentos de lazer e de férias, momentos 

representados à distância e desejáveis por definição, como toda mercadoria 

espetacular”. Ainda, a respeito do tempo-mercadoria, o autor comenta: 
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Em seu setor mais avançado, o capitalismo concentrado orienta-se para a 
venda de blocos de tempo “todos equipados”, cada um constituindo uma 
única mercadoria unificada, que integrou um certo número de mercadorias 
diversas. [...] Essa espécie de mercadoria espetacular, que evidentemente 
só pode existir em função da penúria das realidades correspondentes, 
também aparece entre os artigos que promovem a modernização das 
vendas, e pode ser paga a crédito. (DEBORD, 1997, p. 105) 

 

O turismo exerce também sua influência no mundo da produção, na medida 

em que os turistas têm certas exigências com relação ao consumo que realizam, e 

são eles os agentes que transferem os recursos de um mundo para o outro (ou seja, 

do mundo da produção para o mundo do ócio), que alimentam desta forma setores 

econômicos, movem o capital. Pois, segundo Baudrillard (1995, p. 25) o lugar do 

consumo é a vida quotidiana e este se relaciona, portanto, ao reino da psicoesfera15, 

no intuito de “solucionar as tensões” próprias do período técnico-científico-

informacional, onde cada vez mais as necessidades são produzidas. 

Assumindo-se que o tempo do consumo é também o tempo da produção, 

Jean Baudrillard (1995, p. 164) afirma que: “o lazer é forçado na medida em que, por 

detrás da aparente gratuidade, reproduz fielmente todos os constrangimentos 

mentais e práticos do tempo produtivo e da cotidianidade escravizada”. Daí ocorre a 

programação do cotidiano no tempo-livre pelo turismo quando este define, a 

exemplo dos pacotes turísticos, o que se pode e o que não se pode ver, e a duração 

pré-estabelecida dos momentos de contemplação. 

 

2.2.2 O espaço-mercadoria 

 

Ao discutir a dialética sócio-espacial, que consiste na ênfase sobre a qual as 

relações sociais e espaciais são inseparáveis e interdependentes, Edward Soja 

(1993, p. 99) afirma que: 

 

 

 

                                                 
15 Cf. Maria Laura SILVEIRA, 1997. 
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A estrutura do espaço organizado não é uma estrutura separada, com suas 
leis autônomas de construção e transformação, nem tampouco é 
simplesmente uma expressão da estrutura de classes que emerge das 
relações sociais (e, por isso, a-espaciais?) de produção. Ela representa, ao 
contrário, um componente dialeticamente definido das relações de produção 
gerais, relações estas que são simultaneamente sociais e espaciais. 

 

O espaço não deve ser tratado somente enquanto localização, algo estático, 

e sim enquanto processo, superando-se a velha noção de um mero palco das 

atividades humanas. Ao considerar que a natureza do espaço é multifacetada, Mark 

Gottdiener (1993, p. 27) afirma que: 

 

O espaço não pode ser reduzido apenas a uma localização ou às relações 
sociais da posse de propriedade – ele representa uma multiplicidade de 
preocupações sociomateriais. O espaço é uma localização física, uma peça 
de bem imóvel, e ao mesmo tempo uma liberdade existencial e uma 
expressão mental. O espaço é ao mesmo tempo o local geográfico da ação 
e a possibilidade social de engajar-se na ação. 

 

Fundamentalmente, o espaço é um produto social e histórico, reflexo da 

articulação das relações sociais, e produzido socialmente através do trabalho. Nas 

palavras de Milton Santos (2006, p. 63) temos a exata noção de que “o espaço é 

formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas 

de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o 

quadro único no qual a história se dá”, sendo que: 

 

Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os 
sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro 
lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza 
sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica 
e se transforma. (SANTOS, 2006, p. 63) 

 

Esta afirmação abre perspectivas de se compreender o espaço não somente 

como produto, mas também como produtor, e para Neil Smith (1988, p. 32), “por 

suas ações, a sociedade não mais aceita o espaço como um receptáculo, mas sim o 

produz; nós não vivemos, atuamos ou trabalhamos ‘no’ espaço, mas sim produzimos 

o espaço, vivendo, atuando e trabalhando”. 
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Para Daniel Hiernaux-Nicolàs (2002, p. 85-86), antes de ser produzido, o 

espaço é apropriado e apropriando-se de um espaço reconstrói-se sua lógica 

temporal e reativa-se um mecanismo de articulação entre tempo e espaço, diferente 

do anterior, pois: 

 

Cada apropriação do espaço implica uma nova atribuição de coerência e 
uma nova lógica que adquire conteúdo com um devir social específico, no 
qual se tecem o individual e o coletivo. Transforma-se o espaço ao se 
transformar a sociedade, e em cada uma dessas transformações está 
envolvida uma atribuição de uma temporalidade particular que é a que vive 
a sociedade particular num dado momento. 

 

Num mundo em que impera a lógica da mercadoria, o espaço é reduzido 

também à mercadoria, sendo cada vez mais produzido para dar condições à 

reprodução do capital. Sobre esta questão, Gottdiener (1993, p. 133) afirma que: 

 

O espaço é produzido como nenhuma outra mercadoria. Tem ao mesmo 
tempo uma realidade material e uma propriedade formal que o capacita a 
encerrar a realidade material de outras mercadorias e suas relações sociais. 
Exatamente como outras mercadorias, ele representa ao mesmo tempo um 
objeto material e um processo que envolve relações sociais. 

 

A relação turismo e espaço se traduz fundamentalmente na indiscutível 

capacidade que tem o turismo de (re)organizar os territórios à sua conveniência, no 

intuito de criar as condições para que o mesmo possa ocorrer. O turismo pode 

desencadear um consumo consuptivo (e não criativo) do espaço enquanto objeto. 

Sobre o espaço-objeto: 

 

É preciso ter em mente que a reprodução ampliada do capital implica a 
reprodução ampliada das contradições que seu movimento incorpora e 
engendra. Trata-se, em verdade, do próprio movimento do mundo das 
mercadorias, no e pelo qual o espaço se torna objeto, não apenas de 
compra e venda, pois isso acompanha a imposição de atividades diversas e 
parcelares pela sociedade burguesa, mas, sobretudo sua produção se torna 
objeto das estratégias que visam a impulsionar a acumulação de capital e, 
portanto, tende a dominar a prática social. (MARTINS, 2001, p.29) 

 

Produzir o espaço para a venda e consumo implica, entre outras coisas, na 

vitória do valor de troca sobre o valor de uso, e o espaço mercadoria limita seu uso 
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às formas de apropriação privada. Suscita-se que há um espaço de consumo e há 

também um consumo do espaço, ou o próprio espaço como objeto de consumo, 

portanto: 

 

Isso pode ser ilustrado pelo turismo, em que o próprio meio ambiente é 
consumido através da recreação, ou pela relocalização dos negócios devido 
a atratividades naturais 16 . Assim, o próprio design espacial pode ser 
convertido em mercadoria, juntamente com a terra, algo que arquitetos, 
planejadores de cidade e turistas conheceram por algum tempo. 
(GOTTDIENER, 1993, p. 129) 

 

Deste modo, “el suelo ha passado a ser um valor de uso a convertirse en 

valor de cambio. En esta transformación de tipo de valor és donde se han asentado 

los ‘negócios’ que a lo largo del proceso caracterizan la producción de este nuevo 

espacio social” (Sánchez, 1991, p. 230). A produção espacial não se caracteriza 

somente pela introdução de objetos que se relacionam diretamente com o turismo, 

mas ainda pela criação e/ou aprimoramento de infra-estruturas que também dão 

suporte à atividade, mesmo que seja de forma indireta. 

 

2.2.3 Os agentes da produção do espaço local 

 

Uma contribuição teórico-metodológica acerca do papel do turismo na 

produção do espaço foi feita por Remy Knafou (1996), ao citar os agentes de 

turistificação dos lugares, que são segundo o autor: turistas, mercado e planejadores 

e promotores territoriais. Torna-se válida, portanto, uma análise do comportamento 

desses agentes de produção de espaços pelo e para o turismo, no intuito de inferir 

qual o papel de cada um na dinâmica do uso do território. Torna-se essencial 

também a constatação de como o turismo, através desses agentes, se relaciona 

com os elementos constitutivos do espaço, apoiados num esquema de análise 

fundamentado numa teoria maior, a teoria do espaço geográfico. 

O fenômeno do turismo deve ser entendido como parte de uma totalidade em 

movimento, e esta pressupõe que vivemos um período histórico no qual, segundo 

                                                 
16 Cf. Clézio SANTOS, 2002. Neste artigo, o autor discute um repensar do ambiente nos tempos de 
globalização do turismo, fazendo uma análise conceitual muito instigante a este respeito. 
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Mark Gottdiener (1993, p. 129): “as relações sociais que regem as atividades 

associadas ao espaço precisam adequar-se à forma pela qual o espaço é usado 

para adquirir riqueza”. Ou seja, estamos, acima de tudo, inseridos na lógica da 

reprodução capitalista e, desta forma, o local, o lugar, se adéqua (ou deveria se 

adequar) a esta lógica. Assim como, apesar da mundialização dos mercados, não se 

pode desconsiderar as especificidades locais. Pois estes particularismos também 

são importantes agentes de produção espacial e, no caso do turismo, uma análise 

que desconsidera o poder de organização dos locais (habitantes, empresários, 

políticos, entre outros) pode ser inconsistente. 

 

 

2.3 TURISMO, CIRCULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ESPACIAL  

 

 

A circulação, que nos remete à idéia de acessos, fluxos, deslocamentos, 

movimentos, possui uma estreita relação com o fenômeno do turismo. Ela não está 

vinculada somente a pessoas e/ou mercadorias e produtos, mas também a idéias, 

valores, pensamentos, palavras, informações, conhecimento, ou seja, muito mais 

amplo e complexo do que se poderia imaginar inicialmente. 

Há certo tempo, esta questão foi abordada por Camille Vallaux (1914), o qual 

afirmava também que a circulação é um fenômeno político, e não é subordinada 

somente às trocas, uma vez que a via econômica não nasce senão depois da 

política, assim: “la via económica no nace sino después de la politica, porque á la 

sombra de la protección del Estado és como la circulación económica prospera y 

desenvuelve”. (VALLAUX, 1914, p. 291) 

Deve-se acrescentar uma ressalva, pois a obra deste autor data do início do 

Século XX, tempo de consolidação dos Estados territoriais e auge do Estado-Nação. 

A grande diferença para os dias de hoje é que quem dita as regras são as grandes 

corporações, com suas políticas empresariais, e não mais primordialmente o Estado, 

o que implica que “a organização espacial das relação sob o capitalismo moderno 

tornou-se cada vez mais um produto de processos econômicos que políticos” 
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(GOTTDIENER, 1993, p. 122). O Estado e o Capital possuem atualmente uma 

relação simbiótica e de cumplicidade: 

 

A tensão entre a fixidez (e, portanto, a estabilidade) que a regulação do 
Estado impõe e o movimento fluido do capital permanece um problema 
crucial para a organização social e política do capitalismo. Essa dificuldade 
[...] é modificada pela maneira como o próprio Estado é disciplinado por 
forças internas (nas quais baseia o seu poder) e por condições externas – 
competição na economia mundial, taxas de câmbio, movimentos de capital, 
migração [...]. Em última análise, o poder do Estado não pode ser mais nem 
menos estável do que o permite a economia política da modernidade 
capitalista. (HARVEY, 2004, p. 105) 

 

A circulação apresenta-se como uma das bases da diferenciação espacial e 

da hierarquização e guerra dos lugares, e esta idéia de movimento, associada ao 

turismo, não diz respeito somente ao fluxo de mercadorias, força de trabalho e 

serviços, mas também ao fluxo de pessoas, consumidores de uma mercadoria 

produzida: o espaço, na forma de territórios turísticos. No turismo, não é o produto / 

mercadoria que se desloca até os consumidores para a troca, mas sim o movimento 

contrário. A este respeito, pode-se dizer que: 

 

O turismo é um tipo de consumo diferente dos outros, pois se realiza em 
outro local e não visa à satisfação de uma necessidade fundamental do 
homem: ele não é um dado da Natureza ou do Patrimônio Histórico, pois 
nenhum lugar é “turístico em si”, nenhum sítio “merece ser visitado”, como 
diz a literatura turística; o turismo é um produto da evolução sociocultural. 
(BOYER, 2003, p. 16) 

 

Se o fenômeno do turismo “representa apenas uma parte de um imenso jogo 

de relações” (CRUZ, 2003, p. 12), a idéia de totalidade tem que estar sempre 

presente e, para se analisar o turismo na sua totalidade, é preciso ter em mente pelo 

menos duas dimensões básicas, segundo Cruz (2002, p. 20): a de uma atividade 

produtiva e a de uma prática social, sendo imprescindível analisar este fenômeno 

fora do contexto de suas relações. 

Tanto o turismo como a divisão do trabalho (o motor da vida social) associam-

se à idéia de totalidade, uma vez que estão em permanente movimento e 

transformação. O turismo é uma atividade com inúmeros aspectos contraditórios, de 

caráter seletivo e, portanto, excludentes, que acaba por privilegiar algumas áreas em 
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detrimento de outras. Estamos assim diante de um acontecer hierárquico, 

responsável pela introdução de um novo sistema de objetos e ações, “resultante das 

ordens e da informação provenientes de um lugar e realizando-se em um outro, 

como trabalho” (SANTOS, 2006, p. 166). 

Um acontecer hierárquico 17  é capaz de produzir interdependências 

longínquas através de relações que independem da contigüidade espacial, podendo 

ser, portanto, pontuais, onde predomina “a primazia das normas, e a relevância aqui 

não é a da técnica, mas da política” 18 (SANTOS, 2006, p. 167). Além do acontecer 

hierárquico, Milton Santos ainda evidencia que há um acontecer homólogo e um 

acontecer complementar, em suma: 

 

O acontecer homólogo é aquele das áreas de produção agrícola ou urbana, 
que se modernizam mediante uma informação especializada, gerando 
contigüidades funcionais que dão os contornos da área assim definida. O 
acontecer complementar é aquele das relações entre cidade e campo e das 
relações entre cidades, conseqüência igualmente de necessidades 
modernas da produção e do intercâmbio geograficamente próximo. 
(SANTOS, 2006, p. 166-67) 

 

Na relação do turismo com o espaço faz-se necessário, portanto, apreendê-lo 

enquanto processo, com o interesse no movimento geral da sociedade para assim 

apreender o movimento espacial geral. Assim, com um pensamento agregador, 

procurando expor que há uma relação dialética entre o todo e as suas partes, para 

atingir um desenvolvimento satisfatório, partindo do local para o global, passando 

pelas fases intermediárias, Dinizar Becker (2000, p. 36) compreende que “são essas 

duas dimensões, o global (o abstrato, o homogêneo) e o local (o concreto, o 

heterogêneo) complementares, e só aparentemente contraditórias, que configuram e 

dinamizam o desenvolvimento contemporâneo”. 

Há também aqueles elementos difundidos globalmente, referindo-se a uma 

nova forma de desenvolvimento a qual está alicerçada nas questões da 

sustentabilidade. A ordenação do território também se utiliza deste paradigma de 

desenvolvimento, fazendo referência prioritária a uma destas dimensões: 

                                                 
17 O acontecer hierárquico é um dos resultados da tendência à racionalização das atividades e se faz 
sob um comando, uma organização, que tendem a ser concentrados. (SANTOS, 2006, p. 167) 
18 Conforme este autor, técnica e política são os dois elementos constitutivos do espaço. 
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Afinal, para que serve o ordenamento do território? O ordenamento do 
território deve situar-se na intersecção dos três pilares vitais do 
desenvolvimento sustentável: o da eficácia econômica, o da conservação 
ambiental, e o da equidade social [...]. Portanto a convergência real entre 
ordenamento territorial e desenvolvimento sócio-espacial deverá, 
igualmente, refletir-se em qualquer uma destas três dimensões, 
notadamente na dimensão social. (TARLOMBANI DA SILVEIRA, 2002, p. 
267) 

 

Na interpretação de que o fator social deva ter mais atenção de que os 

demais, porém sempre procurando manter o equilíbrio, detemo-nos na forma como o 

ordenamento do território pode direcionar algumas práticas e delimitar quem pode 

ter usufruto do mesmo, e certamente a iniciativa privada vem acompanhando estas 

ações. Refletindo sobre a categoria desenvolvimento, Souza (1996, p. 7-8) atenta-se 

para uma análise dos dados para que se possa discernir entre crescimento 

(econômico) e desenvolvimento social, assim este elabora a seguinte idéia: 

 

Crescimento e modernização, se não forem acompanhados por distribuição 
da riqueza socialmente produzida e atendimento de necessidades materiais 
e não-materiais elementares, não devem, por conseguinte, valer como 
indicadores de desenvolvimento em sentido estrito. O que implícita ou 
explicitamente está aí sendo colocado é a pertinência da substituição do 
conceito economicista de desenvolvimento das teorias da modernização por 
outro mais abrangente, social.  

 

As intervenções do poder estatal são fundamentais para manter as condições 

mínimas das atratividades turísticas, além da elaboração das infra-estruturas, onde 

serão construídas as demais estruturas turísticas, os governos e a iniciativa privada 

devem estar em certa sintonia, isto ocorre quando há a regulação do segundo pelo 

primeiro, pois: 

 

Quando o desenvolvimento da atividade turística ocorre de modo 
desordenado, sobretudo num contexto alheio a políticas de planejamento e 
gestão territoriais, pode ocasionar impactos negativos no meio ambiente de 
intensidades diretamente proporcionais ao número de pessoas que 
movimenta e à falta de infra-estruturas de apoio. Nesta situação, o meio 
ambiente, que antes era responsável pela geração de fluxos turísticos, pode 
se converter em um fator redutor desses fluxos. (TARLOMBANI DA 
SILVEIRA, 2002, p. 258) 
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Percebe-se que do funcionamento correto do sistema, dependerá a 

continuidade das práticas turísticas, que são naturalmente exploratórias, pois se 

utiliza muitas vezes dos recursos naturais como chamariz ao olhar do turista, que 

sempre está atento aos pontos positivos que lhe favoreçam. Então, deve-se manter 

esta oferta (atrativo turístico) sempre interessante, em bom estado, pois a demanda 

(o turista) irá até ela caso corresponda às suas expectativas e vontades. (URRY, 

1996) 

Sendo assim, o planejamento com o intuito da promoção de certo 

desenvolvimento para as populações (e seus territórios) ofertantes do turismo, vai de 

encontro aos apontamentos adequados na condução dos serviços turísticos 

realizados nestas, pois: 

 

Ao mesmo tempo em que se apresentam novas oportunidades para [...] 
regiões na busca pelo desenvolvimento econômico, apresentam-se, 
também, novos desafios aos agentes governamentais, a quem compete 
elaborar e implementar as políticas de ordenamento do território, assim 
como aos demais atores sociais (agentes privados, populações locais, etc.) 
envolvidos no processo de desenvolvimento turístico. (TARLOMBANI DA 
SILVEIRA, 2002, p. 256) 

 

O ordenamento do território encontra-se intimamente ligado às proposições e 

ações políticas. O ordenamento do território turístico não é diferente, ainda 

necessitando que os demais elementos da sociedade civil envolvam-se neste 

processo, sempre guiados pela base posta pelas políticas públicas. 

 

 

2.4 TURISMO, POLÍTICA E PLANEJAMENTO 

 

 

Política e planejamento são termos intimamente relacionados. A política é a 

espinha dorsal do planejamento, dos programas e dos projetos que visam o 

desenvolvimento (turístico) e pode ser entendida como “o conjunto de fatores 

condicionantes e de diretrizes básicas que expressam os caminhos para atingir os 

objetivos globais para o turismo do país ou região” (BENI, 2001, 178). Por seu turno, 
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o planejamento no turismo pode ser entendido como processo necessário para por 

em prática o conjunto de ações e estratégias representado pela política turística. 

Para Tarlombani da Silveira (2002) política e planejamento são termos quase 

indissociáveis. Mas no que se refere a pôr em prática este planejamento, esta não é 

uma ação muito usual, muito embora nos anos recentes a atenção despendida ao 

turismo, por parte do governo nacional, tenha tido proporções muito mais elevadas. 

Assim, sublinha-se que:  

 

O Brasil não é um país que tenha tradição na elaboração de políticas 
públicas de turismo, embora as primeiras iniciativas públicas federais nesse 
sentido datem do início do século XX. Tido como uma atividade econômica 
de menor relevância, o turismo ocupou historicamente uma posição 
marginal no espectro das políticas nacionais de desenvolvimento, quadro 
que começou a se alterar no final do século passado, mais precisamente ao 
longo dos anos 1990. (CRUZ, 2007, p. 54) 

 

Apesar desta marginalização do planejamento turístico ter possibilitado o 

agravamento de muitas deficiências, nota-se, que nos últimos 20 anos isto tem se 

modificado, e a relevância do planejamento político tem aumentado ano após ano 

em todas as escalas do poder público. O fato ocorrido, que vem corroborar esta 

afirmação, foi a criação de um Ministério Federal próprio ao Turismo19, que antes 

sempre se via subordinado ou dividindo atenção com outros focos da política estatal. 

Um cenário curioso é criado a partir destas políticas de turismo, pois muitas 

vezes elas são confundidas como sendo da iniciativa privada, apenas desta e, 

mesmo tendo o processo de globalização afetado o Estado e suas ações na 

contemporaneidade, o poder público continua exercendo papel fundamental no 

desenvolvimento do setor (CLARINO; TARLOMBANI DA SILVEIRA, 2008). Neste 

sentido temos a posição de Beni (2001, 178), para quem o conjunto de fatores que 

condicionam a política de turismo “determinam as prioridades da ação executiva, 

supletiva ou assistencial do Estado; e facilitam o planejamento das empresas do 

setor quanto aos empreendimentos e atividades mais suscetíveis de receberem 

apoio estatal”.  
                                                 
19 Quando ainda candidato à presidência da república, o atual governo já manifestava publicamente a 
importância que daria ao turismo em sua gestão, caso fosse eleito. A criação do Ministério do Turismo 
em 01/01/2003 (Medida Provisória nº 103), primeiro dia de seu mandato, é emblemática do status 
conferido por este governo ao turismo na administração pública federal, já que, pela primeira vez na 
história do país o turismo tem um Ministério todo para si. (CRUZ; SANSOLO, 2003, p. 2) 
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A atuação governamental está inserida seja através da elaboração de 

diretrizes, seja por meio do planejamento turístico, dando suporte pra que a iniciativa 

privada, também regrada pelo poder público, insira-se nos projetos de 

desenvolvimento propostos pelos governos. Ainda, Mario Beni explicita como deve 

ser a política para o turismo e quais os seus pressupostos, assim, o planejamento da 

atividade: 

 

Deve nortear-se por três grandes condicionamentos – o cultural, o social e o 
econômico –, por mais simples ou ambiciosos que sejam os programas, 
projetos e atividades a desenvolver, e independentes da extensão do 
espaço geográfico em que venham ocorrer, assim como das motivações 
principais e setores econômicos aos quais possam interessar (BENI, 2001, 
p. 178). 

 

As ações políticas concretizadas pelo poder público, são as responsáveis 

pelo equipamento das infra-estruturas, as quais têm grande responsabilidade na 

transformação de atrativo em destino turístico, em conjunto com o que é implantado 

pela iniciativa privada sobre esta infra-estrutura (pública). Em termos gerais, as 

políticas públicas de turismo devem criar as condições para fomentar a atividade 

turística no país, através de parcerias e articulação com os diversos agentes, de 

modo a executar e avaliar programas e projetos voltados para o setor: 

 

Uma política de turismo pode ser entendida como um conjunto de 
intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou ações deliberadas, no 
âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de alcançar e/ou dar 
continuidade a pleno desenvolvimento da atividade turística num dado 
território. (CRUZ, 2002, p. 32) 

 

Num primeiro momento, uma política pública de turismo é fruto do processo 

de planejamento governamental para o setor turismo, e em outro momento passa a 

orientar este processo de planejamento, que assume a forma de projetos, 

programas, planos, entre outros. Em suma, conforme Hall (2001), uma política 

pública é tudo o que um governo decide fazer ou não. 

Este trabalho toma posição a respeito do ordenamento do território, numa 

perspectiva centrada no Estado, para que se possam compreender as formas de 

domínio que este pode manter sobre os territórios, e também como as classes 
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sociais continuam distribuídas escalonarmente, mesmo com a (ou por causa da) 

intervenção do poder público: 

 

A finalidade do ordenamento territorial é o controle regulatório que 
contenha os efeitos da contradição da base espacial sobre os movimentos 
globais da sociedade e a mantenha funcionando nos parâmetros com que 
foi organizada. O ordenamento não é, pois, a estrutura espacial, mas a 
forma como esta estrutura espacial territorialmente se auto-regula no todo 
das contradições da sociedade, de modo a manter a sociedade 
funcionando segundo sua realidade societária. (MOREIRA, 2007, p. 77) 

 

O ordenamento territorial impõe-se em termos um planejamento das 

atividades que possam se desenvolver no território a ser ordenado. Nas palavras de 

Arturo Escobar (2000, p. 213), “o planejamento requer, inevitavelmente, uma 

normatização e uma padronização da realidade, que, por sua vez, têm como 

corolário a injustiça e a obliteração da diferença e da diversidade”. Ou seja, as 

delimitações devem ser diminutas, e mesmo assim, devido a sua complexidade, 

consiste em um traço tênue que por vezes exclui ou insere determinados elementos, 

tendo em vista diversos interesses em questão. 

Entende-se o planejamento como sendo dinâmico devido ao território também 

o ser, isto ocorrendo por conta dos agentes que atuam sobre ele e de suas relações 

sociais. E através do planejamento consegue-se não só resolver ou minimizar os 

problemas de hoje, como também evitar os problemas futuros, por meio de 

estratégias e estabelecimento de metas. Planejamento, para Ignarra (1999, p.69): 

 
É um sistema circular em que as etapas vão se relacionando de forma 
dialética e dinâmica. O planejamento deve ser uma ação permanente de 
projetar, implantar, medir, reprojetar, reimplantar, medir de novo e assim 
sucessivamente. 

 

Nota-se o planejar como um jogo de forças, onde sempre há o maior 

vencedor. Assim, sobre a imposição das instituições, através deste poder por ela 

exercido, Escobar (2000, p. 221) explica que o planejamento “depende de várias 

práticas consideradas como racionais e objetivas, mas que, na realidade, são 

altamente ideológicas e políticas e é através delas que ele se desenvolve”. E que: 
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[As] práticas institucionais como o planejamento e a implementação de 
projetos, por outro lado, dão a impressão de que as políticas são frutos de 
atos racionais e isolados, e não de um processo de aceitação de interesses 
conflitantes, um processo no qual fazem-se escolhas, efetuam-se 
exclusões, e impõem-se visões do mundo. (ESCOBAR, 2000, p. 222) 

 

No que cabe ao planejamento (turístico) a questão escalar aparece como um 

importante fator condicionante dos atos subseqüentes e ponderante das ações nas 

diferentes escalas relacionadas ao poder e aos conflitos sociais. Para tanto 

recorremos a Hall (2001, p. 83) o qual tem importante contribuição, pontuando que: 

 

A escala é um elemento crítico na pesquisa de ciências sociais. A escala 
refere-se ao nível no qual representamos a realidade em nossa pesquisa e 
nosso raciocínio. Ela também pode ser considerada o nível de resolução no 
qual tentamos compreender os fatos. 

 

Já, no que tange ao desenvolvimento e planejamento dos locais turísticos, ou 

cidades turísticas, hoje em dia, para o desenvolvimento desta atividade, o slogan 

mundial dominante é “pense global, aja local”, significando que a simultaneidade das 

transformações e inovações nas várias partes do mundo devam estar implícitas nas 

estratégias que visem o desenvolvimento e a integração regional. Embora, muitas 

vezes o agir e pensar, ambos localmente, possa ser a melhor estratégia. 

Uma vez que as estatísticas sobre o turismo mostram números expressivos 

em determinados locais, o planejamento territorial pode ser um instrumento 

importante para minimizar os efeitos negativos deste, os quais podem acarretar 

impactos socioambientais: degradação do meio ambiente, da cultura e dos costumes 

locais, também o uso massivo de infra-estruturas essenciais à vida cotidiana nos 

lugares, assim como, não raramente, verifica-se a escassez de alguns bens pela 

incapacidade de se atender a uma quantidade tão grande de pessoas num curto 

período de tempo, assim: 

 

Embora a afirmação de que ela é a maior área de atividade econômica do 
mundo seja uma verdade muitas vezes citada, o turismo é importante não 
só por seu tamanho em termos de pessoas que viajam, número de 
empregados ou quanto dinheiro leva até um certo destino; mas devido ao 
enorme impacto que exerce na vida das pessoas e nos locais em que elas 
vivem, e devido à forma pela qual ele é significativamente influenciado pelo 
mundo que o rodeia. (HALL, 2001, p. 17) 
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Para complementar, em sua obra sobre planejamento do espaço turístico no 

contexto da América Latina, Roberto Boullón (2002, p. 8) enfatiza que um aspecto 

de extrema importância no planejamento é o de organizar as ações do homem sobre 

o território, e “planejar bem o espaço é descobrir sem erro como é a realidade 

(nossa realidade, não outra), e ser capaz de imaginar aquilo que devemos agregar-

lhe, para que, sem que perca seus atributos, adapte-se a nossas necessidades”. A 

atribuição de uma função turística ao território implica na sua adequação a esta nova 

especialização, e esta é a premissa maior por meio da qual se dá a produção do 

espaço pelo e para o turismo. 

 

 

2.5 TURISMO E TERRITORIALIDADES PLURAIS 

 

 

O turismo não tem como manter-se além, aquém ou desconexo do sistema 

capitalista dominante na sociedade ocidental, e das atividades econômicas 

exploradas de acordo com sua lógica, transformando paisagens, insinuando uma 

acelerada transformação das culturas, (re)definição de  identidades, religiões, 

símbolos, e criando novas mercadorias para serem consumidas. 

É neste contexto que deve-se observar os lados antagônicos da atividade 

turística, dentro de sua totalidade, como o turismo no espaço urbano e no espaço 

rural; turismo de massa e alternativo; ecoturismo, turismo de aventura, entre outras, 

atividades totalmente correlacionadas e praticadas no município de Canela, 

formando um misto de atividades turísticas neste território. 

 

2.5.1 Turismo no espaço rural e urbano 

 

Contextualiza-se turismo rural como uma atividade ligada ao espaço rural, 

cujas práticas não sejam necessariamente aquelas que inserem o turista no 

quotidiano de famílias rurais e sim podendo englobar tanto as atividades de trabalho 
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diário no campo, como também apenas a apreciação da paisagem em um ambiente 

tipicamente rural. Desta forma operacionaliza-se o conceito nesta afirmação: 

 

O turismo rural estaria correlacionado à atividades agrárias passadas e 
presentes que conferem à paisagem sua fisionomia nitidamente rural, 
diferenciando-se das áreas cuja marca persistente é o seu grau de 
naturalidade, relativos a ecossistemas ricos em biodiversidade. 
(RODRIGUES apud BOVO, 2002, p. 211) 

 

O turismo em áreas ou espaços rurais é uma classificação muito ampla, no 

que diz respeito aos limites e funções. Pode inserir desde os mais simples e 

tradicionais roteiros ao meio rural como uma atração histórico-cultural20, até visita à 

fazendas tradicionais com pernoite e refeições incluídos no roteiro. Sobre sua função 

social-econômica, o turismo muitas vezes é a saída para algumas pequenas 

propriedades familiares do meio rural para poderem sobreviver, já que suas práticas 

cotidianas são postas como atrativos turísticos, bem como os produtos coloniais 

produzidos nestas. Como observa Cruz (2003), torna-se uma alternativa para estas 

comunidades rurais, em termos de geração de emprego e renda. Bem como “em 

função de um uso turístico, esses espaços podem receber infra-estruturas 

relacionadas à hospedagem e à restauração bem como infra-estruturas de suporte 

ou de apoio ao visitante”. (CRUZ, 2003, p. 20) 

Obviamente por estarem postas nos espaços rurais, as fazendas também 

estão inseridas neste contexto, somando-se ao seu aparato produtivo que ocorre 

paralela e simultaneamente. Assim, na definição de Cruz (Ibidem.) sobre os espaços 

rurais e o turismo, também pode ser competência de propriedades que mesclam 

diversos atrativos, sendo que “o turismo em espaços rurais pode abarcar a visitação 

a propriedades rurais, com ou sem pernoite, e o envolvimento ou não do turista com 

as práticas rurais comumente presentes neste espaço”. Complementa-se com a 

seguinte exposição: 

 

 

                                                 
20  Como no Roteiro “Raízes Coloniais” no interior do município de Gramado/RS, que percorre 
algumas propriedades das localidades de Linha Bonita e Linha Nova. Muitas dessas propriedades 
ainda mantêm no trabalho os hábitos e os costumes peculiares, tornando-os atrativos ao turismo. 
(MÜLLER, 2004) 
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Ao apropriar-se de espaços rurais, tais como de cidades e de áreas 
naturais, o turismo impõe sua lógica de uso desses espaços e, a despeito 
dos conflitos que possam surgir desse processo, a prática turística promove, 
em geral, a reorganização desses espaços para que ela possa acontecer. 
(CRUZ, 2003, p. 20) 

 

Considerando-se que o espaço urbano é sinônimo de cidade e que “no Brasil, 

o conceito de cidade está associado ao aspecto político, ou seja, são sedes 

administrativas dos municípios” (CASTROGIOVANNI, 2001, p. 24), temos a cidade 

como local de identificação dos fenômenos urbanos, lembrando que: 

 

A cidade deve ser vista como uma representação da condição humana, 
sendo que essa representação se manifesta por meio da arquitetura em si e 
da ordenação dos seus elementos. As cidades modernas apresentam áreas 
com especialização que criam particulares marcas na paisagem. Essas 
diferenças na paisagem urbana são, geralmente, disciplinadas ou 
incentivadas por planos diretores. Quando o plano diretor não existe, tende 
a aumentar a indisciplina na ordenação espacial. (CASTROGIOVANNI, 
2001, p. 23-24) 

 

Sendo assim, o espaço urbano deve estar organizado de maneira 

heterogênea com a planificação, permitindo que estas diferenças sejam postas 

como paisagens distintas aos olhares e quando relacionadas à prática turística 

tornem-se um atrativo, um diferencial. Apenas aquelas áreas consideradas não-

atrativas, quer seja porque são pertencentes a classes sociais mais baixas ou por 

serem ambientalmente desfavorecidas ou mesmo por serem apenas áreas 

(conjuntos habitacionais residenciais ou setores industriais, entre outros) comuns a 

todos os lugares, são descartadas de uma exposição ao visitante, ou pelo menos 

têm dificultado o seu acesso, pois “nem sempre ao turista é permitido a total 

interação com o território que visita [e] em certas circunstâncias, talvez nem devesse 

ocorrer”. (CASTROGIOVANNI, 2001, p. 25) 

E enquanto os moradores locais constroem a história das cidades, os turistas 

interagem com este cenário, tanto por interagirem com esta mesma população local, 

como por, de certa maneira, obrigar o espaço local a se modificar para os visitantes, 

principalmente em cidades turísticas que estão totalmente envolvidas neste 

contexto, assim: 
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Os turistas, papel que assumimos quando estamos em movimento no 
espaço, fazem parte dos fluxos. Eles não são meros observadores deste 
espetáculo de interações, mas parte dele. Os fluxos também interagem, 
formam resistências, aceleram mudanças, criam expectativas, 
desconstroem o aparente rígido cenário urbano. (CASTROGIOVANNI, 
2001, p. 24) 

 

Nesta idéia dos fluxos turísticos, também pode-se relacionar, além de 

exclusivamente o espaço urbano, a interação campo-cidade, que atualmente possui 

uma nova configuração. De tal modo, observa-se que o meio rural, enquanto lócus 

da produção agropecuária tem dividido espaço com um turismo, seja ele o rural ou 

em espaço rural. Com relação a isso, pode-se afirmar que a cidade e o campo 

passaram, e continuam a passar, por constantes modificações / transformações, 

onde as áreas foram mudando em sua forma, conteúdo e função.  

No mundo todo, o meio rural tem passado por mudanças, seja pela 

tecnificação, pelo êxodo rural, pelos complexos agroindustriais ou pela mentalidade 

daqueles que no campo residem. E com a inserção do turismo neste meio, percebe-

se uma nova abordagem do rural – “Novo Rural”, que não seja reduzida à produção 

agrícola ou pecuária sendo, portanto, “uma nova faceta da modernização” 

(CALVENTE, 2001, p. 2). 

 

2.5.2 Turismo de massa 

 

O que possibilitou o turismo de massa foram combinações de desejo, 

mobilidade, acessibilidade e dinheiro. Credita-se à tecnologia, principalmente do 

Século XX, o desenvolvimento do turismo de massa por diversas razões, como: 

proporcionar o aumento do tempo de lazer, propiciar renda adicional, intensificar as 

telecomunicações e criar modos mais eficientes de transporte. (OMT, 2003, p. 23) 

À respeito da expressão turismo de massa, é preciso que se reconheça que 

esta não significa “turismo das massas”, pelo simples fato de que estas massas não 

fazem turismo, por não terem recursos financeiros ou tempo livre, ou mesmo, não 

reunirem nenhuma das duas condições (CRUZ, 2003, p. 6). Então, mesmo este 

turismo de massa, reúne apenas uma pequena parcela da população capaz de 

pagar por este lazer. Uma definição para esta classe de turismo é a seguinte: 
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Turismo de massa é uma forma de organização do turismo que envolve o 
agenciamento da atividade bem como a interligação entre agenciamento, 
transporte e hospedagem, de modo a proporcionar o barateamento dos 
custos da viagem e permitir que um grande número de pessoas viaje. 
(Ibidem.) 

 

Assim, diz-se que é turismo de massa, todo aquele turismo que vem a 

preencher as necessidades das pessoas de visitarem outros lugares com o menor 

custo possível, sem a preocupação com outros fatos, além da visita e consumo 

desta paisagem-mercadoria. Invariavelmente, isto é feito através das agências de 

viagens, cuja função é organizar as viagens, para que este turista não necessite 

organizá-la por si próprio. Assim, este indivíduo que está viajando compra o pacote e 

compromete-se em fazer e ir para onde esteja programado. 

Uma crítica feita ao turismo convencional aqui discutido, diz respeito ao seu 

não atendimento às necessidades locais, como o exposto por Fennel (2002, p. 20) 

nesta passagem, observando seu lado mais cruel e rotulando este tipo de atividade 

como algo maléfico: “o turismo de massa tem sido criticado pelo fato de dominar o 

turismo dentro de uma região, por causa da sua orientação não-local, e o fato de 

que muito pouco do dinheiro gasto ali efetivamente permanece no local e gera mais 

recursos”. 

Esta afirmação condiz com a quase totalidade das atividades turísticas deste 

tipo, por isto foi base conceitual para que se chegasse a uma proposta de turismo 

alternativo a este na década de 1980, sendo a partir disto, segundo Fennell (2002, p. 

21) que se pensou em não basear-se apenas em necessidades econômicas para o 

desenvolvimento do turismo, colocando os aspectos naturais e culturais em primeiro 

plano no desenvolvimento turístico. 

Por meio destes pensamentos, houve a contribuição para o desenvolvimento 

do turismo alternativo, modalidade a qual busca suas bases em oposição ao turismo 

de massa, pois defende a preservação e manutenção dos ambientes naturais como 

modelo para a prática de um turismo que se preserve e sustente-se para usufruto 

das gerações futuras – teoria do desenvolvimento sustentável. 
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2.5.3 Turismo alternativo 

 

Todas as tratativas atuais apontam para uma via de insustentabilidade do 

mundo como é conhecido hoje, devido à sua maneira de estar sendo gerido. Assim, 

desde a Conferência de Estocolmo 21 , se vem buscando conscientizar os 

governantes e população em geral, que deva ser aplicado o conceito de 

desenvolvimento sustentável para todas as áreas do conhecimento e setores de 

atividades. 

O desenvolvimento sustentável foi proposto para ser um modelo para uma 

mudança estrutural da sociedade. Saindo de um foco estritamente socioeconômico 

para outro, onde os benefícios e ações sejam voltados ao ambiente e sua 

preservação, principalmente nas questões referentes entre os países desenvolvidos 

e os em desenvolvimento e, que este desenvolvimento das nações no presente, não 

venha a prejudicar as próximas gerações. 

Ao final dos anos 1980 a expressão “turismo sustentável” começou a ser 

utilizada, pois nessa época que os estudantes e profissionais da área começaram a 

valorar a definição em suas próprias atividades (SWARBROOKE, 2000a, p.12). A 

definição original do que é desenvolvimento sustentável, divulgado no relatório de 

1982, da Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991, p. 46), 

conhecido como Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland, considera que 

desenvolvimento sustentável deva ser uma forma de desenvolvimento: “que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem as suas próprias necessidades.” 

Sabe-se que este desenvolvimento sustentável é um conceito bastante 

amplo, englobando as esferas econômica, social e ambiental, por isso a dificuldade 

em se ter produtos, objetos, serviços que preencham estes elementos por completo. 

Geralmente as definições voltam-se ao contexto ambiental, considerando o fator 

meio ambiente e preservação ecológica como o de maior significado. Com o 

                                                 
21  Em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 
Estocolmo, Suécia, foi um grande marco ambiental. Ela chamou a atenção do mundo para a 
gravidade da situação nesse setor. A Declaração de Estocolmo, aprovada durante a Conferência, 
pela primeira vez introduziu na agenda política internacional, a dimensão ambiental como 
condicionadora e limitadora do modelo tradicional de crescimento econômico e do uso dos recursos 
naturais (NETO, 2007). 
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conceito de sustentabilidade do turismo, não é diferente, no entanto os méritos de se 

alcançar este objetivo não podem ser desqualificados. 

A importância desta discussão é tamanha que, a Organização Mundial de 

Turismo em algumas seções de sua obra (OMT, 1999), por também acreditar que o 

turismo sustentável possa ser praticado universalmente, faz análises de como isto 

possa ser aplicado no desenvolvimento do setor. Pode-se então, definir o turismo 

sustentável como sendo a própria aplicação do conceito de desenvolvimento 

sustentável, o qual seria: 

 

Formas de Turismo que satisfaçam hoje as necessidades dos turistas, da 
indústria do turismo e das comunidades locais, sem comprometer a 
capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias 
necessidades. (SWARBROOKE, 2000a, p. 19) 

 

Segundo este mesmo autor (Ibid., p. 25), muitos analistas classificam o 

ecoturismo como o mais coerente com esta idéia de sustentabilidade. O próprio 

Swarbrooke, em outra obra, concorda com a afirmação anterior, no entanto afirma 

que ecoturismo não é o mesmo que turismo sustentável. Porém, utiliza-se do 

argumento que, caso o ecoturismo tenha um gerenciamento adequado, este poderia 

tornar-se uma forma de turismo sustentável. (SWARBROOKE, 2000b, p. 65) 

Sobre a sustentabilidade das atividades turísticas, Tarlombani da Silveira 

(1997b, p. 90) explora a idéia que, aplicado ao turismo, o princípio da 

sustentabilidade é definido como algo que vai além da dimensão ecológica, pois 

compreende também a melhoria das condições econômicas e sociais das 

populações locais e a satisfação dos turistas. 

 

2.5.3.1 Ecoturismo 
 

“Uma atividade do setor turístico com potencialidades para tornar-se 

sustentável” (SWARBROOKE, 2000b, p. 65) seria o que fundamenta o conceito de 

ecoturismo e, ainda complementando, essa visão do ecoturismo como um tipo de 

turismo mais sustentável, apesar de ser um pouco conflitante, está fundamentada no 
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fato dele ser considerado o oposto do turismo de massa. (TARLOMBANI DA 

SILVEIRA, 2003) 

Nesta mesma perspectiva, Furlan (2003, p. 53) e Machado (2005, p. 27) 

transcreveram o que o Grupo de Trabalho Interministerial, formado pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama e pelo 

Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur, classificou em 1994 como a definição de 

Ecoturismo, que segue: 

 

É um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 
de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem-estar das populações envolvidas. (EMBRATUR/IBAMA, 
1994, p. 19) 

 

Em outra definição baseou-se em documento da Organização Mundial de 

Turismo apud Rodrigues (2003, p. 32) relatando que geralmente, mas não 

exclusivamente, o ecoturismo deve ser organizado para pequenos grupos por 

pequenos empreendedores locais. Para corroborar, observando a ligação entre o 

ecoturismo e os demais segmentos de turismo praticados junto ao ambiente natural, 

temos a conceituação de Laarman e Durst apud Fennell (2002, p. 44) para os quais 

no ecoturismo “o viajante é atraído a um destino por causa de seu interesse em um 

ou mais aspectos da história natural desse destino. A visita combina educação, 

recreação e muitas vezes aventura”. 

Portanto, pode-se ampliar esta classificação de ecoturismo, tanto às práticas 

do turismo rural, nas fazendas, voltados à recreação, como aqueles dedicados à 

recrear e educar com questões ambientais, como também o turismo com certo grau 

de adrenalina, com suas práticas em água, terra e ar: o turismo de aventura. 

 

2.5.4 Turismo de aventura 

 

As modalidades do turismo de aventura, apesar de recentes, já 

concentram grande quantidade de praticantes, englobando as práticas esportivas 

tanto em água, como no ar e na terra. Quanto às modalidades deste segmento, 
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optou-se pela classificação indicada por Machado (2005), que a divide em 

modalidades com práticas em Terra, Água e Ar (QUADRO 1). No mercado de 

hoje, “os turistas podem escolher dentre uma ampla gama de experiências duras 

ou amenas de aventura, as quais oferecem diversos graus de riscos e 

incertezas”. (FENNELL, 2002, p. 60) 

O turismo de aventura tem como foco outro tipo de objetivo, que não apenas 

o de observação e conservação do ambiente natural onde está sendo praticado, 

como afirma Machado: 

 

Embora haja cuidado com a manutenção do ambiente natural, tem como 
foco a prática de esportes de risco controlado e a possibilidade da execução 
dessa atividade em um espaço natural que servirá como cenário para a 
atividade física. (MACHADO, 2005, p. 33) 

 

Sobre a possibilidade de risco e desafios enfrentados pelo turista de aventura, 

isto faz parte das práticas desta modalidade. A OMT (2003, p. 89) observa isto, 

afirmando que no turismo de aventura o praticante é levado a um contato íntimo com 

o ambiente e tornando-o algo a ser desafiado e enfrentado. Para complementar a 

definição do turismo de aventura, uma forma técnica auxilia na compreensão, que 

segue: 

 

Segmento do mercado turístico que promove a prática de atividades de 
aventura e esporte recreacional, em ambientes naturais e espaços urbanos 
ao ar livre, que envolvam emoções e riscos controlados, exigindo o uso de 
técnicas e equipamentos específicos, a adoção de procedimentos para 
garantir a segurança pessoal e de terceiros e o respeito ao patrimônio 
ambiental e sociocultural. (MACHADO, 2005, p. 186) 

 

As várias definições do termo turismo de aventura permitem diversas 

abordagens e interpretações, inclusive como sendo um sub-segmento (por exemplo, 

do ecoturismo). Quando a principal característica a ser encarada é a de que esta é 

uma atividade que se utiliza do espaço natural, com o acréscimo da prática de uma 

atividade esportiva neste cenário. 
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QUADRO 1 
Modalidades do turismo de aventura 

Na Terra Na Água No Ar 
Arvorismo Banana boat Asa-delta 

Canionismo Bóia-cross  
Carro à vela Canoagem Balonismo 

Cascade Duck  
Cavalgada Esqui aquático Paraglider 

Cicloturismo Hidro-speed  
Escalada Kitesurf Paramotor 

Fora de estrada Mergulho 
subaquático  

Orientação Rafting Pára-quedismo 
Pêndulo Surfe  
Rapel Windsurfe Planador 

Surfe de areia   
Tirolesa  Trike 
Trekking   

Fonte: Machado (2005, p. 187-198). 
Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

 

A partir destas definições criou-se um cenário possível de ser realmente 

interpretado, tanto no que tange às preocupações com a capacidade que possui o 

turismo em transformar consideravelmente o espaço do qual se apropria, quanto 

sobre as atividades que se desenvolvem neste cenário e suas contribuições na 

transformação desta totalidade. 

É importante lembrar que o município de Canela está especializado em 

função do turismo, que mesmo em suas formas ditas alternativas, é um fenômeno 

que demanda infra-estrutura (vias de acesso e circulação, meios de hospedagem e 

de alimentação), moldando espaços à sua conveniência, uma vez que a atividade 

proporciona a circulação tanto de pessoas como de bens e serviços, aliadas a 

rentabilidade econômica, ocasionando alguns problemas ambientais e sociais. É 

isso que se pretende explorar na seqüência do trabalho. 

 



 

 

3 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

Uma análise que privilegie somente os impactos tratando o turismo como algo 

exterior e o turista um intruso, desconsiderando o fato de que o turismo não é uma 

atividade exterior ao espaço e à sociedade e sim, um fator constitutivo das 

sociedades atuais, não é a mais adequada. Sendo necessária uma leitura que 

compreenda basicamente os processos sociais ligados a esta prática, ou seja, os 

que motivam as viagens, os que dão suporte para que estas possam ocorrer, e os 

que permitem as condições para que o turismo ocorra nos lugares. 

Ainda, para esta atividade de pesquisa desenvolvida no município de Canela, 

é importante que se tenha o conhecimento de dados sobre a história, localização 

geográfica, situação política e sócio-econômica locais, além das ações 

desenvolvidas por todos os possíveis consumidores deste espaço. Pois, com a 

posse disto é possível que se possa inferir a respeito de como se desenvolvem as 

atividades turísticas do município e fazer a crítica necessária, concernente ao tema e 

objetivos inicialmente propostos. 

 

3.1 CANELA – DE DESCANSO TROPEIRO A CENTRO TURÍSTICO22 

 

A história do município de Canela nos remete meados do Século XIX, pois os 

primeiros dados que se têm do município datam de 1860. No início era apenas uma 

rota de passagem dos tropeiros da época e logo se tornou ponto de parada (a 

origem do nome da cidade vem destes tempos23). Naquela época, o comércio era de 

gado e suínos, com seus derivados sendo transportados para a capital do Estado, 

                                                 
22 Os dados não assinalados como outras fontes, foram retirados de Vasconcellos (2002, p. 34-39). 
23 A versão oficial sobre a origem do nome da cidade vem de uma caneleira, árvore sob a qual os 
tropeiros descansavam e faziam suas pousadas. Fonte: Disponível em: 
<http://www.citybrazil.com.br/rs/canela/historia.htm>, acesso em 04 nov. 2007. 
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Porto Alegre e municípios vizinhos. Canela era uma floresta de pinheiros de 

araucária e por eles iniciou o progresso. 

Neste contexto, numerosos madeireiros instalaram-se em Canela, em 

diferentes pontos territoriais, extraindo milhares de metros cúbicos de madeira por 

ano. O meio de transporte inicialmente utilizado eram os animais de tração. Esta 

estrutura modifica-se em 1924, quando é instalado no município o transporte 

ferroviário, com destaque para o desbravador e incentivador da região, o Coronel 

João Corrêa Ferreira da Silva, que além de investir no município, trabalhou para que 

fosse levada a ferrovia até este. 

O pequeno povoado era formado por famílias de fazendeiros, imigrantes 

alemães e italianos e, com o início das atividades industriais, logo Canela passou a 

ser passagem obrigatória entre os Campos de Cima da Serra, ao norte, e Porto 

Alegre. Tropeiros levavam seus artigos para venderem na capital, e chegavam 

mascates para venderem seus produtos nas fazendas canelenses. Há indícios de 

que em função deste movimento e sob a influência do clima e pelas belas paisagens 

naturais, logo começou a exploração turística. 

Quando ocorre esta instalação da ferrovia e por conseqüência do Distrito de 

Canela, ainda na década de 1920, muitos negócios que estavam localizados junto 

ao Caracol24 foram transferidos para a sede de Canela, conseqüentemente surgiram 

várias casas de comércio. Também nesta época, hotéis foram construídos, assim 

como muitas serrarias surgiam e seguiam explorando a mata de pinheiros do 

entorno de Canela. 

Algum tempo depois, em meados da década de 1940, passou a funcionar um 

Cassino em Canela, em prédio provisório. Tirando proveito da permissão do jogo no 

Brasil, são atraídos para Canela turistas de grandes centros do país e do exterior, 

como São Paulo e Rio de Janeiro, Uruguai e Argentina. Assim, os hotéis mantinham 

lotação permanente e havia o fortalecimento do comércio25. 

                                                 
24 Foi no [Arroio do] Caracol onde realmente iniciou o progresso de Canela. A região progredia 
rapidamente e o Caracol despertava com a industrialização das serrarias, dando início a um 
constante movimento pela região. Na década de 1910 a Companhia Florestal Rio-Grandense 
comprou terras no Caracol. O ramo de madeireiras estava no auge e, as serrarias trabalhavam 
incessantemente utilizando a água dos arroios locais. (OLIVEIRA; BARROSO, 2003, p. 32) 
25 Disponível em: <http://www.canelaturismo.com.br>, acesso em 05 nov. 2007. 
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O município serrano sul-rio-grandense já era um consolidado ponto de 

atração turística na década de 1940, principalmente como estação de veraneio, pois 

as renomadas famílias do Estado do Rio Grande do Sul lá passavam suas férias 

estivais. Foi quando, a proibição dos cassinos no Brasil, por lei federal, veio a acabar 

com este argumento turístico de Canela, que se encontrava em pleno 

desenvolvimento. 

Para reverter este quadro desfavorável, os empreendedores do setor turístico 

do município em conjunto com os políticos locais, incentivaram na década de 195026 

o governo estadual a ter uma residência oficial de verão, doando uma extensa área 

do município para este fim. Posteriormente a isto, no ano de 1954, o Governo 

Estadual, após algumas desapropriações, criava o Parque Estadual do Caracol, 

oficialmente implantado em 1971. Além do turismo, a exploração madeireira ainda 

continuava sendo a principal atividade econômica do município 27 , entretanto, o 

replantio não era uma prática comum. Conseqüentemente, em meados de 1970, 

começou a escassez da matéria-prima, ainda explorada até o início da década de 

1980, quando quase se extinguiram as árvores nativas. 

Enquanto acentuava-se a escassez de madeira, investia-se no setor turístico. 

Assim, ao final da década de 1970, inaugura-se o Hotel Laje de Pedra28, um luxuoso 

hotel cinco estrelas e a “vocação turística” da cidade é retomada novamente. Outro 

fator que serviu para impulsionar o turismo na Região das Hortênsias e, por 

conseqüência, em Canela, veio da cidade vizinha, Gramado, que compôs um 

Calendário Turístico com atrações para o ano todo. Além da sua tradicional Festa 

das Hortênsias, a partir de 1973 passou a realizar o Festival de Cinema Brasileiro, 
                                                 
26 Em março de 1951, o Touring Club do Brasil organizou o 1° Rallye de Turismo e Regularidade 
Porto Alegre-Canela. Visava incentivar o turismo em automóvel para a serra, aproveitando a recém-
inaugurada estrada federal até Nova Petrópolis e chamar a atenção do governo para a necessidade 
de melhorar a ligação rodoviária Nova Petrópolis-Gramado-Canela-São Francisco de Paula, espinha 
dorsal do tráfego turístico que começava a buscar a região serrana. Mais de uma centena de 
participantes disputaram o Rallye. Entre eles, num gesto de apoio à iniciativa do Touring Club do 
Brasil, o próprio governador, Ernesto Dornelles, que mandou inscrever na prova o carro oficial do 
Palácio. (VASCONCELLOS, 2002, p. 37) 
27 O Rio Grande do Sul, por inteiro, entre as décadas de 1940 e 1960 viveu o auge (e declínio) da 
exploração comercial madeireira. 
28 O Hotel Laje de Pedra foi inaugurado em novembro de 1978. Tem área construída de 28.000 m². 
Contém 251 apartamentos classificados em Standard, Luxo, Superluxo e Suíte. Atualmente é 
conhecido por ser um dos hotéis em atividades de maior tradição no Estado do Rio Grande do Sul, 
integrando a Divisão de Hotelaria do Grupo Habitasul, juntamente com o Jurerê Praia Hotel, Jurerê 
Beach Village (ambos em Florianópolis/SC) e o Laje de Pedra Mountain Village, em área anexa a 
este hotel. (Marcelo Luiz Gusso, Chefe de recepção do Laje de Pedra Hotel e Resort) 
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um dos mais bem sucedidos eventos do turismo gaúcho em termos de repercussão 

nacional. Destacando ainda que com os eventos alusivos ao Natal, nos meses de 

novembro e dezembro e, com o título de Capital Nacional do Ecoturismo 

(MACHADO, 2005, p. 128) também consegue atrair os visitantes durante os demais 

meses do ano. 

 

3.2 CANELA – CENTRO TURÍSTICO CONSOLIDADO 

 

A partir do Ato Municipal de Taquara n° 309, de 02 de março de 1926, a área 

que corresponde ao atual município de Canela foi criada como distrito do município 

taquarense, tendo então a denominação de Distrito de Canela. Após, foi elevada à 

categoria de Vila em 31 de março de 1938, pelo decreto n° 7.199, garantindo sua 

emancipação através da Lei Estadual n° 717, de 28 de dezembro de 1944, após 

desvincular-se do Município de Taquara, com a instalação do município ocorrendo 

em 1º de janeiro de 1945. (OLIVEIRA; BARROSO, 2003, p. 33-34) 

São 254,579 km² que compõem a área total do município de Canela, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com população 

estimada em 38.74229 habitantes, para o ano de 2008, segundo dados da Fundação 

de Economia e Estatística - FEE (2009). Sendo que a ascendência dos moradores 

locais é, principalmente, alemã ou italiana. 

A altitude de Canela é de 830m acima do nível médio dos mares, 

aproximadamente, com a temperatura média no verão atingindo 21,5º C e no 

inverno 7,6º C30. Estes fatores tornam o local muito aprazível, uma vez que o turismo 

praticado neste município está baseado nas especificidades da temperatura, da 

cultura, da altitude, das paisagens, dentre outros fatores, que fazem com que o 

“clima” do município seja muito diferenciado do resto do país e até mesmo, dos 

demais municípios do Rio Grande do Sul, o que comprova sua potencialidade 

turística. 

                                                 
29 Sendo 35.787 habitantes na área urbana e os demais 2.955 residentes na área rural. Para efeito de 
comparação, Gramado possui 32.040 habitantes no total, sendo 28.880 na área urbana e 3.160 na 
área rural, já Porto Alegre, capital do Estado, possui ao todo 1.438.830 habitantes. (FEE, 2009) 
30 Disponível em: <http://www.canelaturismo.com.br>, acesso em 05 nov. 2007. 
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A respeito da localização geográfica (FIGURA 1), Canela é um município da 

Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, que na classificação dos 

COREDES-RS 31 , pertence à Região das Hortênsias 32 , ou segundo o IBGE é 

classificado como pertencente à Microrregião Gramado-Canela, nos degraus da 

Encosta Inferior do Nordeste e na Extremidade Sul da Serra Geral. Seus limites 

territoriais ocorrem na seguinte disposição: ao Norte faz divisa com o Município de 

Caxias do Sul, à Leste com o Município de São Francisco de Paula, ao Sul com o 

Município de Três Coroas e, por fim, à Oeste com o Município de Gramado. 

Alguns dados sobre o contexto econômico e receptivo de Canela: 395 

estabelecimentos industriais, 1.311 estabelecimentos no setor turístico, 611 

prestadoras de serviços e 1.015 estabelecimentos comerciais. A respeito da infra-

estrutura e dos serviços, no município existem 3.352 empresas, 4 agências 

bancárias, 5 postos de saúde e 1 hospital33. Esta quantificação dos dados mostra 

que o município pode oferecer comodidade e alternativas à população local, que é 

beneficiada por esta estrutura e estes serviços. Existem vagas de empregos tanto no 

setor terciário como no secundário, de acordo com a Prefeitura Municipal. Segundo 

dados do IBGE, o Índice de Gini do município de Canela/RS é de 0,4034. 

Como dados complementares, em 2007, segundo o IBGE, existiam 5 Escolas 

de Ensino Médio com 120 docentes e 1.876 alunos, ainda 21 Escolas de Ensino 

Fundamental com 343 docentes e 6.520 alunos, somadas a 20 Pré-Escolas com 42 

docentes e 549 alunos. 

Um fato decorrente de uma boa infra-estrutura com ofertas de empregos e 

possibilidade de boa qualidade de vida pode ser observado também na localidade 

em questão, pois segundo Vasconcellos (2002, p. 32) houve migração de diversas 

regiões do Brasil para o município de Canela, por pessoas com o intuito de obterem 

                                                 
31 Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, são 24 
(vinte e quatro) no Estado do Rio Grande do Sul. Criados pela Constituição Estadual - Art. 166 a 170 
da Lei 10.283 de 17/10/94. Regulamentados pelo Decreto 35.764 de 28/12/94. Fonte: Disponível em 
<http://www.ppp.rs.gov.br/gvg/jsp/coredes/coredes.jsp>, acesso em 28 nov. 2007. 
32 O COREDE Região das Hortênsias é composto pelos seguintes municípios: Bom Jesus, Cambará 
do Sul, Canela, Gramado, Jaquirana, Monte Alegre dos Campos, Nova Petrópolis, Picada Café, São 
Francisco de Paula, São José dos Ausentes e Vacaria. Fonte: Disponível em 
<http://www.ppp.rs.gov.br/gvg/jsp/coredes/coredes.jsp>, acesso em 28 nov. 2007. 
33 Disponível em: <www.canela.rs.gov.br/?opcao=numeros>, acesso em 29 nov. 2007. 
34 Dado referente ao ano 2003, disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>, 
acesso em 20 jan. 2009. 
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oportunidades de trabalho, principalmente no setor turístico. Em conseqüência de 

uma não absorção desta mão-de-obra migrante pela economia local, devido às suas 

limitações, há o surgimento de diversas vilas com pouca (ou sem qualquer) infra-

estrutura na periferia da cidade. 

Deve-se considerar Canela como um Centro Turístico, de acordo com 

Roberto Boullón (2002, p. 84-89), já que comporta todos os serviços possíveis para 

tal e ainda possui a relação estatisticamente comprovada de habitantes por turista 

que um local deste tipo deve comportar, ou seja, com uma variação entre seis 

habitantes permanentes por turista a um habitante permanente para cada sete 

turistas, simultaneamente35. 

 

 

 

                                                 
35 Esta relação foi feita em Centros Turísticos no México (Cancun) e na Argentina (San Bernardo). 
Exemplificando com os dados de Canela: Em 2008 possuindo 38.742 habitantes, o número mínimo 
de turistas recebidos simultaneamente seria 6.457 turistas (relação 6 por 1) enquanto que o número 
máximo possível de turistas seria 271.194 (relação 1 por 7). 

Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

FIGURA 1 – Localização do Município de Canela 
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Sobre a população do município, esta tem crescido sobremaneira nas últimas 

quatro décadas, em 1970 havia 5.390 habitantes na zona rural e 8.519 na zona 

urbana. Já em 1980 na zona rural eram apenas 2.686 habitantes, número este que 

diminui para 1.351 (em 1990) e na década seguinte aumentou novamente para 

2.865. Enquanto na zona rural o número de habitantes oscilava, mas mantendo uma 

média, a zona urbana já contabilizava 30.760 habitantes no ano de 2000, e estima-

se que em 2008 este número chegou a 35.787, demonstrando quanto o município 

teve incremento populacional urbano (320%) neste período. 

 

 

TABELA 1 
População do Município de Canela (1970-

2008) 
Ano Habitantes 

1970 13.909 

1980 19.274 

1990 24.310 

1995 29.617 

2000 33.625 

2005 37.000 

2008 38.742 
Fonte: FEE, 2009. 

 

Assim sendo, o incremento populacional a procura de novas oportunidades 

acaba ocasionando um desequilíbrio na estrutura da sociedade local, modificando 

tanto as formas e tipos das habitações locais, como também a mão-de-obra 

disponível, que aumenta nem sempre com a qualificação suficiente pretendida pela 

economia local, pois: 
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A limitação de absorção de mão-de-obra pela economia local tem sido o 
principal fator do surgimento de vilas 36  na periferia da cidade sem 
saneamento básico, favorecendo o surgimento de doenças e, por 
conseqüência, inflacionando as ações de saúde da Prefeitura. O surgimento 
destas vilas tem sistematicamente acontecido via invasões de áreas verdes, 
provocando desta forma sérios danos ao meio ambiente. 
(VASCONCELLOS, 2002, p. 35) 

 

Outro ponto a ser destacado é que a economia local está assentada 

basicamente no setor de serviços, seguido pela indústria e por último o setor 

agropecuário. Observando que até a década de 1970, a atividade madeireira ainda 

possuía grande destaque no município, contando com algumas fábricas de celulose 

impulsionando a economia local, as quais vieram a ser substituídas pela atividade 

turística, direta e indiretamente a principal atividade desde então. Esta relação de 

importância do setor turístico na economia local pode ser identificada através da 

relação dos empregados inseridos no setor turístico com o total de empregados, que 

em Canela (11,83%) chega a ser 2,3 vezes maior que no Brasil (5,04%) e 2,6 vezes 

maior que no Estado do Rio Grande do Sul (4,44%). 

 

 

TABELA 2 

Empregados no setor turístico Região das Hortênsias (2000) 
Municípios N° Empregados 

Turismo 
Total de 

Empregados 
% Turismo / 

Total 
Canela 654 5.530 11,83 
Gramado 1.488 8.925 16,67 
Nova Petrópolis 174 4.427 3,93 
São Fco. de Paula 130 2.300 5,65 
Rio Grande do Sul 84.066 1.893.789 4,44 
Brasil 1.322.004 26.228.629 5,04 

Fonte: PDITS, 2005, p. 69. 
Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

 

 

                                                 
36 Quando o autor faz referência às vilas, pretende informar sobre uma área com habitações de baixa 
renda, algo como a expressão favela, que seria a mais correta a se empregar, que é “conjunto de 
habitações populares toscamente construídas”. (FERREIRA, 2004) 
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Os dados referentes ao Produto Interno Bruto (PIB) de Canela podem ser 

mais bem mensurados se forem observados os valores em moeda corrente destes 

setores da economia, pois a agropecuária contribui com 7,96 milhões de reais, já na 

indústria o valor adicionado atinge 51,45 milhões de reais, muito inferior ao setor de 

serviços que chega a 204,22 milhões de reais, principalmente devido ao intenso 

fluxo monetário proporcionado direta e indiretamente pelo turismo municipal 

 

 

QUADRO 2 
Produto Interno Bruto no Município de Canela (2006) 

Agropecuária 3,02 % 
Indústria 19,52 % 
Serviços 77,46 % 

Fonte: IBGE. 

 

A quantidade de turistas, de empregos, de mão-de-obra disponível, enfim, da 

importância econômica do turismo no município de Canela, mesmo que esta mesma 

atividade turística acabe excluindo uma parcela da população local, deve-se ao fato 

de que há uma inegável atratividade arquitetônica, cultural e natural no município, 

ainda incrementados por um longo planejamento e forte engajamento locais. 

A Cascata do Caracol e a Catedral de Pedra são os principais símbolos do 

município, e sempre que se divulga o município turisticamente alguma das imagens 

(ou as duas) está presente nesta divulgação ou seus nomes são mencionados e 

utilizados como ponto de referência. Interessante é que um representa a paisagem 

natural do município, vendida como cartão postal, já o outro é uma obra de 

arquitetura, com forma e função religiosa e ao mesmo tempo atrativa aos olhares 

curiosos, outro belo cartão postal, muito bem explorado pelos promotores deste 

espaço turístico. 
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FIGURA 4 – Gramado (esquerda) e Canela (direita): conurbação 

Figura sem escala. 
Fonte: Google Earth. 

Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

FIGURA 2 – Catedral de Pedra

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino.

 
Fonte: Eduardo dos Santos Clarino.

FIGURA 3 – Cascata do Caracol 
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O turismo em Canela se insere num contexto de contemplação paisagística, 

gastronômico, de eventos, e em áreas naturais, com práticas de aventura, 

ecoturísticas e no meio rural, ou seja, uma mescla de turismo massificado com 

formas alternativas de turismo. Temos também a simbiose entre as atratividades do 

município de Gramado, polarizador turístico da Região das Hortênsias, e o município 

de Canela, as quais, devido seus grandes acréscimos populacionais urbanos nas 

últimas décadas, se tornaram cidades conurbadas. 

Em Canela, destaca-se este turismo não-urbano, que propicia o contato com 

a natureza, algo muito diferente do cotidiano dos turistas que praticam as atividades. 

E este tipo de atratividade é o que mais a diferencia de Gramado, e que depende da 

infra-estrutura de oferta, anteriormente listada, e da demanda, que está intimamente 

ligada à Caxias do Sul e à capital do Estado, Porto Alegre, segunda e primeira 

maiores cidades do Rio Grande do Sul, respectivamente, sendo esta última o portão 

de entrada dos turistas de outras localidades do Brasil e do mundo. 

Pois, em áreas onde se dá o consumo turístico, reconhece-se que estas 

necessitam destes centros, e mais especificamente Canela “depende dos espaços 

urbanos, sob diversos aspectos” (CRUZ, 2003, p. 69), daí a importância de Porto 

Alegre e Caxias do Sul como portões de entrada de turistas no Rio Grande do Sul e 

na Região das Hortênsias especificamente, também enviando seus habitantes locais 

como turistas para a cidade serrana, além da infra-estrutura de circulação, 

hospedagem e alimentação, essencialmente de características urbanas e que dão o 

suporte necessário aos turistas e agenciadores. 

Importante fator na demanda turística, as redes que conduzem os fluxos 

turísticos ao(s) atrativo(s) fixo(s), também podem servir como limitadores desta 

mobilidade, justamente pela acessibilidade, muitas vezes, estar condicionada a 

fatores econômicos. Frutos de uma ferramenta política, as praças de pedágio 

circundam os acessos à Canela (e Gramado)37, restringindo ainda mais o público 

que visita a Região, bem como da população local de sair desta área. No destaque 

positivo, a concessionária destas rodovias as mantém em ótimo estado de 

conservação, permitindo a crítica ser menos severa, pelo menos quanto a qualidade 

das vias estaduais. 

                                                 
37 Existem praças de pedágio na RS 235 (tanto entre Nova Petrópolis e Gramado e como entre 
Canela e São Francisco de Paula), na RS 115 e na RS 239. 
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Alguns elementos são essenciais para se compreender como ocorre o turismo 

neste município, pois suas singularidades lhe dão este formato único, como se 

poderá ver na seqüência. 

 

 

3.3 PECULIARIDADES NO TURISMO LOCAL 

 

 

3.3.1 ACIC – Fundo de Turismo 

 

O Fundo de Desenvolvimento do Turismo do Município de Canela é um 

segmento da ACIC, tendo como sua principal finalidade, meta em sua criação, a 

divulgação do potencial turístico do município, através de seus produtos e serviços 

 

FIGURA 5 – Acessos à Canela/RS 

Figura sem escala. 
Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 
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prestados pelos participantes do Fundo de Turismo. Seu objetivo concentra-se na 

busca pelo aumento do fluxo dos turistas na cidade e aumento do índice de 

permanência dos visitantes em Canela, para que proporcione o desenvolvimento 

econômico, cultural, social e ecológico, através da atividade turística. (OLIVEIRA; 

BARROSO, 2003, p. 193) 

Segundo o seu regimento, destacado no ANEXO 1, o Fundo de Turismo será 

gerenciado pela ACIC através de um conselho, composto por representantes 

associados, pertencentes aos diversos segmentos. O referido conselho deve ser 

composto por no mínimo sete e, não mais do que quinze representantes. Estes 

podem ser substituídos de acordo com decisões de seu segmento correspondente e 

têm por responsabilidades: atrair para o Fundo de Turismo a totalidade do referido 

segmento, tomar decisões junto aos mesmos e defender interesses comuns dos 

representados. 

Os associados contribuem com o Fundo de Turismo mensalmente, ou essa 

contribuição pode ocorrer de maneira esporádica, na forma de convênios ou 

patrocínios. Quanto à aplicação dos recursos financeiros por parte do Fundo de 

Turismo, estes devem ser aplicados sempre de acordo com os planos de metas e 

ações de cada período ou evento. 

Há um convênio com a Prefeitura Municipal de Canela, no que tange ao apoio 

financeiro, onde é repassado um valor anual, para que o Fundo de Turismo invista 

em várias áreas as quais estão listadas no Plano de Aplicação do Fundo de 

Turismo. No ANEXO 2 está o idealizado para o ano de 2008, que compreende 

diversas atividades voltadas ao objetivo principal e à meta do Fundo, que é a de 

divulgação do turismo do município e através disto o alcance do crescimento 

econômico esperado, aliado a um desenvolvimento sustentável. 

Dentre algumas propostas deste Plano de Aplicação estão: o apoio a eventos, 

a divulgação da cidade através da fabricação de materiais gráficos e das diversas 

mídias e escalas (de regional a internacional), a manutenção e melhoria da mídia 

eletrônica, além de placas e outdoors em conjunto com a sinalização turística para 

criar mecanismos de captação da demanda turística, entre outras proposições, 

sempre neste caráter de investimento e priorizando o retorno financeiro. 
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Sendo que as metas, basicamente economicistas, em poucos momentos 

chegam a contemplar os habitantes locais, ou procura conter as conseqüências 

negativas geradas pelo turismo no município, tendo o mérito de unicamente manter 

a atividade turística e ampliá-la, quando possível. Lembrando que a ACIC é 

composta por membros da sociedade civil local, os proprietários dos 

estabelecimentos canelenses. 

 

3.3.2 Integração turística intermunicipal 

 

Quanto às questões da integração de planejamento, percebe-se, através de 

análise dos calendários de eventos dos municípios e da própria manifestação dos 

gestores públicos em Canela que estes procuram não realizá-los simultaneamente, 

e sim, intercalar os eventos em cada uma das cidades, muito embora eles 

dificilmente apareçam desconexos, como no Natal Luz e Sonho de Natal, em 

Gramado e Canela, respectivamente, considerados, quando somados, um dos 

maiores atrativos de visitantes do Estado. 

Aparentemente trata-se de uma prática política, pois estes eventos são 

organizados tanto pelos órgãos públicos municipais quanto pelos empreendimentos 

privados, no entanto a idéia de uma integração territorial não cabe a esta análise 

específica, pois esta se realiza por outras forças, como a proximidade entre as 

sedes municipais e pela necessidade de mão-de-obra, fazendo existir um fluxo diário 

nesta rede (turística) que tanto ocorre no sentido Canela-Gramado como vice-versa. 

Assim, com esta proximidade entre as cidades (7 Km entre as áreas centrais) 

e com a ótima conservação da rodovia é fato que os turistas percorram este 

caminho sempre que haja uma motivação para tal. Ou seja, mesmo que os gestores 

municipais não tenham demonstrado interesse (pelo menos no que se refere a 

Canela) na integração entre os dois municípios, ela ocorre, pelo simples fato de que 

as pessoas se deslocam  por suas próprias vontades no aproveitamento do seu 

tempo do não-trabalho, ou os habitantes locais para irem ao trabalho, num 

movimento simultâneo e ao mesmo tempo antagônico. 
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FIGURA 6 – Rodovia Gramado-Canela (RS 235)

 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 

FIGURA 7 – Área central da cidade de Gramado 
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Além disso, as agências de turismo sempre propõem pacotes turísticos nas 

duas cidades, intercalando a sua programação com pontos turísticos tanto em 

Gramado como em Canela. Na verdade, existe uma interdependência das cidades 

da Região das Hortênsias, sendo pouco provável que os turistas deixem de visitar 

diversos locais nos diversos municípios próximos, em detrimento de apenas 

conhecerem aquele município específico, principalmente quando encontram-se 

regidos pelo reino da psicoesfera, na qual a publicidade e a aptidão paisagística 

dominam as escolhas dos visitantes. 

Ainda pode-se ter uma leitura a respeito da singularidade entre as duas áreas 

urbanas, com estilos arquitetônicos muito similares, de uma forma generalista 

ofertando os mesmos produtos e serviços, ou seja, no Padrão Serra Gaúcha ou 

Padrão (Região das) Hortênsias 38 . Tendo o turismo consolidado, a idéia de 

desenvolvimento e planejamento para a Região é ampliar este tráfego turístico, seja 

com a implementação de um Novo Aeroporto das Hortênsias, seja com as obras de 

melhoria de infra-estrutura proposta pelos planos de desenvolvimento do turismo, a 

partir das políticas do Governo Federal para este setor. 

A idéia principal para desenvolver o turismo no Nordeste do Rio Grande do 

Sul, abarca unir estas duas localidades de turismo consolidado, com outras duas 

próximas, também na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves e Caxias do Sul, na Região 

dos Vinhedos, conhecidas pelos atrativos rurais, principalmente ligadas às tradições 

italianas da uva e do vinho, no sentido de oferecer pacotes vantajosos e manter o 

turista mais tempo na Região. Inclusos nesta integração, os municípios pertencentes 

aos Campos de Cima da Serra, ainda não consolidados turisticamente, que 

usufruiriam de maior infra-estrutura, com a implantação do aeroporto e melhoria nas 

vias de acesso até estas localidades, essencialmente rurais e potencialmente 

turísticas que englobam tanto fazendas particulares como unidades de conservação, 

cita-se o Parque Nacional dos Aparados da Serra e o Parque Nacional da Serra 

Geral39. 

                                                 
38  A Região “turística” das Hortênsias é composta por cinco cidades, Canela, Gramado, Nova 
Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula. Fonte: Disponível em: 
<http://www.turismo.rs.gov.br/portal/index.php?q=destino&cod=2&mireg=17&fg=2>, acesso em 20 
jan. 2009. 
39 Ver ANEXO 3, para observar a grande potencialidade da área, principalmente na exploração 
equilibrada destas reservas naturais. 
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Um Programa de incentivo ao turismo, como é o PRODETUR/Sul, 

brevemente pincelado acima, a princípio não é bom e nem mesmo ruim, mas é 

motivo de algumas discussões, como o incremento excessivo no número de turistas 

(já bastante grande nas altas temporadas de Canela e Gramado), na possibilidade 

de mais investimentos privados apropriarem-se dos espaços antes relegados e 

assim preservados e enfim, na melhoria do turismo e não necessariamente na vida 

dos locais, entre outras possibilidades. 

 

3.3.3 O Parque do Caracol 

 

Há indícios de que nos idos anteriores ao Século XIX, a região onde está o 

Parque Estadual do Caracol foi habitada por índios caingangues. Em 1863 chegou o 

primeiro colono à região, Sr. Guilherme Wasen, imigrante alemão. A partir do Século 

XX já começaram a surgir hotéis e casas de veraneio, além do comércio e indústrias 

madeireiras. Os visitantes eram atraídos pelas belezas naturais do local, 

principalmente as matas, a água e a temperatura amena, quando em 1954 o 

governo estadual decretou de utilidade pública esta área de terras que se 

transformou, em 1971, no Parque Estadual do Caracol, com um total de 100 ha, 

sendo 25% explorados turisticamente.  
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QUADRO 3 
Custo individual para ingressar no Parque do 

Caracol, em 2009 
0 a 5 anos (Isento) 

6 a 11 anos R$ 5,00 

12 a 59 anos R$10,00 

Mais de 60 anos R$ 5,00 

Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

 

Hoje o Parque é gerenciado pelo poder público municipal, por meio de Termo 

de Cessão e Uso, desde 1986, sendo este responsável pela manutenção e 

conservação dos equipamentos e pela preservação da área natural. É um parque 

moderno, com uma média de 420 mil visitantes ao ano, sendo o segundo atrativo 

natural mais visitado do Sul do Brasil, segundo os próprios administradores. A 

cobrança de ingressos e a oferta de cursos de educação ambiental dentro do parque 

são os mantenedores do mesmo. A rodovia estadual RS 466, ou Estrada do 

Caracol, faz a ligação entre a área central da cidade de Canela e o parque. 

FIGURA 8 – Pórtico de entrada do Parque do Caracol 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 

 



 

 

59

O Parque do Caracol é uma Unidade de Conservação (UC) Estadual 40 , 

atualmente inserido conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC), no grupo de UCs de Proteção Integral41. Nesse sentido, o Parque 

Estadual do Caracol, enquanto UC representa, segundo a legislação vigente, um 

espaço territorial com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

Poder Público com o objetivo de conservação. Além disso, a UC possui seus limites 

definidos e está sujeita a regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção42. 

O Centro de Interpretação Ambiental é um local / uma atividade dentro do 

parque pertencente ao Projeto Loboguará, que faz uso de diversas informações, 

imagens e trilhas pelo parque no intuito de promover a educação ambiental entre os 

visitantes do mesmo. As atividades voltadas ao público escolar são mais densas e 

demandam mais tempo, pois o programa educativo é completo englobando todas as 

atividades possíveis no parque. 

 

 

                                                 
40  Parque Estadual: áreas de domínio público com os objetivos básicos de preservação de 
ecossistemas naturais; realização de pesquisas científicas, de atividades de educação ambiental, de 
recreação, de contato com a natureza e de turismo ecológico. Fonte: Disponível em: 
<http://www.sema.rs.gov.br/sema/html/bio.htm>, acesso em 21 jan. 2009. 
41 De acordo com o ISA (Instituto Socioambiental), as Unidades de Proteção Integral "têm como 
objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, com 
algumas exceções previstas, e comportam cinco categorias: Estação Ecológica, Reserva Biológica, 
Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre" (Ricardo, 2004). Disponível em: 
<http://www.etur.com.br/conteudocompleto.asp?idconteudo=7725>, acesso em 21 jan. 2009. 
42 Disponível em: <http://www.etur.com.br/conteudocompleto.asp?idconteudo=7725>, acesso em 21 
jan. 2009. 
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Sobre algumas intervenções antrópicas feitas no ambiente natural do parque, 

a mais relevante, no que tange à qualidade ambiental de um recurso hídrico é a que 

houve relato de mau cheiro na Cascata do Caracol no ano de 2002. A partir daí 

constatou-se a contaminação fecal em análise feita pelo órgão responsável e então 

foi implantada uma estação de tratamento de esgotos. (PDITS, 2005, p. 117) 

Existem ainda alguns equipamentos turísticos no parque, como: restaurante / 

lancheria, lojas de artesanato, Observatório Ecológico (torre panorâmica com vista 

de 360° a 30 metros do solo, aproximadamente) e Estação Sonho Vivo (trenzinho 

que circula pelo parque). Destacando que estes são empreendimentos explorados 

pela iniciativa privada, cobrados à parte do ingresso do mesmo. 

 

3.4 CANELA – AGÊNCIAS E PROMOTORAS TURÍSTICAS 

 

FIGURA 9 - Parque do Caracol (Centro de Interpretação Ambiental) 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 
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No Estado do Rio Grande do Sul, segundo dados da Secretaria de Turismo, 

Esporte e Lazer43 (SETUR-RS) existem 64 agências, em variados municípios, que 

comercializam viagens ao município de Canela. E segundo esta mesma fonte, estão 

sediadas no município de Canela 7 agências44 (promovendo o ecoturismo, turismo 

de aventura, turismo rural), as quais agenciam passeios tanto no próprio município 

como também nos municípios do entorno, nos Campos de Cima da Serra e para a 

região do Vale dos Vinhedos. 

Agências de porte nacional também fazem parte desta rede turística, 

destacando-se a empresa CVC45, atuando principalmente no segmento de turismo 

rural, bem como repassando (sub)agenciamentos para outras empresas locais do 

setor, compondo um quadro bastante imbricado nos seus fluxos e tratado com muito 

profissionalismo pelos empreendedores locais. 

Estas informações que serão apresentadas a seguir foram obtidas através de 

conversas com os proprietários e/ou funcionários dos estabelecimentos, assim como 

certos dados foram coletados junto aos sítios da internet das operadoras e 

promotoras. Dispostos de uma maneira descritiva, os dados servem para que se 

tenha o conhecimento do tipo de atividade e sua importância no contexto geral do 

turismo neste território. 

 

3.4.1 Turismo de aventura 

 

Foram selecionadas três diferentes agenciadoras e operadoras de turismo de 

aventura atuantes em Canela/RS, as quais podem ser, na seqüência, observadas 

são estas: Parque da Cachoeira, JM Rafting & Expedições e Atitude Ecologia e 

Turismo. 

 

                                                 
43 Disponível em: 
<http://www.turismo.rs.gov.br/portal/index.php?q=guiaturista&cod=11&pgi=1&rota=canela>, acesso 
em 21 jan. 2009. 
44  Seriam estas: Apoema Ecoturismo, Atitude Ecologia e Turismo, Brocker Turismo, Central de 
Reservas, Ecoserra Agência de Turismo, JM Rafting & Expedições e, MG Turismo. 
45 Empresa com sede em São Paulo e atuante em todo o território nacional, com destaque para suas 
oferta de serviços na Região Nordeste do Brasil, como bem destaca Cruz (2007). 
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3.4.1.1 Parque da Cachoeira 

 

O Parque da Cachoeira existe desde o ano de 1992, sendo nos últimos 13 

anos que as atividades do turismo de aventura começaram a surgir e as primeiras 

modalidades no próprio Parque da Cachoeira começaram a se desenvolver. 

Importante ressaltar que o parque está situado em uma região de relativa altitude e 

junto aos vales, tanto do Rio Santa Cruz quanto do seu afluente, o Rio Cará. 

 

 

 

 

As modalidades oferecidas são: canionismo, cavalgada, escalada, pêndulo, 

rapel, tirolesa e trekking. Há também atrações semelhantes à tirolesa, denominadas 

Cabo Aéreo e Super Cabo Aéreo. Estas atividades são desenvolvidas 90% dentro 

do perímetro do parque, e as demais são desenvolvidas em propriedade particular, 

principalmente as cavalgadas. Grande parte da área do parque é composta por 

floresta nativa, sendo possível encontrar raras espécies da flora original, bem como 

espécies exóticas. Há também inúmeras espécies de animais silvestres na 

propriedade. 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 

FIGURA 10 – Parque da Cachoeira 
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Segundo informações do proprietário, na alta temporada (meses de verão e 

inverno) são recepcionadas de 200 a 400 pessoas por dia, já nos meses 

considerados de baixa temporada (entre os meses março e maio e; entre setembro 

e novembro) a visitação regride para uma média de 50 pessoas ao dia (nos finais de 

semana, quando a visitação é maior). 

O Parque da Cachoeira contempla uma estrutura de hospedagem composta 

pelo chamado Hotel, que é dividido entre as cabanas e os apartamentos. As 

cabanas são acomodações com três peças cada, equipadas com televisores e 

antena parabólica, chuveiro com central a gás de aquecimento, entre outros, ou 

seja, todos os equipamentos urbanos necessários. Existem ainda áreas para 

camping, onde os freqüentadores podem levar suas barracas e alojar-se em meio à 

natureza. 

Foram sinalizados pelos administradores alguns problemas que ocorrem no 

entorno e em relação ao acesso ao Parque da Cachoeira. A precária conservação 

da rodovia de acesso, RS 476, sem asfaltamento, a falta de infra-estrutura e as 

mudanças de planejamento quando mudam os governantes, conferem prejuízos 

para um melhor desenvolvimento e aparelhamento das infra-estruturas no parque, 

bem como o número de visitantes tende a ser imitado por este difícil acesso, 

principalmente quando estes se dirigem ao local em carro de passeio. 

Em alguns casos, no entanto, este fator de difícil acessibilidade pode ser 

considerado como uma boa oportunidade àqueles turistas mais bem equipados e 

desejosos, de usufruírem um ambiente radical. Além da paisagem cênica nesta 

rodovia ser belíssima durante grande parte do trajeto. 

 

3.4.1.2 JM Rafting & Expedições 

 

À respeito de suas atividades, a JM Turismo, primeiro nome da empresa, 

iniciou-as em meados de 1991 na área do turismo convencional (de massa), contudo 

em 1994 passou a trabalhar com o turismo de aventura. Desde então a empresa 

denomina-se JM Rafting e Expedições buscando especializar sua equipe de trabalho 

e assim tornar-se referência nacional nesta área, com as seguintes atividades: o 

rafting – principal atividade desenvolvida, o rapel, o trekking, as cavalgadas, o 
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canionismo e a orientação (treinamento empresarial). Estas atividades são 

realizadas tanto em propriedades particulares como em propriedades públicas. 

Sobre estas propriedades particulares, elas são locadas pelo período de 

tempo necessário à execução da atividade, mediante o pagamento de porcentagem 

pré-definida com o dono da propriedade. As propriedades públicas têm livre acesso, 

tanto em Canela, quanto nos demais municípios onde também são desenvolvidas as 

práticas turísticas. Exemplificando, na prática de rafting, o ponto de entrada dos 

botes no rio para iniciar a descida está dentro de uma propriedade privada, onde as 

pessoas devem descer e o transporte dos equipamentos deve ser feito. Neste local 

há pagamento de 10% dos lucros da atividade ao proprietário. Já, o ponto final da 

descida dos botes está localizado dentro de área pública, com entrada livre a todos, 

não havendo necessidade de pagamento algum. 

A captação dos clientes, além da Internet, é feita por meio de indicação pelos 

hotéis, pousadas e restaurantes da região, porém o administrador não se mostra 

muito satisfeito, já que os funcionários que fazem esta indicação exigem o 

pagamento de percentual para este fim, prática comum neste tipo de atividade e, 

considerada uma “lei”. Porém, a formalidade da lei teria cumprimento obrigatório 

apenas entre as empresas – agências e operadoras. 

 

3.4.1.3 Atitude Ecologia e Turismo 

 

As atividades agenciadas ou operadas pela Atitude Ecologia e Turismo são as 

seguintes: arvorismo, canionismo, cascade, cavalgada, cicloturismo, duck, pêndulo, 

rafting, rapel, tirolesa e trekking. Além destas atividades já mencionadas, operadas 

pela empresa, ainda existe a oferta do Tour Rural, atividade agenciada pela 

empresa a terceiros. 

Segundo o controle interno de clientes da empresa, cerca de 70% do público 

que solicita os serviços é oriundo do Estado de São Paulo, alternando de 10 a 15% 

os visitantes procedentes de outras regiões do Estado do Rio Grande do Sul. Os 

demais 15 a 20% são provenientes de outras regiões do país ou outras nações não 

especificadas. Através do mesmo procedimento, foi detectado que a cada dez 

clientes da empresa, oito estão na região para prestigiar os outros segmentos de 
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turismo, como o gastronômico e/ou participando de algum outro evento e, não 

apenas por estarem à procura da atividade de ecoturismo ou de turismo de 

aventura. 

 

3.4.2 Ecoturismo 

 

3.4.2.1 Pousada e Parque das Sequóias 

 

A Pousada e Parque das Sequóias46 localiza-se a aproximadamente 2 km do 

Centro da cidade, estando a pousada localizada dentro dos limites do parque. O 

Parque Ecológico possui uma área de 45 hectares. A propriedade da Família Mentz, 

onde estão situados os empreendimentos, possui mais 230 hectares de área não 

utilizada para estes fins. 

Dentro do parque está a Pousada das Sequóias, único hotel no Rio Grande 

do Sul que obteve a classificação de Ecológico, categoria Especial, pela antiga 

matriz de classificação da Embratur, como está apontado na placa indicativa da 

entrada do empreendimento. Lá, o hóspede pode usufruir da natureza oferecida pelo 

parque, como as trilhas, por exemplo. E o parque ajuda na divulgação da pousada 

para os seus visitantes. A maior fonte de renda é a da pousada, que ajuda a manter 

os custos fixos do parque. Na pousada, as cabanas possuem alguns confortos 

urbanos, como televisores e aquecimento. Há também um bar e salão de estar. 

 

 

                                                 
46  Preocupado com a devastação das Araucárias da região, na década de 1950, Curt Mentz, 
idealizador do parque, experimentou 75 espécies diferentes de coníferas para observar quais delas 
poderiam substituir as árvores nativas, então devastadas. No parque, foram plantadas em torno de 90 
espécies de coníferas. Também se pode encontrar no parque, diversas espécies vegetais nativas, 
como os Xaxins, uma espécie em extinção, a erva-mate, além da Araucária. Disponível em 
<http://www.sequoias.com.br/>. Acesso em 05 jun. 2008. 
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A pousada tem uma ocupação média de 20 a 30% de seus aposentos durante 

a maior parte do ano, crescendo a medida que aproximam-se as altas temporadas. 

Os picos de ocupação chegam a 80%, no período de férias. A visitação do parque 

alcança uma média de 200 pessoas ao mês, segundo o administrador. Dentro do 

parque existem várias as trilhas para a prática do trekking, cicloturismo e orientação. 

Há também a visita orientada por guia pelo interior do parque. Agencia-se também, 

para fora dos limites do parque, com a terceirização do serviço para as demais 

operadoras, os roteiros de rafting, canionismo e cavalgadas. 

A captação dos clientes é feita principalmente através da mídia eletrônica, na 

rede mundial de computadores. A conscientização de hospedar-se em um ambiente 

bucólico e relativamente próximo à área urbana é outro fator importante na captação 

dos clientes que já estão em Canela. Como se pôde constatar em operadora 

anterior, neste empreendimento o foco também é no público paulista, segundo os 

administradores do empreendimento. 

 

3.4.3 Turismo rural 

 

FIGURA 11 – Pousada e Parque das Sequóias 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 
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3.4.3.1 Parque Fazenda da Serra 

 

O Parque Fazenda da Serra está localizado na rodovia RS 476, tendo como 

sua principal base para a captação de clientes o serviço gastronômico oferecida a 

seus freqüentadores. A churrascaria existente na propriedade comporta 250 

pessoas devidamente alocadas em suas cadeiras e mesas. Segundo os 

administradores, este serviço é a essência das visitas, sendo opcional a exploração 

turística às demais áreas do parque. 

As apresentações dos cavaleiros, tipicamente vestidos com os trajes da 

cultura gaúcha, podem ser observadas durante a tarde, em uma apresentação 

misturando acrobacias e atividades da vida tradicional do campo, em um verdadeiro 

“espetáculo” mostrado aos visitantes. Tudo pode ser observado através das janelas 

(panorâmicas) do restaurante. O Parque possui 400 hectares de área, e além do 

restaurante, tem uma extensa área de recreação, contendo lagos, piscinas, quadras 

esportivas, quiosques, galpão nativo, cabanha47, ordenhas e o centro de treinamento 

de cavalos crioulos, além da produção de queijos a nível comercial, que também 

podem ser degustados pelos visitantes. Pode-se optar por uma visitação 

acompanhada pelos guias às cabanhas de gado Devon, cavalos crioulos e ovelhas 

Suffolk, recebendo informações educativas sobre os animais e fazendo atividades 

com eles. Há também uma edificação, o Galpão Nativo, onde pode-se conhecer 

alguns artefatos utilizados pelos gaúchos para trabalharem no campo, além das 

bebidas e comidas típicas do Estado do Rio Grande do Sul, preparadas na própria 

fazenda. A estrutura de eventos existente no parque o permite sediar este tipo de 

atividade, no entanto, não há meios de hospedagem no local. 

 

 

                                                 
47 Estabelecimento dedicado em particular à pecuária, com métodos aperfeiçoados de criação, pasto 
para cada espécie, galpão confortável. [Algumas cabanhas se especializaram na criação de 
reprodutores ovinos e bovinos que alcançam no mercado boas cotações.]. (FERREIRA, 2004) 
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Um tipo de convênio, que lidera o envio de visitantes ao parque, ocorre junto 

às agenciadoras de turismo com projeção nacional. A divulgação na Internet, 

corresponde à segunda maior captura de clientes, completada pelas relações 

informais, onde os amigos indicam aos outros a visita ao local, segundo informações 

dos administradores da propriedade. Ainda, durante os meses de alta temporada, 

portanto de maior movimento, são contratados funcionários temporários, todos para 

atuarem em algum setor do restaurante. Ainda, uma atividade de turismo de 

aventura pode ser realizada no parque: a cavalgada, orientada pelos próprios 

profissionais do parque. 

 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 

FIGURA 12 – Parque Fazenda da Serra 
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Figura sem escala. 
Fonte: Plano Diretor Municipal e Trabalho de campo. 

Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

FIGURA 13 – Vias de acesso e pontos de atração do município de Canela 
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3.5 AGENTES DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO EM CANELA/RS 

 

Para que se aprofunde esta análise sob a perspectiva geográfica (espacial), 

devem-se identificar os sujeitos sociais que atuam direta ou indiretamente no espaço, 

no acontecer da vida. Isso implica conhecer os agentes de mercado, a realidade da 

população local e as ações dos turistas, responsáveis também pela produção do 

espaço e pela ampliação de seu uso e analisar a forma de atuação do poder público, 

investigando as políticas públicas por ele elaboradas e as ações que autorizam a 

construção de alguns objetos técnicos, normatizando o território. 

 

3.5.1 O mercado 

 

Como qualquer outro produto imaginável, o lugar turístico é capitalisticamente 

comercializado, e a apropriação pelo mercado ocorre, entre outras formas, com a 

introdução de elementos da cultura empresarial no mundo do turismo (HIERNAUX-

NICOLÁS, 1996). Com a lógica do mercado e da mercadoria impondo-se à vida 

privada, inclusive no tempo do não-trabalho, Martins (2001, p. 31-32) aborda esta 

questão afirmando que: 

 

Através da colonização insidiosa da vida privada, alcançada pelos circuitos 
de valorização, as malhas do mercado se estendem justamente até esse 
tempo que não se encontrava diretamente inserido nas tramas reprodutivas 
do capital. O que implica alienação, pois coações de toda ordem cada vez 
mais pesam sobre a vida, privando-a de capacidade criadora, e, portanto, 
de possibilidades de apropriação pelo homem da sua natureza. Isso se 
verifica, cabalmente, por exemplo, no consumo do espaço prescrito [pelo] 
turismo. 

 

O mercado, representado pelas empresas, abarca, neste caso, agências de 

viagens, operadoras turísticas, hotéis, pousadas, bares, restaurantes e, 

estabelecimentos comerciais e de serviços diversos que dão suporte aos turistas. 

Com o turismo, o espaço muda de função e converte-se num novo meio de 

produção, destinado a produzir novos valores de troca. Disso surge uma nova 
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aglomeração humana, inserida nesta lógica, e assim novos serviços coletivos 

diversos são criados, neste sentido: 

 

Aun cuando el espacio [...] de ócio en sentido estricto sea un bien gratuito, 
la producción de los espacios necesarios complementarios conllevará, y 
efectivamente conlleva, la comercialización del tiempo de ócio al 
introducirlos en el circuito de mercantilización de unos servicios. [...] el 
paisaje, el sol y el clima pudem ser gratuitos, pero el alojamiento, la 
manutención, los servicios [...] imprescindibles para poder desplazarse y 
mantenerse, entra dentro de un circuito de producción-intercambio-consumo 
mercantilizado (SÁNCHEZ, 1991, p. 228) 

 

Em todo o município de Canela/RS existe um grande número de hotéis, 

albergues, pousadas e apart-hotéis, apenas em menor número na Região das 

Hortênsias se comparado ao município de Gramado48, considerado o centro atrativo 

e comportando mais da metade de todos os estabelecimentos da Região. Em 

Canela, estes estabelecimentos de hospedagem estão distribuídos tanto em área 

urbana como em área rural e cada um possui, em média, pouco mais de nove 

funcionários, para atenderem, em média 2,9 leitos por unidade habitacional, o que 

demonstra uma oferta de hospedagem voltada primordialmente ao público familiar 

do que a qualquer outro público. 

 

 

Fonte: Sindicato Patronal dos Hotéis Restaurantes, Bares e Similares da Região das Hortênsias. 

                                                 
48 Para efeito de comparação, a capital do estado, Porto Alegre, no ano de 2008 possuía 89 Hotéis, 
com 6.960 Unidades Habitacionais e 13.026 Leitos, segundo dados da SETUR/RS, disponíveis em: 
<www.turismo.rs.gov.br>, acesso em 21 jan. 2009. 

TABELA 3 

Meios de Hospedagem Região das Hortênsias (2005) 

Município Nº de 
Estabelecimentos 

U. H. Leitos Funcionários 

Canela 60 1.422 4.154 557 
Gramado 142 3.814 10.680 1.654 

Nova Petrópolis 28 464 1.579 93 
São Francisco de Paula 32 351 1.155 99 

Total 262 6.051 17.568 2.403 
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Há também os estabelecimentos gastronômicos, responsáveis por grande 

parcela da movimentação de turistas, dando destaque àqueles empreendimentos 

que ofertam comidas típicas, tanto as da Região como de outros locais. Sendo que a 

capacidade destes estabelecimentos chega próxima a 13% da população local. 

 

 

TABELA 4 

Estabelecimentos Gastronômicos Região das Hortênsias (2005) 

Município Nº de 
Estabelecimentos 

Capacidade Funcionários 

Canela 68 5.022 348
Gramado 126 10.745 906

Nova Petrópolis 40 2.395 182
São Francisco de Paula 22 1.537 95

Total 256 18.795 1.531

Fonte: Sindicato Patronal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Região das Hortênsias. 

 

Quando são localizados espacialmente estes estabelecimentos, aqueles que 

estão nas ruas centrais, ou seja, nas “ruas turísticas” são os de maior destaque 

visual e freqüentados pela quase totalidade dos turistas no município, assim como 

se forem comparados o valor do produto ou serviço oferecido por estes 

estabelecimentos centrais com os demais estabelecimentos, primordialmente 

destinados à população local, os primeiros terão custos bem maiores. Assim, o 

comércio local pode ser dividido entre aquele que atende à população local e aquele 

que atende aos visitantes. 
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Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 

 

FIGURA 15 – Comércio local “local” 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 

FIGURA 14 – Comércio local “turístico”
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Uma questão que pode ser percebida diz respeito ao comércio informal local, 

que é praticamente inexistente, principalmente se compararmos às áreas litorâneas 

ou às áreas centrais das grandes e médias cidades brasileiras. Haja vista que 

nestes locais existe todo o tipo de vendedores ou prestadores de serviços, desde 

ambulantes, a vendedores de lanches, engraxates e entregadores de folders, entre 

outros. Já no município em destaque eles são uma minoria, a não ser pelos 

entregadores de folders, que são uma exceção na paisagem urbana. Muito embora 

nos dias de maior movimento o incremento destes trabalhadores seja maior, o 

trabalho informal não tem qualquer projeção na cidade. 

 

 

QUADRO 4 
Principais pontos ou empreendimentos 

turísticos em Canela/RS 

Atrativo Administração 

Catedral de Pedra ----- 

Castelinho do Caracol Privada 

Parque do Caracol Municipal 

Teleférico Privada 

Parque da Ferradura Privada 

Parque Fazenda da Serra Privada 

Parque da Cachoeira Privada 

Mirante do Farol Privada 

Fazenda Passo Alegre Privada 

Alpen Park Privada 

Mundo a Vapor Privada 

Parque do Palácio Privada 
Fonte: Prefeitura Municipal de Canela. 

Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

 

Além da arquitetura em estilo Europeu, o que chama a atenção dos turistas 

refere-se a alguns locais (e tempos) de consumo da cultura local e da cultura 

mundial (Natal, Páscoa, Festival de teatro, entre outros) que são ali realizados todos 



 

 

75

os anos. Complementando estes, os atrativos criados para manter os visitantes por 

mais tempo, segundo os gestores da atividade, mesmo artificializados dão novas 

formas à paisagem urbana, já peculiar. 

Como ponto forte, os eventos e os empreendimentos criados (ou melhorados) 

no município são um chamariz aos turistas, que a qualquer período do ano podem 

usufruir destes atrativos, sempre importantes para a manutenção do número de 

visitantes. Segundo informações dos gestores da Prefeitura Municipal há um 

cuidado com as datas destes eventos, para que não haja uma sobreposição entre as 

atrações de maior abrangência de Gramado e Canela, o que sobremaneira poderia 

prejudicar um dos lugares. 

Como já mencionado, o município possui sete agenciadoras turísticas49, que 

simultaneamente estão trabalhando em conjunto com outras agências de vários 

outros locais do país, ou seja, numa rede complexa de dados e informações. A 

exposição nacional na mídia da Região das Hortênsias faz com que os roteiros de 

viagens para este local sempre estejam na pauta das destas agências que vendem 

este destino, bem como das pessoas / famílias que, enfim, fazem o turismo. 

A forma mais comum de se chegar até o local turístico é pelo agenciamento, 

seja ele global (de sua casa até o meio de hospedagem e depois a todos os pontos 

programados para a visitação) ou local (da própria cidade para alguns pontos mais 

distantes ou menos acessíveis), e para que este serviço ocorra necessita-se das 

empresas do setor. E a respeito da importância das agências de viagem na 

produção do espaço para o turismo, temos a seguinte afirmação: 

 
Los operadores turísticos ejercen uma inluencia esencial y condicionante, 
aunque sea indireta, sobre los agentes productores de espacio: 1) por 
quanto controlan una parte importante del turismo extranjero [...]; 2) por 
cuanto son ellos los que elijen el espacio a consumir a través de sus ofertas; 
y 3) porque su posición en el mercado les permite imponer las condiciones 
que deben reunir los espacios de ocio para que sean aceptados, y así entrar 
a formar parte de su área de intervención (SÁNCHEZ, 1991, p. 242) 

 

Além dos roteiros para as localidades do interior do município, é de Canela 

que saem grande parte dos passeios com destino ao Parque Nacional dos Aparados 

                                                 
49 Quando foi pesquisado no local, através da análise de materiais de divulgação na cidade, foram 
identificadas 11 (onze) agenciadoras e operadoras de turismo. 
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da Serra, Parque Nacional da Serra Geral, Região dos Vinhedos e outras cidades do 

entorno, nem tanto pela proximidade, mas pela infra-estrutura já montada neste 

município que tem neste serviço de agenciamento um dos pontos de maior 

destaque. 

Como já destacado anteriormente, existem variados tipos de parques e 

modalidades turísticas para serem usufruídas neste território, que de certa maneira 

são empreendimentos locais, familiares em sua maioria e operadas por 

trabalhadores locais, muito embora haja necessidade de um grau específico mínimo 

de treinamento e instrução para que se atue nestas áreas, lidando com o público, 

com a segurança destas pessoas e guiando os visitantes pelas trilhas, entre outras 

atividades administrativas do setor turístico, fazendo com que seja excluída grande 

parte da população local do trabalho na área de operação, por carência de 

capacitação. 

 

3.5.2 Os turistas 

 

Principalmente famílias são os visitantes de Canela e alguma parte dos 

visitantes na verdade são excursionistas, permanecendo menos de 24 horas neste 

destino, não alimentando as estatísticas referentes à hospedagem, no entanto 

praticando boa parte das mesmas atividades que fazem os demais turistas, porém 

num tempo mais reduzido. 

Identificou-se que a hospedagem dos visitantes acontece em Canela e 

Gramado, a cidade vizinha, que como se pode observar na TABELA 3 possuem 

somados 14.834 leitos disponíveis, e como a distância entre ambas é muito 

pequena, via RS 235, exatamente por isto o acesso de uma a outra é muito rápido e 

facilitado. Sendo que estes mesmos turistas fazem usufruto do comércio e serviço 

de ambas localidades, já que a visita à Canela leva a conhecer Gramado e vice-

versa. 

De acordo com alguns dados coletados relacionando as residências (e o valor 

das arrecadações do IPTU, maiores do que as médias esperadas) com o número de 

moradores do município, constata-se que Canela tem um número expressivo de 

imóveis de segunda residência. (PDITS, 2005, p. 135) 
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A procedência dos turistas no Rio Grande do Sul é majoritariamente do 

próprio Estado, correspondendo a mais da metade dos turistas, seguidos por 

paulistas, catarinense, paranaenses e fluminenses, estes que juntos totalizam pouco 

mais de um terço dos visitantes brasileiros no Estado do Rio Grande do Sul. Já o 

fluxo de visitantes estrangeiros no Estado sulista é bastante alto, porém, os gestores 

e pesquisadores do turismo na região, acreditam que ele seja um Estado-corredor, 

ou seja, uma passagem para os turistas, principalmente argentinos e uruguaios que 

estariam dirigindo-se a lugares ao norte do Rio Grande do Sul, especialmente o 

litoral catarinense. 

 

 

TABELA 5 

Procedência dos turistas domésticos no Rio Grande do Sul (2001) 

Rio Grande do Sul 1.463.871 60% 

São Paulo 355.630 14,6% 

Santa Catarina 260.519 10,7% 

Rio de Janeiro 177.815 7,3% 

Paraná 128.192 5,2% 

Outros 53.758 2,2% 

Total 2.439.786 100% 

Fonte: PDITS, 2005, p. 146. 
Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

 

Verifica-se que uma quantia considerável, quase a metade, dos turistas que 

visitam o Estado do Rio Grande do Sul, tem como destino final a Serra Gaúcha, 

incluindo-se aí os municípios da Região dos Vinhedos e dos Campos de Cima da 

Serra. Porém, esta estatística não é desprezível, já que podemos identificar 

Gramado e Canela como polarizadores e símbolos da Serra Gaúcha, abarcando 

grande parte destes turistas, principalmente os brasileiros. 
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TABELA 6 

Estimativa do número de turistas anual (2001) 

Itens Doméstico Internacional Total 

1. Área Prioritária* 1.403.273 113.096 1.516.369 

2. Rio Grande do Sul 2.439.786 806.967 3.246.753 

Relação ½ (%) 57,5% 14% 46,7% 

* Refere-se aos 14 municípios da área denominada Serra Gaúcha no PRODETUR SUL 
Fonte: PDITS, 2005, p. 148. 

Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

 

Quando se chega a Canela, vindo da região de Porto Alegre e da região de 

Caxias do Sul, principais aglomerados urbanos próximos ao município, a passagem 

por praças de pedágio nas principais vias de acesso torna-se obrigatória, caso 

queira-se chegar a este destino. Outra opção, porém muito menos utilizada, é a pista 

de pouso do aeroporto regional em Canela, que tem a sua utilidade aos turistas, 

neste caso, de alta renda, uma grande minoria, pois a classe média é que realmente 

dá números aos fluxos turísticos da Região Gramado-Canela. 

O transporte rodoviário intermunicipal entre Canela e os demais municípios é 

feito por uma empresa que possui linha diária, com diversos horários, para Porto 

Alegre e outras linhas com destino (ou passagem) a outros municípios do entorno. A 

estação rodoviária tem um tamanho compatível com a população local, o número de 

linhas que possui é ajustado aos moradores locais, o que define o perfil do turista 

que visita a localidade, que, mormente não utiliza as linhas regulares de ônibus, e 

sim, utiliza seu veículo próprio ou faz parte de um pacote de viagem com veículos de 

excursão. 

A alta temporada turística concentra-se nos meses, julho e dezembro, 

basicamente o mês mais frio e os mês das festas de fim de ano e Natal, as grandes 

atrações da Serra Gaúcha e mais especificamente de Canela. Já como baixa 

temporada é constatada a estação de veraneio, com Janeiro e Fevereiro tendo as 

menores taxas de visitação, principalmente pelo direcionamento massivo destes 

mesmos turistas ao litoral brasileiro nesta época. 
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Além dos “pequenos” eventos promovidos por empresas, universidades ou 

qualquer outro grupo social, que tanto podem ser reuniões de negócios, encontros 

acadêmicos, encontros de famílias, entre outros, existem aqueles direcionados a um 

público-alvo muito maior, esses eventos procuram ser diferenciados, explorando as 

especificidades do local e muitas vezes levando o visitante a acreditar na 

apropriação daquele espaço por aquele evento. 

 

 

QUADRO 5 

Número de participantes nos principais eventos da Região 

Evento Município Participantes 

Natal Luz/Sonho de Natal Gramado/Canela 500.000 

Festival Internacional de Cinema Gramado 120.000 

Festival Internacional de Bonecos Canela 30.000 
Questionário de Registro de Eventos Turísticos - QRET/Setur 2003. 

Fonte: PDITS, 2005, p. 175. 
Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

FIGURA 16 - Estação Rodoviária de Canela 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 
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TABELA 7 
Eventos canelenses realizados em 2008 

Evento Período Local Promotor 

Canela Apresenta Janeiro a 
Dezembro 

Durante os principais 
eventos da cidade 

Prefeitura 

Rodeio Crioulo 
Nacional de Canela 

10 a 13 de 
Janeiro 

Parque de Rodeios 
Saiqui 

CTG Querência 

Festa Nossa Sra de 
Lourdes 

10 de Fevereiro Salão Paroquial Paróquia Nossa Sra 
de Lourdes 

Páscoa em Canela 7 a 23 de Março Área Central ACIC 

Paixão de Cristo 21 de Março Teatro Municipal e 
Igreja matriz 

Fundação Cultural 

Semana do Bebê 12 a 18 de Maio Diversos ULBRA 

Festa de Nossa Sra 
do Caravaggio 

24 a 26 de Maio Parque de Rodeios 
Saiqui 

Paróquia Nossa Sra 
de Lourdes 

Cavalgada na Serra 17 de Maio Parque de Rodeios 
Saiqui 

CTG Querência 

Festival Internacional 
de Teatro de 

Bonecos 

12 a 15 de Junho Teatro Municipal e 
outros 

Fundação Cultural / 
Prefeitura 

Expo Canela 17 a 29 de Julho Centro de Feiras Bonatto Promoções 
Ltda 

Festa Colonial 18 de Julho a 03 
de Agosto 

Praça João Correia Prefeitura 

Semana Farroupilha 13 a 20 de 
Setembro 

Parque de Rodeios 
Saiqui 

CTG Querência 

Festa Nacional da 
Música 

18 a 21 de Agosto Diversos VF Promoções 

Festival de Teatro 23 a 27 de 
Setembro 

Teatro Municipal e 
outros 

ATECA 

Mostra Literária Outubro Diversos Fundação Cultural / 
Prefeitura 

Encontro de Carros 
Antigos de Canela 

13 a 16 de 
Novembro 

Área Central Prefeitura 

Festival de Dança 
Neusa Martinotto 

Dezembro Teatro Municipal de 
Canela 

Academia Neusa 
Martinotto 

Sonho de Natal Novembro a 
Janeiro 

Principais Ruas APEC 

Fonte: Prefeitura Municipal de Canela. 
Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

 

Pode-se perceber, sem grandes dificuldades, que o movimento de pessoas 

em Gramado e Canela é constante, mesmo nos períodos considerados de baixa 

temporada turística, este movimento, pelo menos nas rodovias que interligam estas 

cidades ao mundo, por assim dizer, não diminui e nem aumenta bruscamente, muito 

embora, observa-se que nos finais de semana atinjam-se os picos de visitação em 

qualquer época da amostragem, e quando estes são somados aos eventos de 
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grande visibilidade e atratividade as taxas de circulação aumentam 

consideravelmente. 

A este respeito, podemos observar nos anexos 4, 5 e 6, relativos aos meses 

de dezembro e novembro de 2006 e janeiro de 2007, respectivamente, como se 

comportam os fluxos nas rodovias que têm destino final, principalmente os 

municípios de Gramado e Canela. Os dados indicam que dirigiram-se a Gramado e 

Canela no mês de novembro, 70.300 veículos leves e 5.386 ônibus, o que equivaleu 

a 36,5% e 27,6%, respectivamente, menos fluxo do que no mês de dezembro, que 

totalizou 110.634 veículos leves e 7.440 ônibus, sendo que no mês subseqüente, em 

comparação novamente com este último mês, os números voltaram a regredir, 

atingindo 77.445 veículos leves e 4.870 ônibus, correspondendo, esta defasagem 

dos fluxos de janeiro, a respectivamente 30% e 35% se comparados ao mês onde 

são celebradas as festas natalinas. 

É importante lembrar que nas épocas de grandes eventos uma multidão de 

turistas se dirige a estes locais, aproveitando-se de seu tempo-livre, ressaltando a 

afirmação de Jean Baudrillard acerca da concentração turística, onde “foge-se do 

trabalho, mas não da concentração” (1995, p. 165), ou com base na simples 

constatação de que gente atrai gente. 

 

3.5.2.1 Taxa de intensidade turística 
 

A Taxa de Intensidade Turística (T.I.T.) é um indicador importante do impacto 

do turismo sobre uma determinada região. Quanto maior ela for, maior é o impacto 

turístico sobre a comunidade que reside nessa região. A T.I.T. relaciona o número 

de pernoites dos turistas com a população residente e obtém-se dividindo este 

número de pernoites dos turistas pelo produto resultante da multiplicação entre a 

população residente e 365 dias do ano. Esta equação permite relacionar duas 

variáveis da mesma natureza: a quantidade noites dormidas por visitantes e por 

residentes. 

Quanto ao perfil do turismo na Área Prioritária da Serra Gaúcha, pesquisa 

realizada pela UCS em 1996, indica a existência de sazonalidade do fluxo turístico 

da área, apresentando como período de alta temporada os meses de julho e 
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dezembro, quando a média da ocupação hoteleira chega a 84%. Enquanto que nos 

demais períodos do ano, a ocupação média é de 54% nos finais de semana e de 

19% nos dias restantes (PDITS, 2005, p. 38). 

A partir destas taxas de ocupação, considerou-se a TABELA 3 como 

informações do número de leitos existentes em Canela totalizando 581.263 

pernoites em Canela durante um ano50. Na falta de mais dados confiáveis a respeito 

da taxa de ocupação no município, optou-se pela utilização desta, que segundo 

informações captadas em campo ainda constitui-se como verídica e padrão. 

De posse dos dados foi possível calcular a T.I.T. para o ano de 2005, 

considerando-se que esta variável da TABELA 3, referente aos leitos disponíveis no 

município neste mesmo ano, poderia ser cruzada com outra variável da TABELA 1 

que indica a população residente para este mesmo ano. Assim, a T.I.T. atinge 4,3%, 

uma elevada taxa de saturação. Mesmo com a escassez de dados confiáveis, caso 

estes sejam aplicados ao número de residentes em outros anos no município os 

valores não se alteram tão significativamente que não se possa considerar a cidade 

de Canela como local de elevada taxa de intensidade turística. 

 

3.5.3 Os moradores 

 

Pode-se colocar aqui que o ser antagônico ao turista é o morador do local 

visitado, apropriado, consumido por esta criatura externa “invasora”, lembrando o 

que Knafou (1996, p. 64) definiu como “conflito de territorialidade”, que está presente 

dualmente nos lugares turísticos: “a territorialidade sedentária dos que aí vivem 

freqüentemente, e a territorialidade nômade dos que passam, mas que não tem 

menos necessidades de se apropriar, mesmo fugidiamente, dos territórios que 

freqüentam”. 

Mesmo que o espaço freqüentado por estes turistas muitas vezes seja outro, 

muito diferente e distante daquele que o morador local convive, há esta disputa pelo 

território, já que ele tem diferentes funções para cada um. Quando ocorre esta 

ambígua apropriação do território, em Canela isto acarreta na não-circulação de 

                                                 
50 Caso adote-se a estadia média de 3,6 dias por turista, como aponta o PDITS (2005, p. 82) para a 
Região, atinge-se a marca de 161.461 turistas durante um ano. 
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turistas na área periférica, pois o turista está lá para consumir e usufruir e, não para 

produzir, ainda mais numa paisagem tão elitista e propícia ao consumo como é a 

área central canelense, fazendo com que este ímpeto seja mais visível ainda. 

Consegue-se compor um cenário mais completo se for apontado que a idéia 

de modernidade invade o cotidiano das pessoas, que vêem na atividade turística 

uma possibilidade de mudança para melhorar a qualidade de vida e também para 

aumentar sua capacidade de consumo. Pode-se afirmar que tanto este 

comportamento local como o comportamento dos turistas, caracterizado 

fundamentalmente pela efemeridade do uso do tempo e do espaço, relacionam-se 

com a “modernidade” descrita por David Harvey (2004, p. 49): 

 

Ser moderno é encontrar-se num ambiente que promete aventura, poder, 
alegria, crescimento, transformação de si e do mundo – e, ao mesmo 
tempo, que ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o 
que somos. Os ambientes e experiências modernos cruzam todas as 
fronteiras da geografia e da etnicidade, da classe e da nacionalidade, da 
religião e da ideologia; nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une 
toda a humanidade. Mas trata-se de uma unidade paradoxal, uma unidade 
da desunidade; ela nos arroja num redemoinho de perpétua desintegração e 
renovação, de luta e contradição, de ambigüidade e angústia. Ser moderno 
é ser parte de um universo em que, como disse Marx, “tudo o que é sólido 
desmancha no ar” 51. 

 

Uma afirmação cabal a respeito do que ocorre nestas relações turista-

habitante local-turista seria muito pretensiosa nesta pesquisa, mas não se deve fugir 

do tema e aqui se verifica que o confronto entre estas duas extremidades se dá nas 

relações de trabalho, com o morador local oferecendo seus serviços ao consumidor-

turista, mesmo que esta relação seja indireta, como muitas vezes é, cada um 

desempenha seu papel se comportando linearmente neste. Isto ocorre até o 

momento que o habitante local visita outro lugar e o turista volta a seu local de 

moradia, aí o turista se transforma em habitante local e o outro vira o tuista, 

invertendo-se os papéis. 

                                                 
51 O autor, na seqüência, também caracteriza o pós-moderno, momento o qual se estaria vivendo, 
que considera como “a total aceitação do efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do caótico 
[respondendo] a isso de uma maneira bem particular: ele não tenta transcendê-lo, opor-se a ele e 
sequer definir os elementos ‘eternos e imutáveis’ que poderiam estar contidos nele. O pós-
modernismo nada, e até se espoja, nas fragmentárias e caóticas correntes de mudança, como se isso 
fosse tudo o que existisse” (HARVEY, 2004, p. 49) 



 

 

84

Quando se retoma aquela idéia de que o turista não costuma freqüentar a 

área periférica da cidade (a não ser no deslocamento até um atrativo turístico), o 

oposto não é verdadeiro, já que as áreas públicas são de domínio de qualquer 

cidadão e os dois personagens podem esbarrar-se a qualquer momento. Mais 

comumente isto ocorrer na área central, pelos motivos já mencionados. 

Existe uma precariedade visível no entorno da área central de Canela, nada 

que lembre a miserabilidade, mas se for feita a comparação, entre as áreas de 

fluxos turísticos intensos e estas, é nítida a discrepância de investimentos para a 

melhoria na qualidade de vida desta população, que quase nada se beneficia deste 

massivo fluxo de turistas e do Capital que está sempre girando pelo município. 

Há inclusive uma pesquisa apontando um tipo de turismo que é muito mais 

comum ser noticiado pela mídia acontecendo no Nordeste brasileiro, mas que 

também ocorre na Região das Hortênsias, incluindo Canela, é o turismo sexual52, 

que capta pessoas locais para a prática. Apesar deste universo de pessoas 

envolvidas não ser muito grande, ele existe e é fato destacável. 

Apesar disso, existe uma visão positiva do turismo, por parte dos moradores 

locais, e isto se relaciona principalmente ao discurso do poder público (e ao senso 

comum) ao afirmar que o turismo gera renda, emprego e desenvolvimento local, 

visão esta que reflete diretamente na produção do espaço, uma vez que, conforme 

Gottdiener (1993, p. 220), “a transformação do espaço sempre se efetua através da 

ideologia do crescimento, especialmente sobre seus efeitos benéficos sobre os 

níveis de emprego”. 

 

 

                                                 
52 A este respeito temos tal pesquisa exposta num artigo revelando que “a sazonalidade, com uma 
alta temporada nos meses de frio, e a baixa ocupação durante a semana, levaram empresários e 
autoridades locais a buscar o turismo de feiras e eventos, afastando-se do tradicional turismo cultural 
– no qual se destaca a realização do Festival de Cinema de Gramado – e do turismo de lazer familiar 
que a caracterizavam. O novo segmento parece ter trazido consigo um novo perfil de visitante, o 
chamado homem de negócios e, com ele, novas demandas, entre elas a prostituição”. (GASTAL; 
LEANDRO, 2007, p. 1483) 
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FIGURA 17 – Agência bancária “estilizada” 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 

 

FIGURA 18 – Residência da periferia de Canela 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 
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Assim, os problemas ambientais acabam por ganhar destaque também, mais 

por serem tão perceptíveis quanto os sociais, do que por serem únicos, pois é fato 

que este período histórico que vivemos tem trazido tais problemas, nada 

animadores, sempre em destaque, o curioso é que a cidade vende a imagem de 

natural e limpa a seus espaço-consumidores, como não poderia ser diferente. De tal 

modo Vasconcellos (2002, p. 46) a partir de sua pesquisa, elenca algum destes 

existentes no municio de Canela: 

 

Os principais problemas ambientais percebidos pelo autor e mencionados 
nas entrevistas foram: lixão a céu aberto, presença de lixo nos rios e 
arroios, em terrenos baldios e na beira das estradas, presença de esgoto a 
céu aberto e de descarte em rios e arroios; presença de serragem em 
banhados, presença de lixo industrial na antiga pedreira e no distrito 
industrial; constatação de poluição sonora e gasosa gerada por fábricas e 
caminhões; queimada nos campos; abate indiscriminado de árvores; capina 
química; entulhos e caliças na beira de estradas, em terrenos e em arroios; 
eqüinos, bovinos, suínos, cães e gatos dentro do perímetro urbano; e pilhas, 
materiais pesados e lâmpadas fluorescentes jogadas em arroios, rios e 
terrenos baldios. 

 

 

 

 

FIGURA 19 – Ruas e terreno baldio na periferia de Canela 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 
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As melhorias estão sendo feitas, notadamente priorizando o espaço 

apropriado pelos turistas, o investimento em infra-estrutura é direcionado ao retorno 

deste turista através do encantamento e da propaganda (a psicoesfera) e a 

aproximação entre ambos. Sendo que no outro extremo há o cotidiano da população 

local visto nesta mesma escala, que convive com os problemas sócio-ambientais 

diariamente, às vezes escondidos pelas belezas naturais e os holofotes dos 

inúmeros atrativos turísticos existentes. Esta realidade encoberta passa 

despercebida pelos visitantes que não estão lá para ver o que eles já têm no seu 

local de origem. 

Fato evidente é que mais de 1/4 da população de Canela, até o ano de 2005 

vivia em loteamentos irregulares, segundo dados da prefeitura municipal. Números 

bastante significativos por si só e ainda mais inquietantes se forem comparados com 

outros municípios da Região das Hortênsias, lugares com situação econômica e 

social muito similares à Canela. 

 

 

TABELA 8 

Loteamentos irregulares e subabitações Região das Hortênsias 

Município População 
em 

loteamentos 
irregulares 

N° áreas com 
subabitações

N° pessoas nas 
áreas com 

subabitações 

Aplicação do 
Plano Diretor 

Canela 10.000 Não sabe Não sabe Sim 
Gramado 700 8 500 Sim 
Nova Petrópolis Não tem Não tem Não tem Sim 
São Fco. de Paula 1.000 4 1.000 Sim 

Fonte: PDITS, 2005, p. 74. 
Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

 

A maior parte dos municípios brasileiros possui loteamentos clandestinos ou 

irregulares, onde residem, em alguns casos, contingentes expressivos de população 

e nos municípios da Região das Hortênsias isto não é diferente. Nesta região, aqui 

entendida como essencialmente turística isso acontece, provavelmente, em função 

do baixo aproveitamento da população menos qualificada nestas atividades 
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turísticas, que demandam, além do ensino formal básico, também habilidades e 

formação especiais. 

 

3.5.4 Os planejadores e promotores territoriais 

 

A política pública funde-se ao próprio processo de planejamento, com a 

diferença de que o planejamento é o processo e a política pública é o 

posicionamento da administração pública frente a um aspecto da vida social em um 

dado momento. Este posicionamento pode ser exposto na forma de um documento 

e ter, conseqüentemente, a visibilidade que se espera de uma política pública ou 

não. Uma política nacional referente ao turismo está sendo posta em prática, e tem 

como um dos programas de destaque o Programa de Ação para o Desenvolvimento 

Integrado do Turismo – PRODETUR, que é: 

 

Um programa global de desenvolvimento turístico regional, estruturado e 
concebido pelos Governos Federal e Estaduais, para financiar a 
implantação de infra-estrutura de suporte ao turismo, propiciando e 
incentivando investimentos da iniciativa privada para a implantação de 
equipamentos turísticos. É a primeira experiência no campo do 
desenvolvimento turístico regional a ser implantado no País, com 
financiamento externo. (EMBRATUR apud TARLOMBANI DA SILVEIRA, 
2002, p. 101) 

 

No Brasil, um dos primeiros programas a tratar o turismo de uma maneira 

integrada, voltado para o desenvolvimento regional, foi o Programa de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE, que se 

iniciou em 1992, com o apoio financeiro do BID. No Programa de Desenvolvimento 

do Turismo Sustentável no Sul do Brasil – PRODETUR/Sul, aplica-se o mesmo 

conceito que inspirou o PRODETUR/NE: a promoção do desenvolvimento da 

atividade turística associada à proteção do meio ambiente e à melhoria da qualidade 

de vida da população. (PRODETUR SUL, 2004, p. 6) 

Mas há diferenças marcantes na compreensão dos dois programas regionais, 

primeiramente este que contempla a Região Nordeste do Brasil tem quase a 

totalidade de suas áreas de abrangência na área litorânea e também “segundo a 

EMBRATUR, a concepção do PRODETUR/Sul, embora tenha como paradigma o 



 

 

89

PRODETUR/NE, está baseada no conceito de corredores de turismo e apresenta 

forte sinergia com os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento”. 

(TARLOMBANI DA SILVEIRA, 2002, p. 116) 

A respeito do PRODETUR/Sul e seus investimentos em cada uma de suas 

áreas de abrangência53 tem-se os seguintes dados no Plano Nacional de Turismo 

2007-2010: 

 
O PRODETUR Sul abrange os três estados da Região Sul e o estado do 
Mato Grosso do Sul, compreendendo quatro pólos, envolvendo 39 
municípios. O programa prevê investimentos da ordem de US$ 250 milhões, 
sendo US$ 150 milhões de empréstimos do BID, US$ 40 milhões de 
contrapartida federal e US$ 60 milhões de contrapartidas estaduais. O MTur 
promoveu a execução do programa com recursos da contrapartida federal 
aplicando, em 2006, o montante de R$ 5 milhões para preparação de 
planos diretores municipais, projetos de fortalecimento da gestão em 
turismo em âmbito estadual e municipal, projetos executivos de obras, 
bases cartográficas e infra-estrutura. (PNT, 2007, p. 30-31) 

 

As ações do PRODETUR/Sul organizam-se em cinco componentes principais 

(PRODETUR SUL, 2004, p. 8), os quais são: Fortalecimento da Capacidade de 

Planejamento, Gestão e Aproveitamento dos Benefícios do Turismo, no qual se 

inserem as ações de melhoria da capacidade de gestão das Unidades de 

Coordenação Estaduais, das entidades executoras e das prefeituras, assim como a 

elaboração ou a atualização de planos diretores municipais; Melhoria dos Atrativos 

da Região, que compreende estudos, ações de recuperação, valorização e 

conservação do patrimônio natural e cultural nas áreas prioritárias; Infra-estrutura de 

Acesso, Provisão de Serviços Públicos e Controle de Impactos Ambientais, que 

inclui obras de infra-estrutura destinadas a corrigir problemas ambientais gerados 

pela atividade turística ou dotar as áreas prioritárias de condições para o 

desenvolvimento turístico sustentável; Promoção e Provisão de Informação, que 

abrange os estudos, as pesquisas e as ações necessárias para promover a 

atividade turística e a comunicação social e a participação dos distintos setores da 

                                                 
53 O Programa, em sua fase inicial, abrange as áreas de atratividade turística consideradas como 
“áreas prioritárias”, em quatro Unidades da Federação: no Paraná, os nove municípios lindeiros ao 
reservatório da hidrelétrica de Itaipu, polarizados pela cidade de Foz do Iguaçu; no Rio Grande do Sul, 
a Serra Gaúcha; em Santa Catarina, um grupo de municípios litorâneos mais dois municípios do 
interior nos quais se desenvolvem atividades turísticas complementares; e no Mato Grosso do Sul, a 
Serra da Bodoquena, compreendendo os municípios de Bonito, Bodoquena e Jardim. (PRODETUR 
SUL, 2004, p. 6) 
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sociedade e; Apoio ao Setor Privado para Serviços Turísticos e de Infra-estrutura, 

que contempla as ações de estímulo e motivação para a participação das empresas 

privadas no desenvolvimento turístico. 

 

TABELA 9 

Custos do PRODETUR/Sul por categorias (em US$ milhões) 

Categorias BID Local Total % 

I. Administração, supervisão e avaliação 2,7 6,6 9,3 3,7 

1. Unidade de execução do MTur - 1,8 1,8 0,7 

2. Unidades de Coordenação Estaduais 2,1 4,5 6,6 2,6 

3. Avaliações de Meio-Termo e Final 0,3 0,2 0,5 0,2 

4. Auditorias Externas 0,3 0,1 0,4 0,2 

II. Custos Diretos 147,3 78,1 225,4 90,2 

1. Fortalecimento da Capacidade 

Estadual e Municipal 
8,0 5,0 13,0 5,2 

2. Melhorias em Atrações Turísticas 14,0 7,0 21,0 8,4 

3. Acesso, Serviços Públicos e 

Gerenciamento Ambiental 
112,3 59,1 171,4 68,6 

4. Promoção e Informação no Destino 10,0 5,0 15,0 6,0 

IV. Custos Financeiros - 15,3 15,3 6,1 

1. Juros - 14,3 14,3 5,7 

2. Comissão de Crédito - 1,0 1,0 0,4 

Valor Total 150 100 250 100 

% 60 40 100 - 

Fonte: Regulamento Operacional do PRODETUR/Sul, p. 11. 
Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

 

Serra Gaúcha é a denominação dada à área prioritária do PRODETUR/Sul 

RS, compreendendo os municípios de: Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Jesus, 

Cambará do Sul, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, 

Gramado, Jaquirana, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e São José dos 

Ausentes. Observando que o PDITS nomina os municípios de Gramado, Canela, 

Caxias do Sul e Bento Gonçalves como os núcleos de turismo consolidado da área. 
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Anteriormente à execução do programa é feito um plano, denominado Plano 

de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS que detalha a 

estratégia turística proposta para a Área Prioritária Serra Gaúcha e sugere ações 

para se atingir os objetivos do PRODETUR/Sul para tal área, assim: 

 

O PDITS é um instrumento do processo de planejamento e gestão do 
desenvolvimento do turismo, para permitir a exploração racional dos 
recursos turísticos, em equilíbrio com o ambiente natural e com a identidade 
cultural das populações residentes nas localidades onde o turismo se 
desenvolve (PDITS, 2005, p.11). 

 

O documento (PDITS, 2005, p.11) dá destaque às características naturais, 

climáticas da região, elencando ser esta a base de todo o movimento turístico e 

ainda identifica um diferencial potencializador: “um clima singular subtropical, onde 

as baixas temperaturas diferenciam esse local do restante do país. É uma 

característica marcante e única da área, a qual vem propiciando uma alternativa ao 

FIGURA 20 – Área Prioritária Serra Gaúcha do PRODETUR/Sul-RS 

Fonte: PDITS, 2005, p. 43. 
Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 
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turismo de praia e sol, produto dominante no país”. Somado a isto destaca-se no 

PDITS (2005) que Gramado e Canela são municípios com marca consolidada 

nacionalmente e os turistas, em sua maioria, vão até a Região em excursões que 

fazem parte de pacotes destinados a estas localidades. 

Os planos governamentais, as operadoras de turismo e as áreas residenciais 

condominiais privadas são hoje artifícios dos quais o município de Canela se vale 

para configurar-se territorialmente de forma a atender as demandas turísticas, 

modificando as infra-estruturas já existentes, desenhando um novo quadro, ainda 

indefinido, propiciando diversas alternativas, e: 

 

No que se refere ao transporte por via aérea, a implantação do Aeroporto 
das Hortênsias, em Canela, irá evitar que os usuários desse tipo de 
transporte tenham que trafegar por via rodoviária em trechos muito extensos, 
como acontece atualmente, com a utilização dos aeroportos de Porto Alegre 
e Caxias do Sul. (PDITS, 2005, p.15) 

 

 

QUADRO 6 

Impactos Ambientais dos Projetos de Investimento em Canela - RS 

Projeto Impactos significativos Medidas de 
Controle 

Avaliação e 
Acompanhamento 

Sistema de 
esgotamento 
sanitário – Canela 
(rede coletora na 
bacia do Arroio 
Santa Teresinha e 
melhoria da ETE) 

Impactos positivos: melhoria da qualidade 
da água e nas condições de 
balneabilidade, melhoria das condições 
sanitárias da cachoeira do Caracol 
Impactos negativos: construção – 
transtornos de tráfego, ruídos, poeira, 
geração de resíduos 

- Critérios de 
projeto contidos no 
ROP 
- RAP; PBA 
- LI nº 239/96 
- LO 

- Relatórios de 
auditoria ambiental 
- PCA 
- Relatórios de 
supervisão de obras 

Pista e 
equipamentos de 
sinalização e 
segurança do 
Aeroporto das 
Hortênsias 
(terraplenagem, 
pavimentação e 
drenagem) 
 

Impactos positivos: melhoria das 
condições de acesso, redução do tempo 
de deslocamento e diversificação da 
qualidade dos turistas, dinamização da 
economia regional 
Impactos negativos: construção - geração 
de resíduos sólidos e material inerte, 
poluição do ar, erosão dos terrenos e 
sedimentação dos cursos d’água, ruído, 
afetação de terrenos agrícolas, 
desapropriações; operação – ruído, 
aumento de tráfego nas áreas urbanas, 
maior pressão sobre recursos naturais 
 

- Critérios de 
projeto contidos no 
ROP 
- Estudo de Impacto 
Ambiental realizado 
(sujeito a revisão) 
- LP concedida 
- Outras licenças e 
autorizações 
ambientais (FEPAM 
e IBAMA) 
 

- Relatórios de 
auditoria ambiental 
- PCA 
- Relatórios de 
supervisão de obras 
 

Fonte: PRODETUR SUL, 2004, p. 56. 
Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 
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É notório que ainda se sobressaiam os “nãos” do poder público, como nas 

estradas que dão acesso a alguns atrativos no interior do município, que estão mal 

conservadas e/ou mal sinalizadas. Muito embora esta má conservação possa ser 

encarada por alguns como um “desafio turístico” utilizando-se de veículos off road ou 

de grande porte para se chegar ao local destinado a visitação. 

Acreditando que a área de abrangência destas infra-estruturas é muito ampla, 

englobando desde as áreas mais próximas, como os atrativos da zona rural de 

Canela até as áreas Federais de proteção, ali próximas, lembra-se que em áreas 

naturais de difícil acesso (ou uso restrito), Boullón (2002, p. 237) observa que: 

“assim que se melhorem ou se construam estradas e aeroportos e se estabeleçam 

meios de transporte turísticos, corre-se o risco de que qualquer um desses lugares 

[...] sofra o impacto negativo de uma exploração irracional”. Ainda mais por que: 

 
Intensificaram-se os esforços em prol do desenvolvimento sustentável do 
turismo, com a publicação de estudos, realização de eventos, e com as 
iniciativas de se construir uma agenda política comum para o setor e de se 
implementar projetos de turismo sustentável em alguns lugares. No entanto, 
apesar da preocupação com a sustentabilidade estar no centro das 
discussões atuais sobre o turismo, passando especialmente a constar cada 
vez mais na agenda política de governos em todos os níveis, tem havido 
uma grande distância entre discurso e prática, pecando-se na maioria das 
vezes pela falta de transparência e visibilidade das ações governamentais. 
(TARLOMBANI DA SILVEIRA, 2002, p. 257) 

 

A partir do processo de valorização do lugar que se dá efetivamente no início 

da década de 1960 após a exploração madeireira, a atividade turística é a que 

predomina em Canela na atualidade, devido principalmente às suas características 

paisagísticas e sua reconhecida beleza cênica, ambas exploradas pelas operadoras 

de ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural e não se pode esquecer das ações 

de marketing e iniciativas públicas e privadas que deram suporte e condições ao 

desenvolvimento do turismo no local, basicamente pelos eventos promovidos no 

município, os principais com abrangência nacional (e muitas vezes internacional). 

Já a Prefeitura Municipal, junto à Secretaria de Turismo Esporte e Cultura têm 

a função de manter os rumos do planejamento e divulgação turística, assim como a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Trânsito e Ordenamento Urbano tem função 
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de fiscalizar a correta aplicação das diretrizes contidas no Plano Diretor Municipal – 

PDM54. 

O PDM, a respeito da estrutura espacial do município, divide o território do 

município em área urbana contínua e de limites definidos, sendo prioritária para fins 

de urbanização e, área rural, caracterizada pela baixa densificação, onde 

predominam atividades rurais, proteção à flora, fauna e demais elementos naturais, 

admitindo-se usos científicos, habitacionais, turísticos, de lazer e atividades 

compatíveis. 

 

 

 

 

Na zona rural, existem áreas especiais, delimitadas no PDM, que destinam-se 

à algum tipo de preservação, como nos parques e morros, e na área do Novo 

Aeroporto que estão protegidas e dependem de decisões do Conselho Municipal do 

                                                 
54 Aqui referendado pela Lei Complementar n° 17, de 30 de Dezembro de 2008, a qual dispõe sobre o 
Plano Diretor Municipal – PDM, que abrange todo o território do município de Canela/RS. 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 

FIGURA 21 – Via de acesso no interior do município 
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PDM para normatizar cada ação que deva ser feita. Ou seja, são casos especiais, 

de grande valor, principalmente por se tratarem de espaços destinados à atividade 

turística. 

Já na área urbana, existem outros tipos de zoneamentos, destinados a limitar 

o tipo, a forma e a finalidade das edificações, como na Zona Preferencialmente 

Residencial número 2 (ZPR2), que corresponde às áreas onde se localizam, 

predominantemente, residências de veraneio e os novos investimentos; e a Zona 

Preferencialmente Residencial número 4 (ZPR4) que corresponde às áreas 

predominantemente residenciais de veraneio e atividade turística hoteleira, com 

regime urbanístico consolidado. 

 

 

 

 

Existe também a regulamentação de Zonas Mistas que segundo o PDM 

caracterizam-se pela presença de diferentes atividades no território, desde que 

compatíveis com condicionantes paisagísticos, ambientais, infraestruturais ou com 

outras atividades instaladas. Destacando-se primeiramente que as áreas centrais 

 

FIGURA 22 – Residências em construção na ZPR2 

Fonte: Eduardo dos Santos Clarino. 
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são as predominantemente turísticas, como a Zona Mista Especial número 1 (ZM1E), 

que são descritas como áreas de densificação e valorização comercial, com a 

possibilidade de implantação de diferentes atividades sempre em acordo com as 

características locais e com a preservação do eixo turístico e paisagístico da 

Catedral de Pedra. 

Dando seqüência, há a delimitação da Zona Mista número 2 (ZM2) que 

corresponde à RS 235, eixo principal de acesso à cidade, no sentido oeste (em 

direção à Gramado), a qual segundo o PDM caracteriza-se por comércio, lazer e 

turismo; nestas mesmas características, predominando estruturas de apoio e 

incentivo ao turismo, temos a Zona Mista número 4 (ZM4), correspondendo à RS 

466, sentido noroeste, o qual é o eixo principal de acesso ao Parque do caracol. 

Há ainda aquelas zonas destinadas especificamente à população residente 

no município, explicitamente, este exemplo é a Zona Mista número 3 (ZM3), que é o 

outro eixo de acesso à cidade, correspondendo à RS 235, sentido nordeste (em 

direção a São Francisco de Paula), que segundo o PDM caracteriza-se por 

atividades comerciais voltadas à população local. 

O PDM contempla também algumas diretrizes relacionadas à Qualidade de 

Vida e Meio Ambiente; Turismo e Cultura; Uso e Ocupação do Solo e; Sistema de 

Circulação, tendo uma das diretrizes abarcando objetivamente a atividade turística e 

seus temas específicos, a qual é: 

 
Art. 4º Do Turismo e Cultura: 
I - Incentivar o turismo buscando: 
a) Organizar e adequar os espaços de forma a desenvolver e revitalizar as 
ações e eventos já existentes, tornando-os mais atrativos; 
b) Possibilitar novas iniciativas que contribuam para reforçar as 
características locais. 
II - Buscar potenciais turísticos como novos elementos a serem 
incorporados ao PDM; 
III - Estabelecer parâmetros e programas para preservação do Patrimônio 
Histórico e Cultural do Município. 
IV – Estabelecer parâmetros para criação de um conjunto arquitetônico 
harmônico e identificado com as características arquitetônicas e materiais 
predominantes regionalmente e culturalmente. 
V – Estabelecer mecanismos que permitam a preservação do patrimônio 
histórico e arquitetônico do Município sem inviabilizar ocupação e utilização 
dos mesmos. 
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E outra diretriz, relacionada ao trânsito e às vias de circulação, englobando 

tanto os moradores da cidade, como os visitantes, direcionando os fluxos à área 

essencialmente turística do município, além de procurar ordenar os fluxos deste 

grande contingente de turistas que visitam a cidade, assim: 

 
Art. 6º Do Sistema de Circulação: 
I - Definição de eixos e pontos de desenvolvimento turístico, e de áreas de 
uso dos habitantes locais; 
II - Atender às definições da Lei nº. 10.25755, estabelecendo diretrizes que 
apontem: 
a) Principais rotas turísticas e propostas para seu desenvolvimento e 
controle; 
b) Políticas de uso e ocupação do território prevendo o desenvolvimento, 
sem prejuízo ou conflito de atividades tanto turísticas quanto locais. 
III - Caracterizar os principais fluxos, tanto a nível rural como urbano, 
indicando soluções para seu pleno funcionamento; 
IV - Reestruturar os acessos ao Município, procurando adequar a estrutura 
de circulação para que os fluxos de turismo passem pela área urbana, 
oportunizando ao turista conhecer a cidade; 
V - Reordenar os fluxos internos da cidade e do Município, procurando 
disciplinar a circulação de pedestres e veículos (bicicletas, automóveis, 
ônibus, caminhões e outros); 
VI – Promover a Integração Urbana com os acessos aos principais pontos 
turísticos do Município. 

 

Deste modo, configura-se um quadro bem definido da cidade de Canela, e do 

município como um todo, com os seus gestores direcionando para a atividade 

turística suas possibilidades de desenvolvimento e de planejamento, tanto pela 

pressão da iniciativa privada, não aparente, como pela própria construção e 

desenvolvimento do município, historicamente atrativo aos mais variados públicos. 

Ainda há iniciativas em escala regional e nacional, planificando (e as vezes 

pasteurizando) as políticas de turismo, que apesar de consolidadas no município de 

Canela, ainda necessitam de melhorias, maior participação da população local, 

observando que áreas de preservação ali próximas podem estar / ficar ameaçadas, 

um tema ainda a ser discutido, mas que de uma maneira geral mostra o conjunto 

que se faz presente no local. 

 

                                                 
55 Lei n° 10.257 de 10 de Julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade. 



 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 

O espaço geográfico, objeto mais ações, é determinado por relações sociais 

que nele se materializam, ou seja, que se realizam enquanto relações espaciais. 

Desta forma, esforços foram realizados neste trabalho com o intuito de desvendar as 

relações sociais e espaciais para a compreensão da realidade, buscando apreender 

também a atuação do Capital, do Estado e da Sociedade no processo de produção 

do espaço pelo e para o turismo, a partir da análise do município de Canela, no Rio 

Grande do Sul. 

Nesta pesquisa, foi possível fazer conexões a respeito do impulso dado, em 

momentos cruciais, pelo poder público ao turismo na Região, especificamente em 

Canela, onde houveram iniciativas por parte dos governantes, em diversas épocas, 

de impulsionar esta prática no município, tanto através da implantação de infra-

estruturas, como pela criação de atrativos, de certa maneira, incentivando a troca de 

uma economia exploratória da natureza, por outra que faz uso da exoticidade do 

lugar para vendê-lo. A partir daí houve o incremento na infra-estrutura turística, 

propriamente dita, por parte do setor hoteleiro e da iniciativa privada, criando 

atrativos independentemente dos primeiros atrativos apenas naturais, enfim, ocorreu 

um vigoroso incremento da atividade terciária, baseada no setor turístico. 

Uma análise dos eventos também se torna reveladora dos processos 

econômicos, políticos e sociais responsáveis pela produção do espaço, 

considerando que o evento é também uma fração do todo. No caso do município de 

Canela, alguns eventos tomam destaque na produção do espaço local, a partir de 

quando se intensificou o turismo na região, como a criação do Parque Estadual do 

Caracol e inauguração do Hotel Laje de Pedra (em 1971 e 1978, respectivamente), 

somados à criação do Festival de Cinema Brasileiro no município de Gramado (em 

1973), eventos que inseriram a Região das Hortênsias no circuito turístico 

internacional, auxiliados por uma intensa divulgação na mídia, que também podem 
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ser somados ao título de Capital Nacional do Ecoturismo, concedido recentemente à 

Canela. 

Os eventos da época natalina são também exemplos de intensificação 

turística criados a partir das necessidades humanas que, pode-se afirmar, são 

“sanadas” pelos promotores turísticos da área de estudo. Pode-se ainda acrescentar 

que a estes eventos somam-se a natureza e o clima, já que a oportunidade de estar 

num “clima europeu”, inclusive cercado pela “arquitetura européia”, não é criação 

humana, mas sim mais uma variável explorada como mercadoria pelo homem. Na 

verdade isto é uma prática padrão, que pode ser observável em diversas áreas do 

Brasil e do mundo. 

É inegável também, que a proximidade geográfica com uma cidade tão bem 

construída turisticamente, que sabe explorar seus atrativos e criar as mais diferentes 

formas de manutenção dos visitantes em seu território, tenha facilitado a inserção de 

Canela neste cenário, principalmente nos anos mais recentes, quando 

verdadeiramente ampliou-se, e muito, os fluxos turísticos e a Região das Hortênsias 

consolidou-se como uma atração a qualquer tempo. Esta proximidade reforça os 

processos de turistificação ocorridos no município de Canela, os quais são também 

superdimensionados por estes elementos presentes em Gramado. 

Apropriadamente afirma-se que os empreendimentos privados dinamizam os 

fluxos turísticos na área de estudo, já que eles criam atratividades onde antes nada 

constava neste sentido. A iniciativa privada, na forma das agências e operadoras 

turísticas, e o poder público atualmente, através da cobrança de ingressos no 

Parque do Caracol, utilizam-se dos atributos beleza cênica, bucolismo e/ou 

atividades radicais para ofertarem aos turistas (ou clientes) os prazeres que o 

tempo-livre pode proporcionar, desde que se possa pagar por isto. 

As atividades de turismo rural, ecoturismo e turismo de aventura, presentes 

na área estudada, refletem o tipo de abordagem e importância dadas pela iniciativa 

privada ao turismo, incrementando as mesmas, reforçando o consumo do espaço, 

através do capital, levando o turista ao usufruto de diversas sensações, amparadas 

por uma equipe de especialistas no assunto, os quais permitem que o visitante sinta-

se incorporado ao ambiente, usufruindo da natureza, das emoções proporcionadas 

por estes equipamentos, sem deixar de estar junto a todo o aparato urbano da 

sociedade contemporânea. 
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O Estado por meio de suas políticas está procurando desenvolver 

determinados municípios brasileiros, ainda mais quando se trata de um 

desenvolvimento turístico, partindo do macro ao micro, abrangendo diversas 

escalas, isto se torna mais complexo e demanda maiores recursos e tempo. 

Também o poder público municipal tem papel fundamental nesta expansão e 

afirmação da atividade turística na localidade em questão, quer seja por meio de 

seus incentivos a órgãos competentes da área, quer seja na implantação de 

mecanismos públicos reguladores que especifiquem o papel (espaço) de cada ponto 

e sua destinação, tanto podendo estar a serviço dos moradores locais, de renda 

inferior, como aos demais freqüentadores do território, donos ou não de espaços 

construídos, mas certamente, modificadores deste. 

As disparidades sociais verificadas no município de Canela não são diferentes 

da realidade gaúcha, muito menos da brasileira, no entanto há um planejamento do 

espaço que consegue fazer com que os visitantes pouco entrem em contato com a 

realidade local e tomem conhecimento da realidade de seus moradores. Também 

existem espaços previamente definidos pelo poder público para serem 

disponibilizados aos turistas, tanto para segundas residências, como aqueles que 

não permitem a construção de qualquer edificação que prejudique a paisagem 

turística. Fato este que está de acordo com os interesses de todos, já que a 

utilização de certas áreas em detrimento de outras é necessário, ainda mais numa 

cidade com alto índice de crescimento populacional urbano. As áreas condominiais 

fechadas estão em pleno desenvolvimento no município, estas ainda incentivadas 

pelo planejamento público. 

No que tange aos rebatimentos regionais da prática turística e as iniciativas 

do Estado em relação a isto, constatou-se uma proposta de investimento nas infra-

estruturas relacionadas ao transporte aéreo e ao sistema de esgotamento sanitário, 

e propostas de desenvolver economicamente toda a região onde está inserido 

Canela através das atividades turísticas, tendo como ponto de apoio (ou referência) 

os locais já consolidados turisticamente, dentre eles o município aqui estudado, e a 

partir daí expandir a atividade. 

Para concluir, dificilmente a cidade de Canela, e a Região das Hortênsias, 

terão um papel secundário no desenvolvimento do turismo no Estado do Rio Grande 

do Sul, que apesar de já consolidado, continua em expansão, mesmo porque ainda 
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existem muitas reservas inexploradas massivamente neste âmbito e ainda é motivo 

de intensa especulação imobiliária, com um misto de áreas verdes pouco 

exploradas, infra-estrutura urbana completa e proximidade de grandes centros 

urbanos.  

Ainda, o espaço local de Canela, assim como tantos outros lugares do país e 

do mundo, vem sendo produzido ao longo dos últimos anos com efetivo papel do 

poder público no aprofundamento do uso turístico do território, através da criação de 

normas que, muitas vezes, traduzem-se na imposição de verticalidade, reduzindo o 

espaço à condição de mercadoria. Na atualidade, a dinamicidade e a rapidez 

ganham peso e, ao mesmo tempo em que o capital circula livremente, ele é seletivo 

do ponto de vista espacial. Como reflexo das determinações impostas pelas lógicas 

da especulação e do lucro e dos princípios do modo de produção capitalista, o 

turismo também possui caráter seletivo, e Canela apresenta-se como um entre 

tantos lugares selecionados por estas determinações. 
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ANEXOS 
 



ANEXO 1 
 

REGIMENTO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE CANELA 
 

 

 
 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CANELA 
 

REGIMENTO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
DO TURISMO DE CANELA 

 
DA CRIAÇÃO 
 
Art. 1º - O Fundo de Desenvolvimento do Turismo de Canela - FDTC, tem por finalidade a 

divulgação do município de Canela, e de seus produtos e serviços, produzidos e 
prestados, pelos participantes deste Fundo. 

 
Art. 2º - O objetivo do FDTC é o aumento do fluxo de turistas na cidade de Canela, 

proporcionando o desenvolvimento econômico de nosso município. 
 
Art. 3º - O FDTC é integrado pelos associados da ACIC que optarem por aderir ao FDTC. 
 
§ 1º - As entidades públicas, privadas ou mistas não amparadas como associados da ACIC 

poderão participar do FDTC mediante patrocínio ou convênio próprio e específico. 
 
Art. 4º - O FDTC terá duração por tempo indeterminado. 
 
 
DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Art. 5º - O FDTC será gerenciado pela ACIC através de um conselho, composto por 

representantes de associados, pertencentes aos diversos segmentos. 
 
§ 1º - O Presidente do Conselho Executivo da ACIC e o tesoureiro são membros natos do 

Conselho Gerencial do FDTC. 
 
§  2º - O Conselho do FDTC será composto de no mínimo sete (7) e no máximo quinze (15) 

representantes. 
 
§ 3º - O representante setorial que não comparecer a mais de 3 (três) reuniões seguidas 

sem justificativa será automaticamente substituído por seu suplente, escolhendo-
se novo suplente. 
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§ 4º - Os representantes terão mandato de dois anos, prorrogável, coincidindo com o ano 

fiscal, podendo ser substituídos de acordo com decisões do Segmento que 
representam e terão por responsabilidade atrair para o FDTC a totalidade do 
segmento representado, bem como tomar decisões junto aos mesmos, além de 
defender interesses comuns dos representados.  

 
§ 5º - A cada início de ano civil, serão indicados para administrar o Conselho do FDTC; 

dentre os representantes dos segmentos, um Coordenador Geral. 
 
§ 6º - As reuniões do Conselho do FDTC serão no mínimo, mensais, convocadas pelo 

coordenador geral. 
 
 
DA ARRECADAÇÃO 
 
Art. 6º - A forma de contribuição para o FDTC, será por contribuições mensais e específicas 

ou esporádicas, na forma de convênio ou patrocínios. 
 
§ 1º - As contribuições constantes do Caput deste artigo não isentam o associado da 

contribuição normal para a ACIC. 
 
§  2º - O valor da contribuição mensal de que trata o caput deste artigo será decidido pelo 

Conselho do FDTC. 
 
§  3º - Para reingresso após período de desligamento a empresa necessitará de aprovação 

do Conselho Gerencial e adiantamento de no mínimo seis mensalidades, bem 
como quitação de débitos anteriores.  

 
 
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 
Art. 7º - Os recursos serão aplicados sempre de acordo com os planos de metas e ações de 

cada período ou evento. 
 
§  1º - As despesas não poderão exceder os valores arrecadados. 
 
§  2º - A movimentação dos recursos será feita através de conta específica em nome da 

ACIC junto a estabelecimento bancário local, e a representação da ACIC será de 
acordo com os art. 65º, inc “f” e 69º, inc “b” dos estatutos da ACIC. 

 
§  3º - Todos os pagamentos do FDTC serão realizados através de cheque nominais e com 

destinação específica. 
 
§  4º - A ACIC manterá os registros contábeis do FDTC em contas específicas dentro da 

escrita contábil da ACIC. 
 
§ 5º - O Conselho do FDTC encaminhará ao Conselho Executivo para pagamento as contas 

devidamente autorizadas e aprovadas pelo Conselho do FDTC. 
 
§  6º - Os administradores do FDTC deverão tornar público os demonstrativos mensais das 

contas do FDTC. 
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§  7º - Os administradores do FDTC prestarão contas anualmente ao Conselho Deliberativo 
e Executivo da ACIC, bem como em casos específicos constantes de convênio 
assinados com terceiros.    

 
Art. 8º - Ocorrendo a dissolução do FDTC, após atendidos os compromissos assumidos com 

terceiros, inclusive eventuais restituições de recursos oriundos de convênios e não 
comprometidos, os eventuais saldos serão integrados automaticamente ao 
patrimônio da Associação Comercial e Industrial de Canela - ACIC. 

 



ANEXO 2 
 

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO DE TURISMO DE CANELA 2008 
 

PLANO DE APLICAÇÃO FOLHA 1/2 

1. DADOS CADASTRAIS 

Órgão / Entidade Proponente: Associação Comercial e Industrial de 

Canela 

CNPJ: 90.934.738 0001-19 

Endereço: Av. Julio de Castilhos 

328 Centro 

Endereço Eletrônico: fundodeturismo@pdh.com.br 

acicanela@acicanela.com.br 

Cidade: Canela UF: RS - Brasil    CEP: 95.680.000 DDD / Fone: 054 3282 1510 Ramal: 

Instituição Financeira: A definir Agência / Conta Corrente: A definir 

Nome do Responsável: André Stopassola CPF:  

Carteira de Identidade /  
Órgão Expedidor: 

Cargo: Presidente Função: Presidente Matricula: 

Endereço:  CEP: 95.680.000 

2. VALOR DO CONVÊNIO:  

Valor: R$ 80.000,00 Valor por extenso: Oitenta mil reais 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

Período de Execução:  Título do Projeto: Fundo de Desenvolvimento do Turismo. 

 
 

ÍNICIO 
Jan/2008 

TÉRMINO 
Dez/2008 

 Identificação do Objeto: Desenvolvimento do Turismo de Canela.                                                        

Justificativa da proposição: Devido à necessidade permanente de investimento por parte 
do poder público e iniciativa privada para que o desenvolvimento do Turismo de Canela seja 
cada vez mais consolidado e reconhecido como a principal atividade econômica do 
Município, esta parceria é fundamental para que se continue o fomento e a promoção de 
ações que proporcionem o aumento do fluxo de visitantes, a qualificação do perfil sócio-
econômico e o crescimento da média de permanência dos turistas em Canela. 
Através deste investimento em ações de qualificação, capacitação e conscientização, 
marketing e divulgação, melhorias da infra-estrutura receptiva, apoio, promoção e 
participação em eventos e feiras turísticas e comunitárias, entre outras definidas e 
implementadas pelo Fundo de Turismo/ACIC, entidade que de forma abrangente representa 
os diversos segmentos do turismo de Canela, buscamos atingir os resultados propostos e 
retornar à comunidade os diversos benefícios sociais, econômicos, ambientais e culturais 
que a atividade turística reconhecidamente proporciona. 

PLANO DE APLICAÇÃO FOLHA 2/2 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:  

CONCEDENTE 

META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 
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1 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00

META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

1 R$10.000,00 R$10.000,00 --- --- --- --- 

NATUREZA DA DESPESA 

 

Plano de Aplicação do Fundo de Desenvolvimento do  
Turismo de Canela 2008 

 
1. Ações de Qualificação, Capacitação e Conscientização: apoiar, promover e realizar 

cursos, palestras, oficinas, programas de qualidade, seminários, fóruns e eventos que 
visem a qualificação e capacitação dos empreendedores e colaboradores das empresas 
ligadas aos turismo de Canela, priorizando os associados ao Fundo de Turismo, bem 
como da comunidade em geral, principalmente através da continuidade e melhoria do 
programa “Conheça Sua Cidade”.  
 

2. Marketing e Divulgação: apoiar, promover e realizar ações de marketing e divulgação 
institucional e de comercialização turística em conjunto ou não com o poder público e 
empresas parceiras, dando destaque ao associados do Fundo de Turismo, buscando 
consolidar cada vez mais o destino turístico “Canela -  paixão natural”, através de ações 
como: 
• Apoio a Eventos: Auxiliar (financeiramente ou não) na produção e divulgação de 

eventos relevantes (tradicionais ou inéditos) para o desenvolvimento turístico de 
Canela. OBS: entende-se por produção de eventos tudo o que for necessário para a 
realização dos mesmos, como aquisição de hospedagens, alimentação, aluguel de 
equipamentos e espaços, contratação de terceiros, etc. 

• Divulgação da cidade: Criação e confecção de materiais de divulgação institucional 
e de comercialização turística de Canela, incluindo atrativos, eventos, empresas 
turísticas (com destaque aos associados do Fundo de Turismo), através de materiais 
impressos como Guia da Cidade, Mapa Turístico, Guia Vip, Folders, Cartazes, 
Calendários, Guias Setoriais, Programação de Eventos, entre outros, e criação e 
veiculação de mídia eletrônica, como comerciais de rádio e televisão, em anúncios e 
campanhas de publicidade locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais em 
rádios, jornais, revistas, televisão, internet. Estes materiais tem como finalidade 
principal a captação de visitantes para Canela e o apoio na informação turística para 
os turistas que já estão no município, visando o aumento do tempo de permanência 
dos mesmos em Canela. Criação e confecção de banners, placas e outdoors, para 
divulgação institucional e comercialização turística dos produtos, serviços e eventos 
turísticos de Canela, incluindo a instalação e manutenção destas peças.  

• Site canelaturismo: manutenção e melhoria contínua do site, com a inclusão de 
novos idiomas, indexação, repaginação, atualização permanente, entre outras ações 
que visem sua qualificação como importante ferramenta de divulgação, informação e 
comercialização turística de Canela e das empresas associadas ao Fundo de 
Turismo. 

• Participação em Feiras e Eventos Turísticos: apoiar e viabilizar a participação das 
empresas turísticas e do próprio Fundo de Turismo nas principais feiras e eventos do 
setor, divulgando e comercializando o destino “Canela – paixão natural”, bem como 
os atrativos e eventos do município e os produtos e serviços turísticos das empresas 
de Canela, desde aqueles com abrangência local até os de abrangência 
internacional. 

• Relacionamento com a Comunidade Local: Apoio (financeiro ou não) para a 
conscientização, informação e divulgação das ações e eventos relacionados ao 
desenvolvimento do Turismo de Canela, através de espaços e mídias em veículos de 
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comunicação locais e regionais, buscando a aproximação, envolvimento e 
comprometimento da Comunidade Local no processo turístico do município. 

• Qualificação da Oferta Turística: criação e implementação de estratégias e ações 
que visem qualificar a oferta de produtos e serviços turísticos de Canela, em parceria 
com poder público, entidades representativas, associados do Fundo de Turismo e 
demais empresas ligadas ao turismo, como por exemplo:  Passaporte dos Parques, 
Linha Turística, Lembranças de Canela, Campanhas Promocionais (com sorteios, 
premiações, descontos), entre outras, que possibilitem melhores condições de 
competitividade do destino “Canela – paixão natural” e resultem em ampliação da 
demanda turística. 

• Sistema de Informação: Formação e atualização de um banco de dados ligados ao 
turismo e a economia da cidade e da região para melhor planejar as ações futuras, 
bem como fornecer dados a investidores. Realização de pesquisas em parcerias 
com entidades e universidades para coleta de dados estatísticos que possam balizar 
ações de gerenciamento do sistema de turismo de Canela. 

• Missões Empresariais: promoção e realização de visitas técnicas à outros destinos 
turísticos que ofereçam a oportunidade de aquisição de conhecimentos e melhores 
práticas de gestão do turismo visando a troca de experiências que possam ser 
aplicadas posteriormente em Canela respeitando as características e a realidade 
local. 
 

3. Parcerias: Realização de parcerias com empresas, entidades representativas, 
instituições e órgãos que visem o desenvolvimento turístico de Canela, buscando 
benefícios para os associados do Fundo de Turismo e comunidade local, tanto em 
caráter local, como regional, estadual, nacional e internacional. Exemplo: Programa 
Região das Hortênsias, Convention e Visitors Bureau, Sistema “S”, Universidades, 
Ministério do Turismo, etc. 

 
4. Infra Estrutura Receptiva: Acompanhar, apoiar (financeiramente ou não), promover e 

implementar ações que visem a qualificação da estrutura de recepção turística de 
Canela e das empresas associadas, através de projetos como a Central de Informações 
e Reservas, Sinalização Turística, Paisagismo e Urbanismo, entre outras. 

 
5. Contratação de serviços de terceiros: Contratação de serviços especializados para o 

acompanhamento e/ou implementação das ações previstas durante o ano de 2008, 
auxiliando no planejamento, na gestão, elaboração e execução de projetos, criação de 
novos produtos, captação de recursos e melhoria na divulgação interna e externa, entre 
outras atividades. 

 
  



ANEXO 3 

 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA “ÁREA PRIORITÁRIA” SERRA GAÚCHA 

 
Fonte: PRODETUR SUL, 2004, p. 33. 

 



ANEXO 4 

 

TRÁFEGO DIÁRIO À CANELA-GRAMADO  EM NOVEMBRO DE 2006 

 
SENTIDO 

TAQUARA 
GRAMADO 

 Veículos  
SENTIDO

N. 
PETRÓPOLIS 

GRAMADO 
 Veículos 

SENTIDO 
SÃO CHICO 

CANELA 
 Veículos 

    Leves Ônibus      Leves Ônibus      Leves Ônibus

01/11 qua 1151 76   01/11 qua 935 35  01/11 qua 194 22 

02/11 qui 1617 31   02/11 qui 1230 15  02/11 qui 283 6 

03/11 sex 1548 161   03/11 sex 1148 120  03/11 sex 323 59 

04/11 sáb 1502 130   04/11 sáb 1207 56  04/11 sáb 398 28 

05/11 dom 1298 96   05/11 dom 932 38  05/11 dom 581 23 

06/11 seg 687 55   06/11 seg 595 42  06/11 seg 169 15 

07/11 ter 746 29   07/11 ter 743 29  07/11 ter 171 18 

08/11 qua 810 69   08/11 qua 815 30  08/11 qua 180 21 

09/11 qui 851 74   09/11 qui 821 29  09/11 qui 202 22 

10/11 sex 1408 192   10/11 sex 987 105  10/11 sex 257 70 

11/11 sáb 1626 113   11/11 sáb 1109 59  11/11 sáb 348 30 

12/11 dom 1127 155   12/11 dom 1059 71  12/11 dom 408 21 

13/11 seg 817 62   13/11 seg 769 35  13/11 seg 213 20 

14/11 ter 1151 67   14/11 ter 850 49  14/11 ter 200 21 

15/11 qua 1189 22   15/11 qua 1163 12  15/11 qua 335 11 

16/11 qui 1111 87   16/11 qui 979 36  16/11 qui 253 23 

17/11 sex 1525 398   17/11 sex 1161 84  17/11 sex 244 67 

18/11 sáb 1703 95   18/11 sáb 1244 86  18/11 sáb 231 34 

19/11 dom 993 86   19/11 dom 713 46  19/11 dom 267 22 

20/11 seg 679 83   20/11 seg 684 30  20/11 seg 185 16 

21/11 ter 832 60   21/11 ter 818 29  21/11 ter 218 18 

22/11 qua 862 61   22/11 qua 827 48  22/11 qua 192 21 

23/11 qui 1074 75   23/11 qui 929 46  23/11 qui 245 19 

24/11 sex 1682 222   24/11 sex 1126 130  24/11 sex 241 64 

25/11 sáb 1918 147   25/11 sáb 1145 146  25/11 sáb 280 26 

26/11 dom 1164 83   26/11 dom 898 57  26/11 dom 290 12 

27/11 seg 790 50   27/11 seg 729 37  27/11 seg 172 15 

28/11 ter 799 57   28/11 ter 791 45  28/11 ter 187 14 

29/11 qua 865 68   29/11 qua 859 36  29/11 qua 185 18 

30/11 qui 1007 76   30/11 qui 835 60  30/11 qui 215 20 
TOTAL 34.532  2.976    TOTAL 28.101 1.639   TOTAL 7.667  771  

Fonte: Brita Rodovias S.A. 
Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

 



ANEXO 5 

 

TRÁFEGO DIÁRIO À CANELA-GRAMADO EM DEZEMBRO DE 2006 

 
SENTIDO 

TAQUARA 
GRAMADO 

 Veículos  
SENTIDO
N. PETRÓPOLIS 

GRAMADO 
 Veículos  

SENTIDO
SÃO CHICO 

CANELA 
 Veículos 

    Leves Ônibus      Leves Ônibus       Leves Ônibus

01/12 sex 1799 221   01/12 sex 1310 120   01/12 sex 276 60 

02/12 sáb 2895 281   02/12 sáb 2400 124   02/12 sáb 433 34 

03/12 dom 1568 104   03/12 dom 1286 71   03/12 dom 580 34 

04/12 seg 810 60   04/12 seg 690 47   04/12 seg 203 19 

05/12 ter 931 66   05/12 ter 851 54   05/12 ter 200 20 

06/12 qua 814 77   06/12 qua 816 44   06/12 qua 202 19 

07/12 qui 1102 66   07/12 qui 889 74   07/12 qui 197 21 

08/12 sex 2195 233   08/12 sex 1479 207   08/12 sex 292 60 

09/12 sáb 3052 428   09/12 sáb 2701 131   09/12 sáb 393 36 

10/12 dom 1742 376   10/12 dom 1761 95   10/12 dom 478 23 

11/12 seg 875 67   11/12 seg 850 33   11/12 seg 207 19 

12/12 ter 1090 68   12/12 ter 920 54   12/12 ter 218 21 

13/12 qua 1003 66   13/12 qua 988 50   13/12 qua 218 22 

14/12 qui 1332 63   14/12 qui 1073 46   14/12 qui 266 23 

15/12 sex 1981 251   15/12 sex 1596 125   15/12 sex 295 49 

16/12 sáb 3707 251   16/12 sáb 2882 149   16/12 sáb 454 36 

17/12 dom 1671 101   17/12 dom 1543 87   17/12 dom 517 20 

18/12 seg 803 97   18/12 seg 915 27   18/12 seg 220 15 

19/12 ter 1089 69   19/12 ter 1068 25   19/12 ter 205 14 

20/12 qua 1257 65   20/12 qua 1146 47   20/12 qua 236 19 

21/12 qui 1603 69   21/12 qui 1505 46   21/12 qui 283 13 

22/12 sex 2420 298   22/12 sex 2067 113   22/12 sex 365 65 

23/12 sáb 3185 171   23/12 sáb 3104 122   23/12 sáb 531 42 

24/12 dom 1901 62   24/12 dom 1959 67   24/12 dom 498 26 

25/12 seg 1735 19   25/12 seg 1828 16   25/12 seg 639 8 

26/12 ter 1447 94   26/12 ter 1953 32   26/12 ter 466 10 

27/12 qua 1395 60   27/12 qua 1802 36   27/12 qua 413 19 

28/12 qui 1346 58   28/12 qui 1661 40   28/12 qui 485 14 

29/12 sex 1670 155   29/12 sex 1726 132   29/12 sex 507 56 

30/12 sáb 1555 204   30/12 sáb 2002 71   30/12 sáb 595 28 

31/12 dom 981 53   31/12 dom 1377 51   31/12 dom 660 16 
TOTAL 50.954  4.252    TOTAL 48.148 2.332   TOTAL 11.532 856  

Fonte: Brita Rodovias S.A. 
Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

 



ANEXO 6 

 

TRÁFEGO DIÁRIO À CANELA-GRAMADO EM JANEIRO DE 2007 

 
SENTIDO

TAQUARA 
GRAMADO 

 Veículos  
SENTIDO
N. PETRÓPOLIS

GRAMADO 
 Veículos  

SENTIDO 
SÃO CHICO 

CANELA 
 Veículos 

    Leves Ônibus      Leves Ônibus       Leves Ônibus

01/01 seg 1296 17   01/01 seg 1043 11   01/01 seg 1175 9 

02/01 ter 1018 32   02/01 ter 1120 23   02/01 ter 566 13 

03/01 qua 960 45   03/01 qua 1074 30   03/01 qua 430 17 

04/01 qui 888 61   04/01 qui 974 42   04/01 qui 382 14 

05/01 sex 1382 177   05/01 sex 1157 139   05/01 sex 332 42 

06/01 sáb 1491 88   06/01 sáb 1375 57   06/01 sáb 412 20 

07/01 dom 1234 56   07/01 dom 1117 32   07/01 dom 723 25 

08/01 seg 717 55   08/01 seg 790 43   08/01 seg 384 20 

09/01 ter 849 58   09/01 ter 925 41   09/01 ter 295 19 

10/01 qua 818 61   10/01 qua 943 47   10/01 qua 335 19 

11/01 qui 923 67   11/01 qui 927 43   11/01 qui 329 21 

12/01 sex 1258 191   12/01 sex 970 185   12/01 sex 295 53 

13/01 sáb 1366 88   13/01 sáb 1189 74   13/01 sáb 359 32 

14/01 dom 1088 77   14/01 dom 956 36   14/01 dom 685 20 

15/01 seg 751 56   15/01 seg 825 37   15/01 seg 333 18 

16/01 ter 827 55   16/01 ter 811 51   16/01 ter 266 17 

17/01 qua 742 56   17/01 qua 874 50   17/01 qua 297 19 

18/01 qui 814 64   18/01 qui 884 44   18/01 qui 279 20 

19/01 sex 1378 185   19/01 sex 1019 126   19/01 sex 260 59 

20/01 sáb 1078 89   20/01 sáb 985 88   20/01 sáb 314 25 

21/01 dom 1098 65   21/01 dom 1056 46   21/01 dom 732 17 

22/01 seg 1161 61   22/01 seg 1214 45   22/01 seg 456 18 

23/01 ter 1194 112   23/01 ter 1497 37   23/01 ter 333 18 

24/01 qua 1475 59   24/01 qua 1552 60   24/01 qua 392 21 

25/01 qui 1285 62   25/01 qui 1309 49   25/01 qui 354 19 

26/01 sex 1476 110   26/01 sex 1200 133   26/01 sex 259 65 

27/01 sáb 1145 83   27/01 sáb 1070 72   27/01 sáb 341 19 

28/01 dom 870 54   28/01 dom 846 38   28/01 dom 765 21 

29/01 seg 745 54   29/01 seg 587 36   29/01 seg 329 15 

30/01 ter 734 44   30/01 ter 694 52   30/01 ter 264 19 

31/01 qua 706 54   31/01 qua 750 42   31/01 qua 269 22 
TOTAL 32.767  2.330    TOTAL 31.733 1.806    TOTAL 12.945 734  

Fonte: Brita Rodovias S.A. 
Org.: Eduardo dos Santos Clarino. 

 



ANEXO 7 
 

DECRETO Nº 40.980, DE 15 DE AGOSTO DE 2001. 
 

Institui o Programa de Desenvolvimento do 
Turismo no Sul do Brasil/RS - PRODETUR SUL. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado, 

considerando a importância econômica que o turismo representa no contexto mundial e 
nacional, posicionando-se como a primeira atividade em volume de recursos movimentados; 

considerando que o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil - 
PRODETUR SUL, em âmbito nacional, oportuniza apoio técnico e financeiro ao 
desenvolvimento de um programa regional de turismo dos Estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul; 

considerando que o PRODETUR SUL desses quatro Estados, em conjunto, foi aprovado 
pela Comissão de Financiamentos Externos do Governo Federal; 

considerando que o PRODETUR SUL/RS está previsto no Plano Plurianual 2000-2003 do 
Governo do Estado; considerando a necessidade que o Estado do Rio Grande do Sul tem 
de inserir-se no contexto regional, com vista ao desenvolvimento de estratégias turísticas 
integradas entre os Estados constituintes do CODESUL; 

considerando o estabelecimento de um sistema de pólos turísticos pela regionalização 
estadual e o estabelecimento de uma rede hierarquizada de pólos, centros e unidades 
articuladas; 

considerando a definição de diretrizes e políticas para fixação de pólos turísticos e de 
implantação de atividades econômicas, comerciais, industriais, sócio-culturais e de serviços 
de infra-estrutura, bem como as atividades básicas e de suporte ao turismo estadual 
planejado, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil/RS - 
PRODETUR SUL/RS junto à Secretaria do Turismo. 

Art. 2º - O PRODETUR SUL/RS visa à geração de emprego e renda regionais, mediante o 
desenvolvimento sustentável do turismo nas áreas selecionadas integrantes dos corredores 
estabelecidos na Estratégia Política de Desenvolvimento do Turismo na Região Sul, de 
forma a torná-las um destino turístico consolidado. 

Art. 3º - O PRODETUR SUL/RS tem por objetivos: 

I - favorecer a sustentabilidade integral das ações empreendidas; 

II - promover a acessibilidade às áreas objeto de desenvolvimento turístico; 

III - favorecer a integração, a convivência e a melhoria da qualidade de vida da população 
residente na região abrangida pelas ações; 
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IV - preservar o patrimônio natural e respeitar a capacidade de suporte dos ecossistemas; 

V - favorecer a recuperação do patrimônio histórico, cultural e paisagístico e a reabilitação 
dos espaços urbanos estratégicos; 

VI - propiciar a gestão sustentável dos setores ambientais chaves: água, energia e resíduos 
líquidos e sólidos; 

VII - capacitar a gestão turística nos locais beneficiados; 

VIII - integrar a comunidade local no processo de desenvolvimento turístico. 

Art. 4º - O PRODETUR SUL/RS fica constituído por. 

I - um Conselho Gestor; 

II - um Conselho Consultivo; 

III - uma Unidade Executora Estadual. 

Art. 5º - O Conselho Gestor do PRODETUR SUL/RS será integrado pelo Secretário de 
Estado do Turismo, que o presidirá, e por representantes titular e suplente de cada um dos 
órgãos e entidades abaixo relacionados: 

I - Secretaria da Coordenação e Planejamento; 

II - Secretaria da Cultura; 

III - Secretaria da Fazenda; 

IV - Secretaria do Meio Ambiente; 

V - Secretaria dos Transportes; 

VI - Secretaria de Obras Públicas e Saneamento. 

Art. 6º - Ao Conselho Gestor do PRODETUR SUL/RS compete: 

I - deliberar, em última instância, sobre os assuntos gerais do Programa; 

II - estabelecer relações com o Comitê Gestor Federal; 

III - estabelecer as diretrizes e estratégias de ação política e institucional com vista ao 
cumprimento dos objetivos e metas do Programa e ao uso adequado dos recursos; 

IV - promover ações de natureza política no âmbito estadual para a viabilização do 
Programa; 

V - mobilizar as entidades estaduais que deverão atuar como órgãos executores 
identificados como prioritários para o alcance dos objetivos do Programa, em integração 
precípua com a Junta Financeira do Estado; 

VI - constituir uma Unidade Executora Estadual - UEE - com o papel de Secretaria Executiva; 

VII - designar o Secretário Executivo da UEE, bem como determinar o seu afastamento; 
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VIII - aprovar a respectiva proposta de Programação Anual de Atividades oriunda da UEE; 

IX - apreciar os relatórios de execução do Programa, estabelecendo as providências 
necessárias ao adequado desempenho; 

X - efetuar a supervisão das atividades necessárias à adequada execução do Programa. 

Art. 7º - O Conselho Consultivo do PRODETUR SUL/RS, coordenado pelo Secretário de 
Estado do Turismo, será composto, mediante convite do Conselho Gestor, por entidades 
representativas da sociedade civil ligadas ao turismo e de reconhecida identificação na 
comunidade estadual e Municípios das regiões contempladas com o Programa. 

Art. 8º - Ao Conselho Consultivo do PRODETUR SUL/RS compete subsidiar o Conselho 
Gestor do Programa, sempre que este considerar necessário, no que se refere à orientação 
estratégica da sua ação. 

Art. 9º - A Unidade Executora Estadual do PRODETUR SUL/RS ficará sob a 
responsabilidade da Secretaria do Turismo. 

§ 1º - Na fase de preparação do projeto, que compreende a identificação, orientação, análise, 
negociação, até a assinatura do contrato de financiamento do Programa, a UEE será 
coordenada pela Secretaria da Coordenação e Planejamento, órgão da Administração 
Estadual responsável pela intermediação das atividades de cooperação financeira, assim 
entendida como toda a atividade de captação de recursos nacionais e internacionais para 
projetos de desenvolvimento. 

§ 2º - Para o cumprimento do exposto no parágrafo anterior, a Secretaria da Coordenação e 
Planejamento, em comum acordo com a Secretaria do Turismo, contará com a estrutura 
constituída pelo Conselho Gestor para a implementação do PRODETUR SUL/RS. 

Art.10 - À Unidade Executora Estadual - UEE compete: 

I - elaborar o Plano de Atividades e a proposta orçamentária anual, bem como propor a 
estrutura administrativa e os recursos humanos necessários e submetê-los ao Conselho 
Gestor do PRODETUR SUL/RS; 

II - acompanhar e efetuar supervisão técnica, física e financeira relativa à preparação e à 
execução dos projetos pelas entidades envolvidas; 

III - elaborar relatórios periódicos sobre a execução física e financeira dos trabalhos sob sua 
supervisão, bem como outros informes relativos às suas ações e às suas eventuais 
demandas de apoio técnico, tanto para informar o Conselho Gestor do PRODETUR SUL/RS, 
quanto para prestar contas ao agente financiador do uso dos recursos destinados ao 
Programa; 

IV - representar o Governo do Estado nas reuniões convocadas para a discussão dos 
aspectos técnico-operacionais do Programa, bem como para discutir estratégias conjuntas 
com os demais Estados integrantes do CODESUL; 

V - promover a capacitação municipal para execução de ações em direção ao 
desenvolvimento sustentável do turismo, inclusive com a aceitação e participação da 
população local; 

VI - executar e autorizar aquisições dentro dos limites legais. 
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Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 35.956, de 4 de maio de 1995. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 15 de agosto de 2001. 

 
FIM DO DOCUMENTO 

 



ANEXO 8 
 

DECRETO Nº 43.261, DE 28 DE JULHO DE 2004. 
 

Institui o Conselho Regional de Turismo da Serra 
Gaúcha, nos termos do Programa de 
Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio 
Grande do Sul - PRODETUR SUL/RS -, e dá 
outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado, 

considerando a estrutura administrativa exigida ao desenvolvimento do turismo no Estado, 
especialmente a vinculada à Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer, 

considerando que o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil, no âmbito 
do Estado do Rio Grande do Sul – PRODETUR SUL/RS -, criado pelo Decreto Nº 40.980, de 
15 de agosto de 2001, tem como primeira área prioritária de atuação a região da Serra, 
integrada pelos Municípios de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, 
Farroupilha, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, Jaquirana, São Francisco de Paula, Bom 
Jesus, São José dos Ausentes, Cambará do Sul e Flores da Cunha, 

considerando que a desejada sustentabilidade do desenvolvimento turístico da referida 
Região depende da atuação compartilhada e permanente dos atores nela diretamente 
envolvidos, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica instituído o Conselho Regional de Turismo da Serra Gaúcha - CORETUR - 
Serra Gaúcha - órgão colegiado regional permanente, atuante na sua área prioritária ou de 
abrangência, relativa ao seu respectivo Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável - PDITS -, de acordo do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Sul do 
Brasil no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul – PRODETUR SUL/RS -, conforme dispõe 
o Decreto nº 40.980, de 15 de agosto de 2001. 

Art. 2º - O CORETUR - Serra Gaúcha tem por objetivo, na Área Prioritária definida pelo 
Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Serra Gaúcha, a promoção 
do desenvolvimento regional, harmônico e sustentável do turismo através da integração dos 
recursos e das ações de governo na região, visando à melhoria dos serviços e da infra-
estrutura básica e de apoio ao turismo, à melhoria da qualidade e desenvolvimento do 
turismo, ao estímulo ao fomento da exploração turística e à preservação e recuperação do 
meio ambiente, adotando as seguintes diretrizes básicas: 

I - promover a participação de todos os segmentos da sociedade regional no diagnóstico de 
suas necessidades e potencialidades, para a formulação e implementação das políticas de 
desenvolvimento do turismo sustentável e integrado da região; 

II - participar do processo de planejamento do desenvolvimento integrado do turismo 
sustentável - PDITS - na sua área de abrangência; 

III - analisar e manifestar-se sobre os planos obtidos com base no inciso anterior, validando 
as suas proposições; 
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IV - sugerir aos órgãos competentes a implantação de obras de infra-estrutura básica e de 
melhorias nos serviços públicos de apoio ao turismo, objetivando a adequação e o 
aperfeiçoamento da capacidade de atendimento à demanda turística da sua área; 

V - subsidiar os órgãos públicos envolvidos com o planejamento e a gestão da atividade 
turística. 

Art. 3º - O CORETUR - Serra Gaúcha tem as seguintes atribuições: 

I- otimizar a participação dos órgãos envolvidos com o planejamento e gestão da atividade 
turística no âmbito regional; 

II - identificar os principais fatores restritivos à consolidação do destino turístico do Estado, 
integrar as diversas iniciativas públicas e privadas, e realizar articulação buscando a 
implementação de soluções, através da mobilização de todos os agentes da região 
envolvidos; 

III - participar da integração do Estado ao destino turístico, pela definição da oferta turística 
regional, estabelecendo conectividade entre os produtos diferenciados existentes na sua 
área de abrangência com os demais pólos da região; 

IV - estabelecer metas para a sua área, relacionadas com: 

a) investimentos públicos e privados; 

b) receitas tributárias; 

c) incentivos fiscais; 

d) capacitação de gestores públicos e trade turístico; 

e) informação para o turismo e implementação de um banco de dados referente à 
informações turísticas da região; 

f) indicadores sócio-econômicos e outros. 

V - facilitar e incentivar a participação da sociedade civil organizada regional no processo de 
acompanhamento e monitoramento de programas de fomento ao turismo e na avaliação da 
sua sustentabilidade; 

VI - propor alternativas e ajustes durante a execução de projetos e programas, medidas e 
alternativas para minimizar eventuais impactos ambientais negativos, decorrentes de 
projetos e programas e encaminhar sugestões aos órgãos competentes; 

VII - assegurar a transparência do processo, através do amplo acesso às informações e do 
estabelecimento dos canais de comunicação entre os órgãos de coordenação e execução 
de projetos e programas e os diversos setores sociais interessados, visando um fluxo 
permanente de negociação e acordo; 

VIII - acompanhar, avaliar e validar o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável - PDITS - de sua área selecionada, contribuindo com o processo de revisão e 
atualização do referido documento; 

IX - receber e divulgar os avanços e resultados obtidos pelos projetos e programas 
referentes ao turismo, encaminhando as eventuais críticas aos órgãos competentes. 
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Art. 4º - O Conselho será integrado por membros distribuídos paritariamente, com a 
finalidade de constituir-se em um fórum de participação conjunta dos representantes 
governamentais, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada interessada no setor 
de turismo, nas decisões relativas à promoção do desenvolvimento sustentável do turismo 
na região. 

§ 1º - O processo de escolha dos representantes dos diversos segmentos e os critérios de 
decisão do plenário assegurarão legitimidade de representação e transparência das 
decisões, na forma do regimento interno. 

§ 2º - O CORETUR - Será Gaúcha será constituído de 20 (vinte) membros efetivos e igual 
número de suplentes, representantes do Poder Público e de segmentos da sociedade 
atuantes nos Municípios de sua abrangência, com a seguinte composição: 

I - dois do Poder Público Federal a integrar o Conselho a convite do Governador do Estado, 
dentre os órgãos federais mais atuantes e diretamente envolvidos com as orientações 
estratégicas do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável da Região da 
Serra; 

II - dois da Secretaria de Estado do Turismo, Esporte e Lazer; 

III - dois da Secretaria de Estado da Coordenação e Planejamento; 

IV - quatro do Poder Público Municipal; 

V - cinco de associações de fins não econômicos; 

VI - cinco de sociedades empresárias. 

§ 3º - Os representantes do Poder Público Municipal, das associações sem fins econômicos 
e das sociedades empresárias serão designados pelos respectivos setores, visando a 
melhor representatividade e a participação, de forma sucessiva, de todos os Municípios que 
integram a região. 

Art. 5º - O CORETUR - Serra Gaúcha fica organizado por um Plenário e pela Coordenação, 
cujos participantes deverão ser do processo de estruturação da região serrana, e terá suas 
competências estabelecidas no Regimento Interno. 

Art. 6º - No prazo de sessenta dias, contado da data de publicação deste Decreto, o 
Conselho elaborará seu Regimento Interno, que será aprovado por ato do Secretário de 
Estado do Esporte, Turismo e Lazer. 

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 28 de julho de 2004. 
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