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INTRODUÇÃO 

O presente diagnóstico foi realizado a partir do levantamento e da 

análise de todos os aspectos relacionados à atividade turística em Tupã, 

contemplando projetos, programas, legislação vigente, gestão, planejamento, 

estrutura interna, orçamento, pesquisas in loco oficinas comunitárias, análises 

qualitativas e quantitativas, dentre outros. 

Como componentes da análise diagnóstica, ressalta-se ainda a aferição 

do grau de associativismo local e de participação social na concepção, 

realização e avaliação do planejamento turístico, considerando, por 

conseguinte, o diálogo entre as distintas instâncias institucionais para a 

definição de interesses comuns. 

Como previsto do Termo de Referência (contrato de Prestação de 

Serviços nº 115/2015), foram consideradas duas análises neste processo, a 

Técnica, focada na análise de gestão e planejamento, arranjo institucional, 

estrutura e qualificação da oferta turística; e a Social, baseada no ponto de vista 

da sociedade civil organizada, realizada por meio da análise dos resultados 

obtidos nas oficinas comunitárias de trabalho e na colaboração dos 

representantes dos órgãos oficiais de turismo municipal. 

A fim de caracterizar a estruturação turística de Tupã foi realizada uma 

pesquisa in loco, onde a equipe percorreu todo o Município, identificando 

equipamentos e atrativos turísticos, levantando pontos deficientes e potenciais; 

analisando questões socioterritoriais e ambientais. Para dar suporte a este 

levantamento, foi realizada uma pesquisa de identificação do perfil do turista e 

dos empreendedores do turismo.  

De acordo com as orientações do Termo de Referência, após a 

elaboração do Inventário Turístico, foi utilizada a matriz F.O.F.A. (Forças, 

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) junto à Hierarquização dos Atrativos 

Turísticos como instrumentos metodológicos para auxiliar na análise e descrição 

dos elementos levantados. 

A partir da aplicação da F.O.F.A e da Hierarquização dos Atrativos, foi 

possível fazer uma leitura precisa do atual cenário turístico do Município, 

contemplando todos os aspectos assinalados na metodologia do trabalho e no 

Termo de Referência.  

Este diagnóstico conclui seus objetivos com a apreciação dos elementos 

condicionantes, deficiências e potencialidades (CDP) a cerca das análises 
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(técnica e social) e apontamentos estratégicos a fim de embasar as etapas IV e V 

do trabalho, o Plano de Ações e o Plano de Execução por Ações Prioritárias. 
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2. ANÁLISE TÉCNICA 
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2.1 ANÁLISE DO PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 

DO TURISMO 

De acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT, 2001), o 

turismo é um fenômeno social, que compreende atividades relacionadas às 

pessoas durante suas viagens e estadia em lugares diferentes de seu entorno 

habitual por um período consecutivo inferior a um ano com a finalidade de 

lazer, negócios ou outros. 

A partir desta definição, procura-se expressar a complexidade e a 

necessidade de um planejamento turístico ressaltando a sua importância 

estratégica para todas as esferas deste setor. 

Segundo LICKORISH & JENKINS, 2000 o planejamento trata 

essencialmente da utilização dos atrativos do turismo e de seu desenvolvimento 

em um estado negociável. Portanto, antes de começar o exercício do 

planejamento, é necessário estabelecer objetivos para o desenvolvimento do 

turismo, ou seja, aonde o plano de desenvolvimento quer chegar. 

Esses objetivos do planejamento costumam ser formulados em uma 

declaração política formal do turismo, que estabelece parâmetros que 

conduzem (ou deveriam conduzir) o planejamento ao desenvolvimento do 

futuro. A política do turismo é o ponto de referência em relação às decisões do 

planejamento. Após a celebração da política do turismo, o exercício do 

planejamento deverá se alinhar aos objetivos incorporados à política.  

Neste contexto, há necessidade de se estabelecer um mecanismo de 

monitoramento que reveja constantemente a implementação dos planos, ações 

de planejamento e intervenções em relação aos objetivos estabelecidos. A 

monitoração do desenvolvimento do turismo é fundamental, pois é provável 

que nem todos os objetivos traçados sejam atingidos e, assim, há a necessidade 

de atualização permanente do planejamento. 

O autor IGNARRA (1999), descreve que uma das etapas mais importantes 

do planejamento é o diagnóstico, que analisa os componentes efetivos e 

potenciais do turismo quanto à demanda e à oferta de atrativos, aos serviços, à 

infraestrutura básica e de apoio ao turismo, além da análise quantitativa e 

qualitativa de recursos humanos para o turismo e dos aspectos legais. 

Complementando esta informação, pode-se descrever que o 

planejamento turístico é a base que dá segurança para estabelecer as diretrizes 

necessárias ao desenvolvimento do turismo; para tanto deve ser aprofundado e 
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abrangente. Conforme o roteiro para diagnóstico turístico de localidades 

receptoras, o autor RUSCCHMANN (1997), descreve que tais informações 

dividem-se em caracterização geral e aspectos turísticos. Com relação aos 

aspectos turísticos, as informações necessárias são: condições naturais, recursos 

culturais, infraestrutura turística (meios de hospedagem, equipamentos de 

alimentos e bebidas, entretenimento, condicionamento físico/saúde, 

mobilidade, acessibilidade e outros serviços), recursos humanos para o turismo, 

agenciamento turístico receptivo
1
 e emissivo

2
. 

Esta etapa do trabalho foi realizada por uma equipe multidisciplinar da 

empresa Safra, respeitando a transversalidade do planejamento, composta por 

profissionais das áreas de Ciências Exatas, Sociais, Humanas e de Planejamento 

territorial e ambiental. 

Durante o período de cinco dias, que compreendeu as datas de 22 a 26 

de junho, os profissionais estiveram reunidos nas Secretarias Municipais de 

Tupã das áreas de Turismo, Cultura, Educação, Planejamento, Desenvolvimento 

Econômico, Tributação, Agricultura e Meio Ambiente e Relações Institucionais, 

com o propósito de identificar o impacto da atividade turística no Município, 

bem como sua estruturação atual. 

Além das reuniões, foram realizadas pesquisas a cerca de todo 

componente legal vigente no Município, seus arranjos institucionais e 

levantamentos em todos os principais atrativos turísticos, inspecionando suas 

respectivas estruturas, entorno e funcionamento. 

Uma das dificuldades encontradas pela Empresa relaciona-se com a falta 

de dados estatísticos que possam embasar as análises sobre o papel do turismo 

junto às atividades econômicas locais. Assim, a importância do segmento 

turístico nas estruturas produtivas, ou seja, o seu papel no desenvolvimento no 

Município, foi apresentada a partir da realidade encontrada, sem que fosse 

possível realizar uma análise temporal mais abrangente. Algumas informações 

foram complementadas com dados turísticos da região de Tupã e do Estado de 

São Paulo. 

Assim sendo, essa análise parte da abrangência do planejamento e 

gestão do turismo em todos os níveis executivos a fim de alinhar os processos e 

garantir uma compreensão aprofundada deste tema em relação a Tupã e suas 

                                                 
1 Turismo receptivo: quando não residentes são recebidos por um país de destino, do ponto de vista desse destino. 

2 Turismo emissivo: quando residentes viajam para outro país, do ponto de vista do país de origem. 
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possibilidades em termos de planejamento e gestão. As atividades econômicas 

do turismo e a gestão fiscal do Município também foram comtempladas. 

2.1.1 Escala Federal 

A região é a escala geográfica de referência para o planejamento turístico 

em nível federal e esta compreensão se deve ao Programa de Regionalização do 

Turismo, que veio como uma proposta de pensar o turismo a partir de suas 

particularidades regionais. As diretrizes deste programa tiveram como propósito 

a interação das ações com os demais programas e setores que conformam a 

gestão descentralizada do turismo. 

De acordo com o documento Programa de Regionalização do Turismo 

(Ministério do Turismo, 2013), a trajetória da Política Nacional de Turismo com 

enfoque territorial teve início com a institucionalização do Programa Nacional 

de Municipalização do Turismo (PNMT), em 1994, o programa foi concebido 

para dinamizar o desenvolvimento da atividade turística em âmbito municipal. 

O histórico e as avaliações das políticas nacionais para o turismo 

evidenciam que o PNMT foi além de um programa de governo, transformou-se 

em um movimento nacional capaz de mobilizar agentes e produzir resultados, 

que possibilitaram avançar para a abrangência territorial como estratégico para 

o fomento das atividades do turismo no País. A transição para o Programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil permitiu a superação dos 

impasses advindos da ação local e o entendimento do desenvolvimento 

sustentável do turismo, a partir do conjunto de municípios que constituem e 

ampliam a cadeia produtiva do setor. 

A municipalização foi sem dúvida um passo importante no processo de 

descentralização do planejamento turístico, todavia, sem o devido respaldo do 

entorno regional, a atividade tende a não ser sustentável, pois se limita a um 

único ponto. O fator regional é imprescindível para a contiguidade do turismo, 

pois neste contexto adicionam-se novos roteiros, atrativos e consequentemente 

uma condição mais ampla de visitação ao turista. Segundo o programa, tal 

percepção é determinante para a estruturação do destino turístico, componente 

da política pública de ordenamento territorial e da interiorização do 

desenvolvimento, consolidando destinos e regiões estratégicos. 

Ainda segundo o documento, o Programa de Regionalização do 

Turismo – Roteiros do Brasil, lançado em abril de 2004, constitui-se em uma 

política pública, em âmbito territorial, a partir do Plano Nacional do Turismo 

2003-2007, que determinou como macroprograma estruturante a “Estruturação 
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e Diversificação da Oferta Turística”. A premissa do Programa, considerado 

estratégico para a consecução da Política Nacional de Turismo, centrou-se no 

propósito de que sua execução, de forma descentralizada e regionalizada, com 

foco no planejamento coordenado e participativo, repercutisse, positivamente, 

nos resultados socioeconômicos do território. 

O Programa iniciou-se com a participação efetiva dos representantes 

dos órgãos e colegiados de turismo municipais e estaduais, além de 

representantes da iniciativa privada, das instituições de ensino e do terceiro 

setor. O debate, por meio de oficinas e reuniões setoriais e nacionais, marca de 

importante momento de reflexão, possibilitou: a compreensão de conceitos; a 

definição das estratégias de implantação nas 27 Unidades da Federação; o 

planejamento das ações; e, particularmente, a construção de critérios, a partir de 

um processo plural e democrático, para a definição do conjunto de municípios 

que constituíam a “região turística”, de forma a promover a sustentabilidade, a 

inclusão e a diversidade de cada uma das 219 regiões turísticas identificadas, à 

época, que agregavam no seu conjunto 3.319 municípios. O processo gerou 

uma ferramenta de trabalho – o Mapa da Regionalização do Turismo – que 

tinha como objetivo nortear ações de programas e processos no âmbito do 

Ministério do Turismo. 

O processo de execução do Programa exigia o desafio de produzir 

orientações e ferramentas – que valorizassem o acúmulo das experiências 

organizativas – e iniciativas produtivas que possibilitassem o aprofundamento e 

disseminação do conhecimento referente à Política Pública de Regionalização 

do Turismo. O documento “Diretrizes Operacionais” cumpriu este papel, 

trazendo em seu conteúdo os princípios norteadores, as estratégias de gestão e 

os módulos e as etapas operacionais. 

O resultado dessa estratégia culminou na formação da Rede Nacional 

de Regionalização, composta dos atores ligados à atividade turística. A 

formação e mobilização dessa rede se deram por meio do trabalho e empenho 

dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização – técnicos 

responsáveis, no âmbito dos órgãos oficiais de turismo em cada Unidade da 

Federação, em promover as articulações necessárias para a estruturação dos 

destinos turísticos e em disseminar, nas regiões e municípios do Estado, as 

diretrizes e estratégias sob a ótica do novo referencial. 

Em 2010, após os anos iniciais de execução do programa, identificou-se 

a necessidade de uma avaliação em nível federal a partir da observação e 

vivência dos atores envolvidos. A metodologia de avaliação dos seis anos do 
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Programa, assim como a política de regionalização, adotou o caráter da 

participação dos diversos atores sociais, reforçando a estratégia de 

descentralização das políticas públicas na construção de alianças, levando em 

conta as especificidades de cada região do País. Os resultados desta avaliação 

culminaram num leque de lições aprendidas, sendo utilizadas como insumos 

para a revisão e ajustes no processo de desenvolvimento sustentável das 

regiões turísticas. 

A definição das ações estratégicas, propostas no Plano Nacional de 

Turismo 2013- 2016 reforça o posicionamento apresentado na avaliação do 

Programa de Regionalização do Turismo, de priorizar as ações nas regiões e, 

assim, consolidar a Gestão Descentralizada a partir da ampliação da 

participação, do diálogo e do controle social. 

2.1.2 Escala Estadual 

A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo é a responsável pela 

gestão e planejamento do turismo em nível Estadual, foi criada no dia 1º de 

janeiro de 2011 pelo decreto 56.635 e se organiza pelo decreto 

nº 56.638/2011 e alterado inciso II do artigo 3º pelo decreto 57.748/2012.  

A estrutura da Secretaria envolve o Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento das Estâncias (DADE), o Conselho Estadual de Turismo, o 

Conselho do Turismo Regional, e a Companhia Paulista de Eventos e Turismo 

S/A, também conhecida como TUR SP. 

O DADE tem por objetivo transferir recursos diretos para a execução de 

obras e programas ligados ao desenvolvimento do turismo nas cidades 

reconhecidas como Estâncias. 

O Conselho Estadual de Turismo existe desde 1965 e tem por finalidade 

opinar, sugerir, indicar e propor medidas para desenvolver o turismo no Estado 

de São Paulo. É presidido pelo Secretário Estadual de Turismo e formado por 

membros que representam as diversas organizações ligadas ao setor, entre 

secretarias da própria administração estadual, associações, sindicatos e 

organizações não governamentais. 

O Conselho do Turismo Regional Paulista é composto por membros 

indicados pelos conselhos municipais de turismo. Tem a função de, junto da 

Secretaria, fomentar o turismo regional de forma integrada junto a órgãos e 

entidades governamentais, particulares, de classe e independentes. 
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A Companhia Paulista de Eventos e Turismo, também conhecida como 

TUR.SP, foi criada pela da Lei nº 13.560 de 2009, e atua desde 2010. Está 

vinculada à Secretaria de Turismo e tem a finalidade de planejar, fomentar, 

desenvolver e coordenar as ações institucionais nas áreas de turismo, eventos, 

recreação e lazer, de interesse do Estado e seus municípios. 

A função da Secretaria é promover o turismo como atividade econômica 

de forma estratégica, contribuindo para a geração de emprego, renda e 

desenvolvimento em todo o Estado. 

Cabe a esta pasta também: Planejar, coordenar, implantar, acompanhar e 

avaliar as políticas de promoção do turismo; Formular diretrizes para o 

desenvolvimento de ações, planos e programas, inclusive mediante à execução 

de obras relativos ao turismo no Estado; Apoiar outras instituições, particulares 

ou não, para a criação de políticas que incrementem o turismo; Difundir as 

atrações turísticas de todo o Estado de São Paulo, dentro e fora do país; 

Organizar permanentemente um inventário sobre o potencial turístico do 

Estado; Incentivar a criação de escolas e cursos destinados à capacitação de 

profissionais para o exercício de atividades relacionadas ao turismo; Elaborar o 

calendário turístico do Estado. 

O Estado de São Paulo possui 70 municípios considerados Estâncias, cada 

qual partindo de uma lei específica. São cidades que recebem verbas do DADE 

todos os anos, sempre aplicadas em obras que melhoram sua estrutura para 

receber turistas. Classificam-se em balneárias, climáticas, hidrominerais e 

turísticas. 
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Figura 1 – Estâncias Turísticas do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, 2015. 

Organização: Safra Planejamento e Gestão.  

O município de Tupã é qualificado como Estância Turística pela Lei 

Estadual nº 11.383 de 2003, que segundo o site oficinal da Secretaria, são 

cidades com muitas tradições culturais, patrimônios históricos, artesanatos, 

lindas paisagens, centros de lazer, além de ótimos serviços de gastronomia. 

O Slogan de Estância Turística foi adotado por Tupã por meio do 

autógrafo do Projeto de Lei nº 4.068 de 2003, com o objetivo de divulgar o 

produto turístico municipal. 

2.1.3 Escala Regional 

Na escala regional a gestão é realizada pelas Delegacias Regionais da 

Secretaria e pelo Conselho do Turismo Regional Paulista. 

O Estado de São Paulo está ordenado em 34 regiões turísticas que se 

encaixam dentro de 15 macrorregiões. Tal divisão foi feita por dirigentes 

municipais (conselhos, prefeituras, coordenadorias e secretarias). Levou-se em 

consideração a proximidade geográfica e a afinidade entre produtos turísticos, 
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como história e atrativos. Esta forma de organizar o Estado foi criada para 

facilitar a aplicação e o desenvolvimento de programas e projetos. 

O município de Tupã está situado na Macrorregião Turística do Planalto 

Paulista (MRT Planalto Paulista), que contém quatro regiões turísticas. A Região 

Turística de Tupã intitula-se Caminhos dos Imigrantes e conta com 12 

municípios. 

Figura 2 – Macrorregiões e Regiões Turísticas do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, 2015. 

Organização: Safra Planejamento e Gestão.  

Esta região possui este nome por conta do grande fluxo imigratório no 

início do século XX que teve o eixo centro-oeste paulista como um dos seus 

principais vetores de expansão. 

Além das regiões, a Secretaria instaurou os Circuitos Turísticos em 

parceria com os municípios, que é a maneira utilizada para vender o turismo em 

feiras, eventos, entre outros. 

São 27 grupos de municípios com características em comum, as quais são 

utilizadas para que eles se promovam como produtos turísticos por meio de 

roteiros e circuitos. Só são levadas em conta as cidades que tem a promoção 
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turística em evidência. Esses circuitos e roteiros estão dentro das regiões 

turísticas. 

Figura 3 – Circuitos Turísticos do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, 2015. 

Organização: Safra Planejamento e Gestão.  

2.1.4 Escala Municipal 

Assim como as demais atividades econômicas de Tupã, o Turismo deve 

ser gerido a partir dos preceitos socioambientais da Política Municipal do Meio 

Ambiente, bem como das diretrizes federais e internacionais. O Turismo é uma 

responsabilidade de todos, portanto deve ser gerido de forma transparente e 

eficiente para que todos os envolvidos compreendam sua função no processo 

de desenvolvimento da atividade. 

A gestão do Turismo em Tupã é realizada na esfera executiva pela 

Secretaria Municipal de Turismo e na esfera normativo-deliberativa pelo 

Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). 

O detalhamento da gestão e planejamento a nível municipal se encontra 

no tópico 2.4 deste documento – “Melhoria de Estrutura, Organização e 

Operação da Gestão Turística”. 
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2.1.5 Atividades Econômicas do Turismo 

O turismo é basicamente um movimento de pessoas, uma força de 

demanda, e não uma simples indústria. As atividades desta população que viaja 

e os gastos envolvidos numa mudança de localidade como transporte, 

acomodação, serviços, atividades no destino visitado e uma vasta gama de 

serviços necessários para tornar tal viagem possível, formam juntos o negócio 

de turismo e representam o impacto econômico do turismo. 

Entretanto, governos administrações locais e suas políticas costumam se 

preocupar com os interesses da população residente. Por este motivo, os 

registros e as estatísticas do governo são baseadas nos habitantes locais, o que 

dificulta a mensuração da incidência dos fluxos do turismo (LICKORISH & 

JENKINS, 2000). 

O produto do turismo é uma combinação de todos os bens e serviços 

que os viajantes buscam ou compram na preparação e na realização de suas 

viagens. Há uma infinidade de motivos para viajar, em geral a negócios ou a 

lazer, dentro da definição do turismo, mas fins educacionais, de saúde e 

religiosos (peregrinações) também são importantes geradores de viagens. 

A partir dos registros econômicos e sociais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) elaborou-se um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) com as informações coletadas do último censo populacional 

de 2010, com os dados de gestão territorial e econômica dos municípios. Com a 

sistematização destas informações, geraram-se mapas das cidades próximas a 

Tupã que a elegeram como uma referência de compras, lazer, estudo e saúde, 

justificando assim o motivo de deslocamento para este Município. 

As Figuras 4 e 5 descrevem os municípios e número de habitantes que 

escolheram Tupã como principal referência para compras e lazer 

respectivamente. 
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Figura 4 – Municípios que escolheram Tupã como opção de compras. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 
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Figura 5 – Municípios que escolheram Tupã como opção de lazer. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Quando o assunto se refere a Tupã como opção de curso superior, 

verifica-se que o raio de abrangência aumenta consideravelmente assim como o 

número de habitantes de outras cidades que se deslocam para o Município. Isso 

se deve ao grande número de instituições de ensino superior em Tupã, como 

por exemplo: Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração de Empresas 

(FACCAT), Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), Faculdade de Direito da 

Alta Paulista (FADAP), e este número poderá aumentar ainda mais com a 

chegada do Instituto Federal de Ensino de Tupã. Na Figura 6 é possível observar 

a área de influência que Tupã exerce sobre municípios que estão distantes a 

aproximadamente 190 km como, por exemplo, Panorama e Ouro Verde. 
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Figura 6 – Municípios que escolheram Tupã como opção de cursos superiores. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

E finalmente, Tupã é considerado como uma referência de serviços de 

saúde para 13 municípios abrangendo uma população de aproximadamente 

104.213 habitantes, (Figura 7). 
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Figura 7 – Municípios que escolheram Tupã como opção de serviços de saúde. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

A Tabela 1 traduz o cenário econômico para a cidade de Tupã em relação 

aos diferentes motivos de viagens: ensino, compras, saúde e lazer. Ressalta-se a 

deficiência na quantidade de turistas que se deslocam para Tupã com a 

finalidade de lazer. 

Tabela 1 – Motivos de viagens para Tupã.  

Finalidade Habitantes 
Quantidade 

dos 

munícipios 

Municípios 

Ensino 211.670 24 

Arco-Íris, Bastos, Herculândia, 

Iacri, João Ramalho, Luiziânia, 

Parapuã, Quatá, Queiroz, Gabriel 
Monteiro, Piacatu, Pompéia, 

Quintana, Rinópolis, Santópolis 

do Aguapé, Alto Alegre, 
Alvinlândia, Junqueirópolis, 

Borá, Clementina, Inúbia 

Paulista, Lucélia, Ouro Verde e 

Panorama. 

Compras 109.172 13 
Arco-Íris, Bastos, Herculândia, 

Iacri, Parapuã, Queiroz, 
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Rinópolis, Pompéia, Quintana, 
Luiziânia, Gabriel Monteiro, 

Piacatu e Santópolis do Aguapeí. 

Saúde 104.213 13 

Arco-Íris, Bastos, Herculândia, 

Iacri, Parapuã, Queiroz, 

Quintana, Rinópolis, Clementina, 
Gabriel Moneteiro, Piacatu, 

Santópolis do Aguapeí e Flórida 

Paulista. 

Lazer 90.359 12 

Arco-Íris, Bastos, Herculândia, 

Iacri, Parapuã, Queiroz, 
Rinópolis, Quintana, Clementina, 

Gabriel Monteiro, Piacatu e 

Santópolis do Aguapeí. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Tupã – Portal da Transparência, 2015. 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

2.1.6 Gestão e Desempenho Fiscal do Município e sua relação com 

o Turismo 

A análise da gestão e do desempenho fiscal da atividade turística do 

Município é uma informação importante para compreender a eficiência da 

destinação de recursos e liquidez obtida por meio das atividades tributadas, 

todavia, o fato dos empreendimentos com interesse turístico de Tupã não 

serem cadastrados corretamente no Sistema CADASTUR
3
 e a atividade se 

apresentar ainda de forma difusa, dificulta a análise específica para o setor. 

Neste sentido, verifica-se que a gestão fiscal de Tupã reflete de forma geral 

como se dá a eficiência também no setor turístico. 

A análise foi realizada a partir do Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGR), 

que, segundo a página oficial do sistema FIRJAN (www.firjan.com.br), consiste 

numa ferramenta que tem como objetivo estimular a cultura da 

responsabilidade administrativa, possibilitando maior aprimoramento da gestão 

fiscal dos municípios, bem como o aperfeiçoamento das decisões dos gestores 

públicos quanto à alocação dos recursos. Lançado em 2012, o IFGF traz o 

debate sobre um tema de grande importância para o país: a forma como os 

tributos pagos pela sociedade são administrados pelas prefeituras. O índice é 

construído a partir dos resultados fiscais das próprias prefeituras – informações 

de declaração obrigatória e disponibilizadas anualmente pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN). 

                                                 
3 O CADASTUR é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que 
atuam na cadeia produtiva do turismo, executado pelo Ministério do Turismo 

em parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo das Unidades da Federação. 
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Ainda de acordo com a página oficial do sistema FIRJAN, o índice é 

composto por cinco indicadores – Receita Própria, Gastos com Pessoal, 

Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida –, o IFGF tem uma metodologia que 

permite tanto comparação relativa quanto absoluta, isto é, o índice não se 

restringe a uma fotografia anual, podendo ser comparado ao longo dos anos. 

Dessa forma, é possível especificar, com precisão, se uma melhoria relativa de 

posição no ranking se deve a fatores específicos de um determinado município 

ou à piora relativa dos demais. O IFGF tem uma leitura dos resultados bastante 

simples: a pontuação varia entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, 

melhor a gestão fiscal do município no ano em observação.  

 Conceito A (Gestão de Excelência): Resultados superiores a 0,8 

pontos. 

 Conceito B (Boa Gestão): Resultados compreendidos entre 0,6 e 0,8 

pontos. 

 Conceito C (Gestão em Dificuldade): Resultados compreendidos entre 

0,4 e 0,6 pontos. 

 Conceito D (Gestão Crítica): Resultados inferiores a 0,4 pontos. 

Tupã obteve o índice 0.4982 (ano base 2013), classificado no Conceito C 

(Gestão em Dificuldade) e situado na posição 347° do ranking estadual e 2102º 

do ranking nacional. 
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Figura 8 – IFGF e Indicadores. 

 

Fonte: FIRJAN, 2015 (Ano base 2013). 

O “Conceito C” no qual está inserido Tupã representa a realidade de 

aproximadamente 60% dos municípios de São Paulo, o que demonstra a 

dificuldade encontrada por estes em gerir sua balança fiscal. 

Especificamente em relação ao turismo há um fator importante, que é o 

repasse direto de recursos por meio do Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento das Estâncias Turísticas (DADE), o que imprime uma condição 

peculiar para o setor no Município. No entanto, a ausência de um plano de 

ações para o turismo faz com que grande parte deste recurso seja destinado 

para outras carências, como recape asfáltico e aquisição de equipamentos; o 

que não é uma prática errada, todavia, os investimentos tendem a não ser 

sustentáveis devido à falta de planejamento. 
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Figura 9 – Ranking IFGF. 

 

Fonte: FIRJAN, 2015 (Ano base 2013). 

Tupã obteve resultados satisfatórios entre 2006 e 2012, atingindo em 

2011 o patamar de excelência, todavia recuou drasticamente a partir de 2013. 
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Figura 10 – Evolução Anual de 2006 a 2013 do IFGF. 

 

Fonte: FIRJAN, 2015 (Ano base 2013)  

Em 2015, de acordo com a Lei municipal nº 4.715 de 04 de dezembro de 

2014, o Orçamento Geral de Tupã foi fixado em R$143.842.396,00, deste total, 

R$29.475.562,00 (20,49%) da receita foram provenientes de tributos. A 

Secretaria Municipal de Turismo correspondeu a R$ 7.926.408,00 (5,51%) das 

despesas correntes e de capital em 2015. 

De acordo com o demonstrativo de funções, subfunções e programas por 

projetos, atividades e operações especiais (§ 2º Art.2º da Lei nº 4.715), dos 

recursos destinados especificamente ao Turismo, em 2015, temos o seguinte 

detalhamento: 
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Tabela 2 – Demonstrativo por Projetos, Atividades e Operações Especiais, 2015. 

PROJETOS 

ESPECIFICAÇÃO: FOMENTO AO TURISMO LOCAL 

Operação 

Especial 

Projetos 

(R$) 
Atividades Total (R$) 

Sinalização com 

adoção de Padrões 
turísticos 

0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 

Fomento a eventos 
culturais e do 

turismo 

0,00 
500.000,0

0 
0,00 500.000,00 

Construção do 

portal turístico 
0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

Construção do 

Parque Ecológico 
0,00 

1.610.000

,00 
0,00 1.610.000,00 

Construção Museu 

do Tropeiro 
0,00 

487.151,0

0 
0,00 487.151,00 

Reforma do Espaço 
das Artes 

0,00 
310.000,0

0 
0,00 310.000,00 

Centro de Eventos 
Multiuso 

0,00 
1.275.712

,00 
0,00 1.275.712,00 

2ª etapa do Museu 
do Tropeiro 

0,00 
238.696,0

0 
0,00 238.696,00 

Construção do 

Parque da Estação 
0,00 

984.849,0

0 
0,00 984.849,00 

Construção do 

Trevo principal 
0,00 

105.000,0

0 
0,00 105.000,00 

Centro Multiuso – 

2ª fase 
0,00 

989.000,0

0 
0,00 989.000,00 

Manutenção das 

Atividades do 
Turismo 

0,00 0,00 
1.376.000,0

0 
1.376.000,00 

TOTAL 0,00 
6.550.408

,00 
1.376.000,0

0 
7.926.408,00 

Fonte: Prefeitura Municipal de Tupã – Portal da Transparência, 2015. 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Para 2016, de acordo com a Lei municipal nº 4.778 de 08 de dezembro de 

2015, o Orçamento Geral de Tupã estimou a receita e fixou a despesa em 

R$176.378.350,00 (cento e setenta e seis milhões, trezentos e setenta e oito mil 

e trezentos e cinquenta reais), deste total, R$40.253.000,00 (22,82%) da receita 

será proveniente de tributos. A Secretaria Municipal de Turismo corresponderá 

a R$10.195.000,00 (5,78%) das despesas correntes e de capital para 2016. 

De acordo com o demonstrativo de funções, subfunções e programas por 

projetos, atividades e operações especiais (§ 2º Art.2º da Lei nº 4.778), dos 

recursos destinados especificamente ao Turismo, em 2016, temos o seguinte 

detalhamento: 
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Tabela 3 – Demonstrativo por Projetos, Atividades e Operações Especiais, 2016.  

PROJETOS 

ESPICIFICAÇÃO: FOMENTO AO TURISMO LOCAL 

Operação 

Especial 

Projetos 

(R$) 
Atividades Total (R$) 

Fomento a eventos 

culturais e de 
turismo 

0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

Recapeamento 
asfáltico de Vias 

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

Revitalização do 

centro de Varpa 
0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

Construção do 

Parque Ecológico 
0,00 

1.905.000

,00 
0,00 1.905.000,00 

Construção Museu 

do Tropeiro 
0,00 

487.151,0

0 
0,00 487.151,00 

Reforma do Espaço 

das Artes 
0,00 

120.000,0

0 
0,00 120.000,00 

Centro de Eventos 

Multiuso 
0,00 

2.120.000

,00 
0,00 2.120.000,00 

2ª etapa do Museu 

do Tropeiro 
0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

Construção do 
Parque da Estação 

0,00 
984.849,0

0 
0,00 984.849,00 

Construção do 
Trevo principal 

0,00 
357.000,0

0 
0,00 357.000,00 

Centro Multiuso – 

2ª fase 
0,00 

2.271.000

,00 
0,00 2.271.000,00 

Infraestrutura do 

Espaço das Artes 
0,00 

550.000,0

0 
0,00 550.000,00 

Manutenção das 

Atividades do 

Turismo 

0,00 0,00 
1.285.000,0

0 
1.285.000,00 

TOTAL 0,00 
8.910.000

,00 
1.285.000,0

0 
10.195.000,0

0 

Fonte: Prefeitura Municipal de Tupã – Portal da Transparência, 2015. 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Partindo da análise dos demonstrativos orçamentários entre 2012 e 

2016
4
, nota-se a concentração de recursos na construção do Museu do 

Tropeiro, no Centro de Eventos Multiuso, no Parque Ecológico, no Parque 

Estação e em ações de infraestrutura (pavimentação e readequações viárias). Em 

menor escala há projetos voltados a reformas, eventos e sinalização turística. A 

manutenção das atividades consumiu em média 15% dos recursos nos 

demonstrativos analisados. 

                                                 
4 Os demonstrativos de 2012, 2013 e 2014 não foram inseridos no trabalho 
devido à falta de detalhamento das atividades nos documentos originais, mas 

todos foram levados em conta na análise. 
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A continuidade dos projetos é algo positivo em certo aspecto, pois 

demonstra a preocupação em finalizar os planos já iniciados, todavia, também 

pode indicar uma possível ineficiência dos processos de gestão destes projetos. 

A fiscalização dos projetos relativos ao turismo é uma responsabilidade 

atribuída ao COMTUR, portanto é possível articular um comitê responsável por 

acompanhar determinados projetos e cobrar maior eficiência de gestão por 

parte da administração municipal e de empresas contratadas. 

Levando em conta os procedimentos burocráticos que fazem com que os 

recursos muitas vezes demorem a chegar, a administração de Tupã está 

conseguindo caminhar positivamente com os projetos em andamento, no 

entanto, pouco se vê em relação ao que já existe no município. Esta reflexão 

não é uma crítica aos projetos atuais, tão pouco diz respeito apenas a reformas 

infraestruturais, mas sim ao estímulo e consolidação de produtos turísticos de 

fato. 

Grandes projetos são importantes, mas eles não se transformarão em 

atrativos consolidados sem o devido respaldo do entorno e das demais 

atividades complementares. Neste sentido, é importante que os recursos sejam 

distribuídos de maneira mais coerente com as necessidades estruturais do 

turismo em Tupã. 

Projetos em parceira com as demais secretarias (Meio Ambiente, 

Educação, Esporte, Cultura, Obras) também devem ser articulados objetivando 

ações mais abrangentes e de caráter instrutivo, pois é imprescindível que a 

comunidade assuma um papel central para o desenvolvimento do turismo local. 

Em suma, o desempenho fiscal do Turismo é positivo, principalmente 

devido à dotação orçamentária provinda do DADE, no entanto, o desempenho 

da gestão executiva da Secretaria de Turismo atualmente não é eficiente, pois 

mesmo as atribuições mais simples, como a manutenção do PIT (Posto de 

Informações aos Turistas) e do Balneário Sete de Setembro não estão sendo 

cumpridas de maneira satisfatória; esta condição se dá em grande aspecto por 

conta da falta de atribuições executivas de fato à Secretaria, que se encontra 

limitada em termos de responsabilidades de gestão. 

Os projetos previstos estão em execução, todavia, falta ao COMTUR uma 

atuação mais ativa na deliberação das diretrizes orçamentárias do Turismo 

juntamente à Secretaria de Turismo, bem como na fiscalização e 

acompanhamento dos projetos em andamento. 
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2.2 ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA 

A Organização Mundial de Turismo define como oferta turística, um 

conjunto de produtos turísticos e serviços postos à disposição do usuário 

turístico num determinado destino, para seu desfrute e consumo. Esta definição 

engloba tudo que está presente no local de destino e que pode ser oferecido 

aos turistas para satisfazer as suas necessidades. 

Além disso, podem-se destacar como componentes da oferta turísticas os 

elementos naturais – clima, configuração física e geográfica, flora e fauna, assim 

como os aspectos artificiais que são históricos, culturais, religiosos, de 

hospedagem, meios de transporte, gastronomia, entre outros. Ou seja, a oferta 

turística define-se como um conjunto de elementos, bens e serviços que são 

adquiridos ou utilizados pelos turistas, tal como aqueles que foram criados com 

o intuito de satisfazer as suas necessidades, somando-se também aos 

elementos naturais e culturais que fomentam o deslocamento dos visitantes. 

Contudo, é muito complexo estabelecer a distinção entre a oferta 

classificada como turística e aquela que não seja considerada como tal. 

Depende sim do tipo de utilização a que está sujeita, seja por turistas, seja por 

residentes. Assim, pode-se dizer que é o consumo turístico que define a oferta 

turística (Instituto Brasileiro de Turismo). 

A partir da definição do conceito de oferta turística, se estabeleceu a 

classificação em três componentes: 1) levantamento dos atrativos turísticos; 2) 

levantamento dos equipamentos turísticos; 3) levantamento da infraestrutura de 

apoio às atividades turísticas. 

Segundo Lage e Milone (2000), entre os principais atrativos turísticos 

pode-se destacar: 

Recursos Naturais: Montanhas, planaltos, planícies, costas ou litoral, 

terras insulares, hidrografia, pântanos, quedas de água, fontes fitotermais e /ou 

hidrominerais. Parques, reservas de flora e fauna, grutas, cavernas, áreas de caça 

e pesca. 

Recursos histórico-culturais: monumentos, sítios, instituições culturais 

de estudo, pesquisa e lazer (museus, bibliotecas, festas, comemorações, 

gastronomia, artesanato, folclore, música, dança, feiras, compras, entre outros) 

inclui também os recursos em matéria de hospitalidade. 
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Realizações técnicas e científicas – contemporâneas: exploração de 

minério, exploração industrial, obras de arte e técnica (usinas e barragens) 

centros científicos e tecnológicos (zoológicos, jardins botânicos). 

Acontecimentos programados: congressos e convenções, feiras e 

exposições, realizações diversas (desportivas, artísticas, culturais, sociais, 

gastronômicas e científicas). 

A classificação dos atrativos turísticos demonstra a necessidade de 

políticas públicas claras e definidas para o setor, visto que a preservação do 

patrimônio e meio ambiente, orientação para tipos de indústrias da cidade e 

tantos outros são mantidas e mesmo construídas pelo Poder Público, a quem 

caberá também a concessão de alguns desses atrativos para exploração da 

iniciativa privada. 

O primeiro elemento denota a necessidade do entendimento do setor 

público e privado para a implantação da atividade turística, com qualidade e 

eficiência. 

O segundo componente para o levantamento da oferta turística, de 

acordo com os mesmos autores, Lage e Milone (2000) são os equipamentos e 

serviços turísticos ou superestrutura, que fornecem a base física necessária para 

atender os turistas, ou seja: 

1 – Meios de hospedagem: estabelecimentos hoteleiros (hotéis, motéis, 

pousadas, pensões, acampamentos); 

2 – Serviços de Alimentação: restaurantes, bares, lanchonetes, casa de 

chá, confeitarias, cervejarias, entre outros; 

3 – Entretenimentos: áreas de recreação e instalações desportivas 

(parques, praças, clubes, pistas de esqui, estádios, autódromos, mirantes, 

marinas), estabelecimentos noturnos (boates, casa de espetáculos), cinemas e 

teatros; 

4 – Outros equipamentos e serviços turísticos: operadoras e agências de 

viagens, transportadoras turísticas, postos de informação, locadora de imóveis, 

locadora de veículos, comércio turístico (lojas de artesanato e souvenir), casas 

de câmbio e banco, locais de convenções e exposições, cultos, representações 

diplomáticas, entre outros. 

Percebe-se que as ofertas turísticas possuem maior participação no setor 

privado, mas que não deixa de precisar dos serviços ou de construções 

realizadas pelo poder público para desenvolver a atividade turística. Esta 
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intersetorialidade pública e privada pode tanto ser fator positivo, como de 

profundo antagonismo, quando a iniciativa privada não consegue perceber 

políticas públicas direcionadas para o setor. 

O poder público também se depara com a necessidade de construção de 

determinados equipamentos que devem ao mesmo tempo, servir à população e 

incrementar o turismo. 

O terceiro componente da oferta turística relacionada por Lage e Milone 

(2000) é a infraestrutura de apoio turístico, formada pela estrutura básica 

necessária ao desenvolvimento da atividade turística, bem como da população 

em geral: 

1 – Informações básicas do Município: postos de informação, oficinas de 

turismo; 

2 – Sistemas de transportes: terrestres (rodovias, terminais, estações 

rodoviárias e ferroviárias), aéreos (aeroportos e serviços aéreos), hidroviários 

(portos, estações e serviços fluviais) e marítimos. Inclui os equipamentos de 

transportes: carro, ônibus, táxi, trem, navios, avião e outros veículos; 

3 – Sistemas de comunicações: agências postais e telegráficas, postos 

telefônicos; 

4 – Outros sistemas: saneamento, água, gás, eletricidade; 

5 – Sistemas de segurança: delegacias de polícia, postos da polícia 

rodoviária, corpos de bombeiros; 

6 – Equipamento médico-hospitalar: Prontos socorros, hospitais, clínicas, 

maternidades, entre outros. 

A determinação dessa base informativa (banco de dados) é indispensável 

para o planejamento do turismo, contudo, envolve ações prévias, tanto do setor 

público como do privado em parceria de objetivos, visto a dificuldade, 

principalmente do setor público, em fornecer determinada infraestrutura até 

mesmo para a população local. Privilegiar essas infraestruturas de forma a 

atender apenas aos turistas não é uma ação política recomendável. 

A diversidade regional e local pode representar também outros 

componentes não relacionados, mas que aos olhos atentos de um profissional 

de turismo devem ser levantados. Quando um município ou região oferece 

turismo, exige-se uma completa cadeia de serviços, muitos não especificamente 

formados para o setor, mas por ele utilizado, visto que vender o produto 
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engloba um conjunto de serviços, como hospedagem, alimentação, transporte e 

entretenimento. 

2.2.1 Produtos Turísticos 

De acordo com Ateljevic e Li apud Komppula, 2001, o conceito de 

produto turístico, apesar de sua importância, é a área de menos entendimento 

entre todos os tópicos relacionados ao turismo. As publicações mais 

reconhecidas sobre o turismo voltam-se mais ao destino como uma 

combinação de produtos turísticos individuais e serviços, enquanto a 

experiência de turismo individual tem sido um pouco negligenciada. 

Um produto turístico, por si só, é dividido em dois níveis: a) o nível total, 

que se refere à experiência total dos turistas (desde a hora que sai de casa até a 

hora em que retorna), e b) o nível específico, que se refere a um produto 

específico oferecido por uma só empresa.  

Há vários elementos adicionais que fazem do produto turístico algo 

singular: a maioria dos produtos turísticos corresponde com frequência a 

serviços intangíveis e não homogêneos. Eles não podem ser padronizados, pois 

muitos fatores podem moldar a experiência turística, e, por exemplo, é 

improvável que um produto seja percebido igualmente por todos os clientes. A 

maioria dos produtos e serviços relacionados a turismo envolve somente ações 

em nome do cliente e tem pouco conteúdo tangível. Produtos tangíveis podem 

ser relacionados a uma única atividade ou necessidade turística, como por 

exemplo, andar a cavalo, acomodação e transporte, ou a combinação de 

atividades e necessidades. 

Ao contrário das indústrias, cujos produtos têm um uso ou valor de uso 

mais claramente definido (e isso pode ser visto ou sentido antes do ato de 

consumo), no turismo, a utilidade do produto é geralmente baseada na 

percepção e na curiosidade do turista. Compreender a curiosidade humana é 

uma precondição essencial para o entendimento do empreendimento turístico. 

Este utiliza a manipulação da curiosidade humana para fins comerciais, e isto é 

fundamental para a habilidade empreendedora.  

Muitos exemplos provam que a curiosidade humana, certamente, é o 

pilar central de produtos e serviços turísticos. O produto turístico pode ser 

quase tudo que provoque a curiosidade humana, desde que seja nomeado, 

descrito, precificado e oferecido. 
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Tirando vantagem da natureza humana, os destinos turísticos e as 

empresas individuais tentam arduamente comercializar história, tradição, 

natureza, culinária, religião e o espirito de comunidade para criar produtos 

turísticos. Pra se criar um padrão de empresas ou turismo de sucesso, um 

número de atividades distintas e de abordagens inovadoras deve ser garantido, 

por meio de uma ação coletiva dos setores público e privado. (JOVO & 

ATELJEVIC, 2011). 

No município de Tupã observa-se uma relação intensa com a natureza, 

representado pelas cachoeiras, Rio do Peixe, barragem Sete de Setembro, entre 

outros atrativos. Além destes encantos naturais, Tupã ainda possui rico 

patrimônio histórico marcado pela presença de museus como o da Índia 

Vanuíre e dos imigrantes da Letônia, e a residência do fundador Luiz de Souza 

Leão, construída em 1933 e tombada pelo Conselho Estadual de Defesa do 

Patrimônio Histórico. Estes atrativos históricos, culturais e naturais, contribuem 

com um cenário favorável às atividades, produtos e serviços relacionados ao 

turismo.  

A introdução de um serviço ou produto turístico no mercado deve partir 

de uma pesquisa mercadológica e de um plano de negócios, a fim de identificar 

o comportamento de consumo do público alvo e os objetivos pretendidos. 

Estas ações de planejamento são essenciais para a preparação de um plano de 

ação, levando em consideração os estudos da adequação do mercado do 

produto e as campanhas de marketing, que englobam detalhes da promoção, 

divulgação, vendas e serviços. 

2.2.2 Planejamento de Marketing 

A formulação da política e de estratégias deve ocorrer de maneira 

conjunta, com base em uma adequada pesquisa, inteligência de mercado e na 

preparação de planos de desenvolvimento e marketing dos produtos em 

questão. Tais funções não podem ser separadas, além disso, deve haver alto 

grau de cooperação e coordenação entre os setores público e privado, por 

exemplo, entre o município, empreendedores do turismo e os fornecedores de 

serviço complementares no destino (transporte, alimentação, entre outros). 

Visto que os fornecedores visam atender às necessidades dos visitantes, 

tornando viável a viagem e visita. Mas o destino como um todo oferece o 

ambiente e o cenário que garantem a satisfação e o divertimento, tornando o 

sonho realidade e oferecendo o apelo espetacular da viagem. 
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O ciclo do marketing é um processo contínuo, começando com a 

pesquisa e análise do mercado, seguida pela formulação da estratégia de 

marketing e pelo plano de marketing – a programação da ação – e, por fim, 

pela avaliação essencial ou desempenho em relação aos objetivos. Neste ponto, 

o processo se inicia novamente. 

Simultaneamente com o marketing, as pesquisas de mercado e a 

elaboração de planos de negócios são fundamentais para o sucesso do 

empreendedorismo de cunho turístico, sendo esta uma tarefa essencial para o 

setor. A pesquisa será necessária para auxiliar na formulação da política e da 

estratégia como base para os planos operacionais, para os programas de 

marketing e também para as tarefas de desenvolvimento. Assim, uma atividade 

de medição dos aspectos de mercado e do produto deve servir como guia para 

a ação em longo prazo, especialmente para planejar o crescimento e o 

investimento relacionado. 

Quatro categorias gerais identificadas para o planejamento estratégico 

do turismo se aplicam para a pesquisa de mercado: 

1 – Medições da demanda: notavelmente o volume (fluxo de tráfego) e os 

valores (gastos). Esses registros serão a base para as previsões e estudos dos 

impactos de favores externos, forças geralmente fora do controle do turismo ou 

dos destinos turísticos; 

2 – Análise de mercado, segmentação e motivação: a concorrência e as 

mudanças da demanda, como a variação dos estilos de vida, precisam de um 

monitoramento constante; 

3 – Estudos sobre o produto: estão incluídos a infraestrutura, a indústrias, 

os equipamentos e a vasta gama de instalações e serviços. Os registros do fator 

de volume e ocupações são importantes para avaliar a capacidade como base 

para as operações de marketing; 

4 – Desempenho: a avaliação do marketing e da produção e o 

desempenho em relação aos objetivos.  

A pesquisa de mercado é vital para a sobrevivência dos 

empreendimentos turísticos, pois a organização deve acompanhar as 

tendências das mudanças ou as influências da concorrência. O mercado de 

viagens está se tornando altamente volátil e de curto prazo, enquanto que o 

investimento de capital em infraestrutura, instalações e equipamentos urbanos 

requer unidades maiores e abordagens globais que envolvem gastos em longo 

prazo. A tarefa começa com a medição dos fluxos de tráfego, previsões e 
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pesquisas quanto às tendências das mudanças em mercados já estabelecidos e 

emergentes. Os relatórios de mercado, em especial provenientes direta ou 

indiretamente daqueles em contato com os turistas, irão adicionar informações 

aos relatórios econômicos.  

Para grande parte do mercado, o turista busca o produto ou serviço, 

diferente do que acontece normalmente, quando o produto é levado ao cliente, 

exibido, por exemplo, na loja de varejista para ser inspecionado e até mesmo 

experimentado.  

Um empreendimento, mesmo que modesto, necessita desenvolver seu 

próprio plano de negócios, sendo que a estratégia de distribuição relacionada 

às técnicas e as ferramentas de marketing mudam constantemente. Apesar das 

transformações constantes, os guias turísticos, artigos e folhetos – o mundo 

impresso – continuam exercendo um papel importante no sistema de 

marketing, principalmente para o viajante independente. 

Independente do planejamento e estratégia adotados para o setor 

turístico há diversas formas de abordagens, de acordo com o destino, a 

localidade, o negócio e os objetivos comerciais. É essencial fazer avaliações dos 

resultados, com esforços contínuos para medir o desempenho em relação às 

metas, usando a pesquisa de mercado e o monitoramento permanente das 

ações como base para o planejamento futuro do mercado e do 

desenvolvimento do produto relacionado. 
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2.3 GESTÃO DO USO TURÍSTICO DOS RECURSOS NATURAIS 

E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL 

2.3.1 Gestão do uso turístico dos Recursos Naturais 

O município de Tupã pertence à Região Hidrográfica formada pelos rios 

Aguapeí e Peixe segundo a divisão hidrográfica do Brasil adotada pelo IBGE e 

pela Agência Nacional das Águas (ANA). São Unidades Hidrográficas de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) contíguas, as quais integram o 

Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe. 

Nesta região do Estado de São Paulo, caracterizada como UGRHI 

agropecuária, predominam a pecuária extensiva, suinocultura, avicultura para 

ovos, codornocultura e a produção de cana-de-açúcar, café, amendoim, milho, 

algodão e arroz. A região abriga duas Unidades de Conservação (UCs) de 

proteção integral que foram criadas com o objetivo de preservação dos biomas 

Mata Atlântica e Cerrado: o Parque Estadual Aguapeí e o Parque Estadual Rio 

do Peixe. 

A disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica do Aguapeí é de 38,9 

m
3
/s, sendo que aproximadamente 28% deste valor são provenientes de 

reservas subterrâneas, as quais já demandam alguma atenção, pois 30% dessa 

reserva já vêm sendo utilizadas. Com a demanda subterrânea (56%), superando 

a demanda de águas superficiais, observa-se que o consumo total de água 

corresponde ao de uma população de cerca de 2,5 milhões de habitantes, 

sendo que a UGRHI possui, aproximadamente, 360 mil habitantes. A água é 

utilizada principalmente na indústria, seguido por outros usos, como irrigação e 

urbano. 

Esta região apresenta 857 km
2
 de vegetação natural remanescente que 

ocupa, aproximadamente, 6,5% da área da UGRHI. As categorias de maior 

ocorrência são Floresta Estacional Semidecidual e Formação Arbórea Arbustiva 

em regiões de Várzea. 

Na Figura 11 segue a descrição da demanda por tipo de uso e 

disponibilidade para a UGRHI 20 (Aguapeí) e UGRHI 21 (Peixe). 
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Figura 11 – Demanda, disponibilidade e uso de recursos hídricos na Região 

Hidrográfica Aguapeí/Peixe. 

 

Fonte: Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí/Peixe, 2008. 

Quanto à qualidade das águas subterrâneas, dos seis pontos com 

monitoramento da CETESB na Bacia do Aguapeí, apenas um ponto foi 

enquadrado na categoria Ruim, sendo que a metade deles enquadrou-se na 

categoria Boa. Segundo Relatório de Qualidade das Águas Interiores (CETESB, 

2008), o ponto localizado no Reservatório Cascata de Marília, apresentou uma 

classificação Ruim devido, principalmente, ao elevado potencial de formação de 

trihalometanos e ao elevado número de células de cianobactérias. 

2.3.2 Programa Município Verde Azul 

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da 

Secretaria do Meio Ambiente, o Programa Município Verde Azul (PMVA) tem o 

inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a 

descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. 

Assim, o principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras 

paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para 

o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo. 
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A participação de cada um dos municípios paulistas ocorre com a 

indicação de um interlocutor e um suplente, por meio de ofício encaminhado à 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Além disso, a participação do 

município no PMVA é um dos critérios de avaliação para a liberação de recursos 

do Fundo Estadual de Controle da Poluição (FECOP). 

As ações propostas pelo PMVA compõem as dez diretivas norteadoras da 

agenda ambiental local, abrangendo os seguintes temas estratégicos: Esgoto 

Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação 

Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura 

Ambiental e Conselho Ambiental.  

Para a consecução do seu objetivo, o PMVA oferece capacitação técnica 

aos interlocutores indicados pela municipalidade e, ao final de cada ciclo anual, 

publica o “Ranking Ambiental dos Municípios Paulistas”. 

Este Ranking resulta da avaliação técnica das informações fornecidas 

pelos municípios, com critérios pré-estabelecidos de medição da eficiência das 

ações executadas. A partir desta avaliação o Indicador de Avaliação Ambiental 

(IAA) é publicado para que o poder público e toda a população possam utilizá-

lo como norteador na formulação e aprimoramento de políticas públicas e 

demais ações sustentáveis. 

O primeiro Ranking foi publicado em 2008, com a certificação de 44 

municípios, e o Ranking publicado em dezembro de 2014 contou com a 

certificação de 130 municípios, demonstrando a crescente adesão dos 

municípios paulistas ao PMVA. 

A Estância Turística de Tupã nos anos 2008 a 2011 permaneceu entre os 

100 municípios que receberam o certificado do Projeto Município Verde Azul, 

no entanto, a partir de 2012 o Município caiu mais de 150 posições, deixando 

de receber integralmente as bonificações do programa. O desempenho do 

município de Tupã pode ser visualizado pela Tabela 4. 

Tabela 4 – Colocação de Tupã no Ranking do programa Verde Azul entre 2008 e 

2014.  

Município 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tupã 45º 88º 42º 24º 142º 115º 496º 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 2015.  

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 
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É de fundamental importância que o município de Tupã melhore a sua 

classificação neste ranking, para que possa recuperar o Título de Município 

Verde Azul, pois o grande beneficiário é o meio ambiente e, consequentemente, 

toda a população e o próprio turismo. 

2.3.3 Gestão do uso turístico do Patrimônio Cultural 

No Brasil, a categoria de Patrimônio Cultural imaterial tem validade 

apenas após a Constituição de 1988. Garantida no ano de 2000 com a criação 

do “Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial” do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  

Segundo o IPHAN (2008), a UNESCO define como Patrimônio Cultural 

Imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas e 

também os instrumentos, objetos artefatos e lugares que lhes são associados e 

as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos que se 

reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. O Patrimônio 

Imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas 

comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua história, gerando um 

sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o 

respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. 

A definição oficial de Patrimônio Cultural segundo a Constituição 

Brasileira de 1988 em seu artigo nº 216 (BRASIL, 1988, art. Nº 216): 

Constitui o Patrimônio Cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

 As formas de expressão; 

 Os modos de criar, fazer e viver; 

 As criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

 As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

 Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

O Patrimônio Cultural serve de sustentação material e/ou esteio de 

memória para a criação de laços de identidade, bem como de fixação dessas 

identidades nos sujeitos sociais. Todo esse processo mobiliza as experiências 

cotidianas das pessoas e as memórias que envolvem seu passado. Dessa forma, 
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a atividade turística auxilia no fortalecimento dos laços de identidade local e na 

ampliação do conceito “turista-cidadão” que consiste em transformar aquilo 

que poderia ser uma simples experiência turística na aquisição de 

conhecimentos e valores significativos e duradouros. 

Nesse contexto, o Turismo Cultural – entendido como o turismo que 

possui como principal atrativo aspectos da cultura humana – oferece a 

possibilidade de maior compreensão e comunicação entre os diferentes povos. 

Esse contato tende a enriquecer culturalmente tanto os turistas quanto a 

comunidade receptora. Para isso a atividade turística deve ser planejada e 

organizada da forma mais adequada possível, de modo a destacar os atrativos 

turísticos não apenas como fonte de renda e emprego, mas como um legado 

cultural deixado para as próximas gerações.  

2.3.4 Patrimônio Histórico e Cultural de Tupã 

Tupã, como o próprio nome indica foi fundada em uma região 

anteriormente ocupada por tribos indígenas. Mantendo a tradição, Tupã 

fortalece seus laços de memórias através de vários eventos voltados a história 

indígena do Município. Como exemplo desta manifestação cultural tem-se a 

primeira mostra autonarrativa – “Fortalecimento da Memória Tradicional 

Kaingang” – de Geração em Geração, que foi inaugurada no dia 30 de junho de 

2015 no Museu da Índia Vanuíre. A mostra tem o propósito de trabalhar a 

tradição, o processo e as técnicas de confecção de cerâmica, por meio da 

oralidade, ativando as memorias afetivas e culturais, valorizando os saberes e 

fazeres dos indígenas ancestrais.  

O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuire foi fundado em 1966 e 

reúne uma das mais importantes coleções etnográficas do país. Possui 

aproximadamente 38 mil peças que representam diferentes comunidades 

indígenas brasileiras, dos Kayapó aos Yanomani – incluindo os Kaingang e 

Krenak. O acervo conta com instrumentos de caça, trabalho e uso doméstico e 

de outras atividades cotidianas das terras indígenas, além da arte plumária, 

cerâmica e objetos usados em rituais religiosos. 

Desde 2008 a gestão do Museu é realizada pela Associação Cultural de 

Apoio ao Museu Casa de Portinari (ACAM Portinari), Organização Social de 

Cultura, em parceria com o Governo do Estado. 

O Museu possui uma programação cultural durante o ano todo 

oferecendo atividades gratuitas, como palestras, exposições temporárias, cursos 

de capacitação, oficinas e eventos culturais. Todas estas atividades abordam o 
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cotidiano da comunidade indígena brasileira e incentivam a transmissão dessa 

herança cultural às novas gerações. 

Porém, o funcionamento do Museu ocorre apenas durante a semana, das 

08h00min às 18h, o que torna inviável a sua visita para os turistas que se 

hospedam em Tupã nos finais de semana. 

Figura 12 – Fachada do Museu Índia Vanuíre. 

 

Fonte: Museu Índia Vanuire, 2015. 
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Figura 13 – Acervo do Museu Índia Vanuíre. 

 

Fonte: Museu Índia Vanuire, 2015. 
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Figura 14 – Acervo do Museu Índia Vanuíre. 

 

Fonte: Museu Índia Vanuire, 2015. 
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Figura 15 – Acervo Digital do Museu Índia Vanuíre. 

 

Fonte: Museu Índia Vanuire, 2015. 

Além do Museu da Índia Vanuire, o Município possui o Museu dos 

Pioneiros de Varpa “Janis Erdbergs” que foi inaugurado no dia 13 de julho de 

2002 em comemoração aos 80 anos da imigração leta em Tupã. O nome do 

Museu foi uma homenagem a um dos pioneiros da imigração leta em Tupã, 

Janis Edbergs, que também doou a casa onde viveu por várias décadas e todo o 

seu acervo, que passou abrigar de forma definitiva o Museu. 

O Museu “Janis Erdbergs” está localizado no Distrito de Varpa, 

considerado um belíssimo ponto turístico de Tupã e conhecido pela influência e 

colonização dos imigrantes letos. O Museu está instalado no prédio da primeira 

Igreja Batista e mantém todas as características da época dos anos 20. Além de 

possuir riquíssimo acervo com diversos objetos vinculados à colonização leta 

(fotografias, selos, roupas, árvores, quadros, livros instrumentos domésticos, 

câmeras fotográficas, entre outros objetos), o Museu é o único museu Leto do 

Brasil. 

O horário de funcionamento do Museu é das 12h às 18h, de terça a 

domingo, o que facilita as visitas dos turistas ao Distrito de Varpa. Atualmente o 



57 Plano Diretor Municipal de Turismo de Tupã - Diagnóstico 

 

 

Safra Planejamento e Gestão 

 

Museu é mantido pela Prefeitura Municipal de Tupã, por meio da Secretaria 

Municipal de Cultura. 

Figura 16 – Fachada do Museu Janis Erdbergs. 

 

Acervo: Safra Planejamento e Gestão, 2015. 

  



Plano Diretor Municipal de Turismo de Tupã – Diagnóstico 58 

 

Safra Planejamento e Gestão 

 

Figura 17 – Acervo do Museu Janis Erdbergs. 

 

Acervo: Safra Planejamento e Gestão, 2015.  
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Figura 18 – Acervo do Museu Janis Erdbergs. 

 

Acervo: Safra Planejamento e Gestão, 2015. 

Outra referência histórica e cultural é o Solar Luiz de Souza Leão, 

considerado um dos principais pontos turísticos do Município, onde o turista 

poderá conhecer um pouco da história do Município. O edifício construído no 

ano de 1933 está localizado na região central da sede urbana, e foi a residência 

do fundador de Tupã, Luiz de Souza Leão.  

O imóvel foi tombado como patrimônio histórico pelo Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de 

São Paulo (Condephaat), em 1969. A propriedade, com área de 2.200 m
2
 

compreende 14 cômodos e possui um acervo de 749 peças, incluindo móveis e 

decoração da época, vestuários, documentos e peças utilizados pelo fundador 

de Tupã.  

Com número crescente de visitantes a cada mês e com seus horários de 

visita monitorados, obtêm-se uma verdadeira aula sobre a história da cidade, a 

vida e os costumes do fundador de Tupã. A visita técnica oferece aos visitantes 

e à comunidade a oportunidade de apreciarem o acervo pessoal e obterem a 

biografia do pernambucano Luiz de Souza Leão. Mas, infelizmente o Solar 
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funciona apenas de segunda a sexta das 8h às 11h e das 13h às 17h, o que 

configura um empecilho para os turistas que desejam visitar a localidade aos 

finais de semana.  

Figura 19 – Fachada do Solar Luiz de Souza Leão. 

 

Acervo: Safra Planejamento e Gestão, 2015. 
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Figura 20 – Escultura de Luiz de Souza Leão. 

 

Acervo: Safra Planejamento e Gestão, 2015. 
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Figura 21 – Acervo do Solar Luiz de Souza Leão. 

 

Acervo: Safra Planejamento e Gestão, 2015. 
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Figura 22 – Acervo do Solar Luiz de Souza Leão. 

 

Acervo: Safra Planejamento e Gestão, 2015. 

Na região central de Tupã está localizada a Praça da Bandeira que 

também é conhecida como Praça Matriz ou Largo da Matriz e abriga em seu 

centro a Igreja Matriz de São Pedro, padroeiro do Município. Foi implantada em 

1940 e teve o seu nome baseado no formato da bandeira nacional, um losango 

dentro de um retângulo, mas que ao longo dos anos, com o crescimento da 

Cidade, acabou-se sendo modificado. Nesta praça encontra-se o Posto de 

Informações Turísticas (PIT), porém, funciona em horário restrito (7h às 13h de 

segunda à sexta-feira) dificultando o acesso à informação para turistas que 

necessitam de alguma ajuda ou orientação. 

A Praça conta com grande diversidade vegetal, espaço para exposição, 

como acontece na FEIRART, feira de artesanato e cultura periódica, onde a 

sociedade contribui para a continuidade dos bens culturais e para a gestão 

participativa e autônoma da preservação de práticas e manifestações culturais e 

tradicionais.  

Na Praça da Bandeira também acontecem diversas mostras culturais, 

como o projeto “Quinta com Arte”, realizado todas as quintas-feiras e 
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organizado pela Secretaria Municipal de Cultura. Este evento tem por objetivo 

oferecer à população, atrações culturais como música, dança e artes plásticas, 

além da variedade gastronômica proporcionada por bancas e exposição do 

artesanato local. Os principais eventos culturais do Município, como Festa 

Junina (que também acontece nos Distritos), Natal Luz, Nippon Fest e shows 

ocorrem na Praça da Bandeira atraindo toda a população local, bem como 

visitantes dos municípios vizinhos.  

Cabe destacar que os grandes eventos da Estância Turística de Tupã não 

se concentram apenas na Praça da Bandeira. Anualmente Tupã recebe grandes 

eventos que atraem visitantes de todo o Brasil, como o Carnaval Tupã Folia, que 

em 2014 recebeu cerca de 50 mil pessoas por noite e a caminhada dos 

tropeiros, uma tradicional cavalgada. No mês de agosto, acontece a Exposição 

Agropecuária e Industrial (EXAPIT), com vários shows nacionais e atrações 

gastronômicas. A organização destes eventos é de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Turismo.  

  



65 Plano Diretor Municipal de Turismo de Tupã - Diagnóstico 

 

 

Safra Planejamento e Gestão 

 

2.4 MELHORIA DE ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E 

OPERAÇÃO DA GESTÃO TURÍSTICA 

Tupã possui uma Secretaria Municipal de Turismo e um Conselho 

Municipal de Turismo (COMTUR), que atuam diretamente na gestão turística e 

financeira de verbas vindas do DADE. Além desta estrutura organizacional 

focada na gestão do turismo, o Decreto nº 7.612 de 15 de julho de 2015 

estabelece a composição de uma comissão especial de acompanhamento e 

uma equipe técnica, com o objetivo de aferir as ações de estruturação do Plano 

Diretor de Turismo.  

2.4.1 Secretaria Municipal de Turismo 

De acordo com a Lei Complementar nº 230 de 1º de janeiro de 2013 que 

estabelece as atribuições de todas as Secretarias Municipais, destaca-se para a 

Secretaria do Turismo a seguinte composição: 

Art. 5º- A Secretaria de Turismo é composta das seguintes 

unidades administrativas: 

I – Diretoria de Departamento de Turismo; 

II – Diretoria de Departamento de Eventos Turísticos; 

III – Diretoria de Departamento da Juventude; 

IV – Diretoria da Área da Juventude; 

V – Diretoria de Área de Turismo; 

VI – Diretoria de Serviço de Eventos Turísticos; 

VII – Diretoria de Serviço da Juventude. 

Ainda de acordo com a referida Lei, a Secretaria Municipal de Turismo 

tem as seguintes competências: 

Art. 4º – A Secretaria Municipal de Turismo, além de outras 

que lhes forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, 

tem as competências de coordenação, execução e controle 

das atividades que lhes são afetas, em especial: 

I – Assistir e assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, 

programas, projetos, diretrizes e metas quanto aos aspectos 

de políticas públicas relacionadas às atividades turísticas do 

Município; 

II – Administrar as áreas e serviços municipais destinados às 

atividades turísticas em sua área de atuação; 
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III – Incentivar, difundir e promover as atividades federais, 

estaduais e municipais para o crescimento das atividades 

turísticas; 

IV – Integrar-se com atividades e autoridades federais, 

estaduais e municipais para o crescimento das atividades 

turísticas; 

V – Promover estudos e intercâmbio de atuação, visando o 

fomento e melhoria das condições do Município, no tocante 

à sua área de atuação. 

A Secretaria Municipal de Turismo tem por atribuições a organização dos 

eventos municipais, a manutenção do Balneário Sete de Setembro e do Posto 

de Informações Turísticas (PIT), além de apoiar e dar suporte às ações relativas 

ao turismo no Município, bem como ao COMTUR. 

Atualmente, a Secretaria tem como funções primordiais a organização de 

eventos e a manutenção de alguns atrativos do Município, no entanto, é 

imprescindível que a Secretaria passe a ser mais atuante na concepção do 

Turismo de Tupã, promovendo o levantamento das principais necessidades 

estruturais para o desenvolvimento da atividade, participando e intervindo na 

formatação de produtos turísticos concretos, na construção de um plano de 

marketing turístico, na captação de recursos e fomento à iniciativa privada, na 

atualização anual do mapa turístico, dentre outros aspectos. Neste contexto é 

notável a figuração tímida da Secretaria nos anseios turísticos de fato, todavia, 

isto se dá pelo próprio arranjo da pasta que não condiz às necessidades reais 

do Município para com o meio turístico. 

Resumindo, observou-se, por meio das avaliações e dos levantamentos 

realizados para esse diagnóstico, que a Secretaria Municipal de Turismo 

necessita adquirir um caráter gestor de fato em suas atribuições, assumindo 

também a responsabilidade pela execução, fiscalização e monitoramento do 

Plano Diretor de Turismo; dotando-a de responsabilidades, a Secretaria terá 

meios de direcionar de maneira mais coerente, junto ao COMTUR, os recursos 

provenientes do DADE. 

2.4.2 Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) 

O Conselho Municipal de Turismo de Tupã teve sua instituição por meio 

da Lei Municipal nº 3.832 do ano de 1999, com o intuito primordial de 

coordenar, promover e emitir sugestões para o desenvolvimento do turismo do 

Município. 
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Em 2004, a lei até então vigente foi revogada e fora promulgada a Lei nº 

4.153, dando outras providências ao COMTUR, enquanto órgão com função 

fiscalizadora e consultiva no âmbito turístico municipal, com a finalidade de (Art. 

1º da Lei): 

Art. 1ª O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR, é 

o órgão com função fiscalizadora e consultiva na área de 

turismo no âmbito do Município de Tupã, com finalidade de: 

I – Formular as diretrizes básicas a serem empreendidas na 

Política Municipal de Turismo; 

II – Propor resoluções, atos ou instruções, bem como 

modificações ou supressões de caráter administrativo que 

regulamentem ou dificultem as atividades turísticas, quando 

necessário; 

III – Opinar previamente sobre projetos de Lei que se 

relacionem com o turismo; 

IV – Desenvolver programas e projetos de interesse turístico 

visando seu incremento; 

V – Estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado 

entre os serviços municipais e os prestados pela iniciativa 

privada, com o objetivo de promover a infraestrutura 

turística; 

VI – Apoiar a realização de debates, palestras congressos, 

seminários e convenções de interesse turístico; 

VII – Emitir parecer prévio sobre programas e projetos de 

implantações turísticas; 

VIII – Examinar as contas que lhe forem apresentadas 

referentes aos planos, programas e projetos de trabalho a 

serem executados dentro da política municipal de turismo; 

IX – Fiscalizar a captação, repasse e destinação dos recursos 

que lhe forem destinados; 

X – Opinar sobre a destinação e aplicação dos recursos 

financeiros; 

XI – Acompanhar, quando envolverem interesses turísticos, 

as licitações públicas; 

XII – Postular, se necessário, esclarecimentos sobre a 

aplicação dos recursos; 

XIII – Orientar a Administração Municipal e a iniciativa 

privada quanto à preservação dos pontos, recursos e 

atrativos turísticos do Município; 
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XIV – Acompanhar, monitorar e fiscalizar todos os eventos 

incluídos no Calendário Municipal, bem como as atividades 

desenvolvidas pelos equipamentos turísticos. 

O Art. 2º da Lei nº 4.153 trata da composição do COMTUR, este artigo 

teve várias alterações ao longo do tempo, sendo a atualização mais recente 

referente à Lei nº 4.763 de 2015, que estabelece a composição do COMTUR 

com 12 (doze) membros titulares e 12 (doze) membros suplentes, obedecendo 

à representatividade prevista na Lei. 

Art. 2º O Conselho Municipal de Turismo será composto por 

12 (doze) membros titulares e 12 (doze) membros suplentes, 

observada a seguinte representatividade: 

I – um representante do Poder Executivo, indicado pelo 

Prefeito Municipal; 

II – um representante da Secretaria Municipal de Turismo; 

III – um representante da Secretaria Municipal de Cultura; 

IV – um representante das Agências de Viagens, legal e em 

regular o funcionamento no Município; 

V – um representante da Associação dos Artistas e Artesões 

de Tupã e Região – AART; 

VI - um representante do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 

Bares e similares de Tupã; 

VII – um representante de proprietários de atrativos 

turísticos de Tupã, reconhecidos pelo Conselho Municipal de 

Turismo; 

VIII – um representante do Sistema Educacional local; 

IX – um representante do Sindicato Rural de Tupã; 

X – um representante da Associação Comercial e Industrial 

de Tupã – ACIT; 

XI – um representante da Associação de Moradores de 

Bairros, legal e regulamente em funcionamento no 

Município; 

XII – um representante dos órgãos de comunicação, legal e 

regulamente em funcionamento no Município. 

Apesar de legalmente instituído, o COMTUR na atualidade não é um 

órgão plenamente atuante, pois não há um planejamento nem uma seção 

executiva de fato que contemple concretamente o setor turístico, o que dificulta 

a atuação do Conselho. Deliberar sobre um assunto abarca a obrigação de 
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planejamento, portanto será necessária a atuação convicta do COMTUR a partir 

da aprovação do Plano Diretor de Turismo, que dará mecanismos para o 

Conselho agir e planejar o setor junto à Secretaria de Turismo. 

Segundo a Lei Orgânica do Município em seu artigo 142-A, § 2º (ementa 

nº 15 de 03 de abril de 2006) “o Plano Diretor de Turismo será gerido pelo 

Conselho Municipal de Turismo”, no entanto, a gestão executiva do Plano 

necessita ser compartilhada com a Secretaria Municipal de Turismo para que o 

COMTUR possa cumprir suas atribuições legais de modo eficaz. 

O Conselho não se exclui da gestão, porém não deve ser o único 

responsável por ela. 

A maneira adequada de promover a contribuição do COMTUR e da 

Secretaria Municipal de Turismo na tomada de decisões é por meio da ação 

conjunta, ou seja, do compartilhamento das informações, da coparticipação no 

planejamento e da gestão compartilhada, todavia, direcionando a função 

executiva na pasta da Secretaria e a função deliberativo-consultiva no COMTUR. 

Em 2000, um ano após a instituição do COMTUR foi criado o Fundo 

Municipal do Turismo (Lei nº 3.855), com o objetivo de captar e repassar 

recursos para o desenvolvimento de projetos de turismo local. 

O ano de 2003 foi de extrema importância para a estruturação turística de 

Tupã, pois foi quando o Município recebeu a qualificação de Estância Turística, 

celebrando o convênio com a então Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, 

Desenvolvimento Econômico e Turismo (Autógrafo nº 4.101 de 2003). Em 2011 

foi criada a Secretaria de Estado de Turismo, assim, o convênio foi reafirmado a 

partir do autógrafo de Lei nº 4.551 junto ao Departamento de Apoio e 

Desenvolvimento das Estâncias (DADE) da Secretaria de Estado. 

Ainda em 2003, foi instituída a Semana Municipal do Turismo (última 

semana do mês de maio) por meio do autógrafo do projeto de Lei nº 4.079, 

com o objetivo de divulgar e organizar calendários de atividades a serem 

promovidos pelo poder público municipal. O mesmo projeto de Lei designou a 

criação do “Mapa Turístico da Estância Turística de Tupã”, com a finalidade de 

especificar e ilustrar os pontos turísticos do Município. 

No ano de 2004, a Câmara Municipal instituiu o dia 26 de Maio (data em 

que foi sancionada a Lei Estadual nº 11.383) como o “Dia do Turismo”, a fim de 

homenagear as pessoas, organizações, empresas e entidades que contribuíram 

e contribuem para com o desenvolvimento turístico de Tupã. 
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Todas as Leis citadas podem ser encontradas na íntegra na página da 

Câmara Municipal de Tupã http://camaratupa.sp.gov.br/. 

  

http://camaratupa.sp.gov.br/
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2.5 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 

A compreensão da necessidade de uma gestão ambiental coerente e 

responsável passou a ser tema central do desenvolvimento socioespacial a 

partir da década de 1960, com a ascensão do ambientalismo e as primeiras 

conferências mundiais sobre o tema, que demonstraram o quanto a atividade 

humana irresponsável estava fadada a comprometer os recursos naturais e 

consequentemente as próximas gerações. 

Em 1992 ocorreu no Brasil a Conferência Mundial das Nações Unidas 

“Rio/Eco 92”, que contou com a participação de muitos chefes de Estado e teve 

papel fundamental na construção da Política Internacional do Meio Ambiente, 

pautada na “Agenda 21”, documento aprovado na Conferência que contemplou 

as diretrizes, objetivos e ações a serem tomados pelos países signatários a fim 

de amenizar os impactos de suas atividades econômicas. Foram 182 países 

signatários da Agenda 21. 

Apesar dos avanços e da grande importância da Agenda 21, foi 

constatada pela Organização Mundial do Turismo a necessidade de estabelecer 

uma agenda especificamente para a atividade turística devido à conexão 

visceral que esta possui com o meio natural e cultural. Neste sentido, após 

muitas conferências e debates realizados ao longo da década, foi publicada em 

1997 a “Agenda 21 for Travel and Tourism Indrustry: Towards Environmentally 

Sustainable Development”, que apresentou diretrizes, objetivos e proposições 

para a implementação do turismo de forma sustentável. 

Este documento é um guia de boas práticas para o desenvolvimento das 

atividades turísticas de forma sustentável num país, tanto por parte do governo, 

como da iniciativa privada, como da sociedade civil, sendo o turismo uma 

responsabilidade compartilhada por todos os setores. De acordo com o 

documento, a responsabilidade compartilhada do turismo é uma condição para 

o incremento da atividade. 

Por se tratar de recomendações a países, a interpretação da Agenda 21 

no Brasil resultou, em termos de planejamento, no Programa de Regionalização 

do Turismo, no Programa Nacional de Municipalização do Turismo e 

consequentemente no Plano Nacional do Turismo, além das publicações oficiais 

voltadas à inciativa privada e à sociedade civil; todos prezando diretamente a 

sustentabilidade socioambiental da atividade turística. 

Na escala municipal é imprescindível reconhecer todos estes processos 

para construir uma política coerente tanto com as recomendações 



Plano Diretor Municipal de Turismo de Tupã – Diagnóstico 72 

 

Safra Planejamento e Gestão 

 

internacionais, como com as normativas federais, sem perder de vista 

primordialmente as particularidades locais. Assim sendo, o Plano Diretor de 

Turismo é o meio cabível para alinhar a Política Municipal de Turismo às 

prerrogativas federais e internacionais relativas à sustentabilidade 

socioambiental. 

O objetivo fundamental do Plano Diretor de Turismo, portanto, compete 

ao direcionamento da atividade turística no município, levando em 

consideração todos os processos políticos nacionais e internacionais que 

prezam pela excelência da gestão e planejamento do setor.  

O marco legal dos recursos naturais do município de Tupã na qual se 

apoia o turismo e demais atividades está pautado na seguinte Lei: 

Capítulo IV da Lei Orgânica Municipal (nº 3.070 de 1990), que trata do 

Meio Ambiente: 

Art.177º Todos tem direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 

público municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

poder público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistema; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético do Município e fiscalizar as entidades dedicadas à 

pesquisa e manipulação de material genético; 

III - definir espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma de lei, para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
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VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, que 

provoquem a extinção de espécies ou submetem os animais 

à crueldade. 

§ 2º  O Município estabelecerá Políticas de Meio Ambiente 

dentro de sua jurisdição. 

Art. 177º A. Lei Municipal específica instituirá o Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil. 

Art. 178º Ao Município, visando preservar o meio ambiente, 

diretamente ou mediante cooperação com entidades ou 

munícipes, caberá implementar, dentro de suas 

possibilidades, programa de preservação do solo de uso 

público ou particular, evitando o aparecimento de erosão 

urbana ou rural, como também combatendo as existentes, 

objetivando sua erradicação. 

De acordo com o Capítulo IX do Plano Diretor Municipal, são os 

objetivos da Política do Meio Ambiente (Art. 34): 

Art. 34º São os objetivos da Política do Meio Ambiente: 

I - defender, preservar e conservar o meio ambiente para as 

presentes e futuras gerações; 

II - promover o desenvolvimento social, econômico e 

ambiental do indivíduo visando uma sociedade sustentável; 

III - proteger a fauna e a flora das práticas que coloquem em 

risco sua função ecológica, que provoque a extinção de 

espécies ou submetam os animais à crueldade; 

IV - combater as condutas e atividades consideradas lesivas 

ao meio ambiente. 

Art. 35. São diretrizes da Política do Meio Ambiente: 

I - considerar o meio ambiente como elemento fundamental 

do sistema do planejamento e desenvolvimento sustentável 

do Município; 

II - preservar e buscar a recuperação dos elementos do meio 

ambiente natural, necessários à vida do ecossistema urbano 

e rural, em especial a qualidade do ar, da água, a 

estabilidade das encostas, a permeabilidade do solo e o 

escoamento e direcionamento das águas pluviais; 
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III - incentivar, apoiar e desenvolver projetos, ações e 

empreendimentos que garantam ao município a construção 

de uma sociedade sustentável; 

IV - estimular a criação dos instrumentos necessários ao 

exercício das funções de planejamento, controle e 

fiscalização de todas as atividades que tenham interferência 

no meio ambiente do Município; 

V - incentivar a adoção de hábitos, costumes, posturas, 

práticas sociais e econômicas que visem à proteção e 

restauração do meio ambiente. 

Art. 36. São ações estratégicas da Política do Meio 

Ambiente: 

I – elaboração do Plano Municipal Ambiental; 

II - implantar a Política Municipal de Gestão das Águas; 

III - implantar um Sistema Integrado de Resíduos Sólidos no 

Município; 

IV - promover a fiscalização ambiental através dos órgãos 

municipais; 

V - permitir a participação efetiva de entidades da sociedade 

civil organizada no Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

VI - buscar a recuperação ambiental do Município com a 

participação dos  proprietários, moradores, trabalhadores 

rurais, sociedade civil organizada e Poder Público; 

VII - promover políticas públicas  de recuperação ambiental 

por meio da participação da iniciativa privada, áreas - 

degradadas ou ameaçadas de degradação no meio 

ambiente urbano e rural; 

VIII - promover a criação de programas para a efetiva 

implantação das áreas verdes previstas em conjuntos 

habitacionais e loteamentos; 

IX - fomentar a educação ambiental nos níveis de ensino 

cuja competência é do Município, como também, a 

educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 

participação ativa na defesa do meio ambiente. 

X - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, licença prévia (LP), licença de instalação (LI) e 

estudo de impacto de vizinhança, a que se dará publicidade; 
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XI - desenvolver projetos e propor ações sustentáveis que 

previnam as condutas e atividades consideradas lesivas ao 

meio ambiente; 

XII - promover o zoneamento, proteção e manejo de áreas 

públicas de preservação permanente e bolsões verdes da 

malha urbana, bem como, de áreas passiveis de degradação; 

XIII - criar incentivos para ações de pessoa física e jurídica, 

que de alguma forma contribuam para efetivação da 

qualidade ambiental; 

XIV - participar e integrar às ações do Comitê de Bacias 

Hidrográficas; 

XV - implantar o sistema municipal de áreas verdes e 

parques municipais; 

XVI - estabelecer parceria entre os setores público e privado, 

para a implantação e manutenção de áreas verdes; 

XVII - elaborar o mapa de áreas verdes do Município; 

XVIII - elaborar um plano de recuperação ambiental na zona 

rural compreendendo as áreas de preservação permanente 

(APPs) contendo soluções para a recuperação das mesmas, 

segundo Legislações Federais e Estaduais. 

XIX - monitorar e controlar, nos termos desta lei, o uso do 

solo urbano e rural, a poluição do ar, água, solo, dos 

mananciais e do recurso hídrico, através de administração 

direta ou parceria; 

XX - mapear as áreas ambientais frágeis, de forma a 

especificar os usos adequados relativos ao solo, procurando 

preservar ou restabelecer a vegetação original; 

XXI - promover o zoneamento ambiental da área não 

urbanizada; 

XXII - ampliar a oferta de áreas verdes públicas, implantando 

equipamentos de lazer, esportes e infraestrutura e criar 

praças nos bairros carentes de área verde com mobiliário 

urbano adequado e tratamento paisagístico, permitindo o 

acesso de toda a população; 

XXIII - exigir do Poluidor, de acordo com as normas legais, o 

adequado tratamento de seus efluentes, evitando a 

contaminação do lençol d'água subterrâneo ou dos 

mananciais próximos; 

XXIV - preservar as áreas ambientalmente frágeis ocupadas 

e viabilizar a recuperação das áreas degradadas, 

especialmente as margens dos córregos urbanos; 
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XXV - criar um sistema municipal de coleta e disposição 

adequada do entulho, divulgando esses programas de 

maneira a evitar que o entulho de construções e de poda de 

vegetação seja disposto irregularmente em terrenos vazios e 

sítios rurais; 

XXVI - incentivar projeto de reciclagem do entulho da 

construção civil, adotando tecnologia já desenvolvida em 

outros municípios e possibilitando a redução de custos para 

os projetos de habitação popular; 

XXVII - incrementar a arborização viária com espécies 

adequadas; 

XXVIII - combater a formação de voçorocas; 

XXIX - minimizar os impactos ambientais, compatibilizando 

crescimento econômico, equilíbrio ambiental e bem estar 

social, priorizando com incentivos à instalação de pequenas 

e médias empresas não poluidoras que ofereçam maior 

número de empregos; 

XXX - incentivar os proprietários rurais a promoverem o 

reflorestamento das matas ciliares de sua propriedade, 

conforme determinações do Código Florestal; 

XXXI - acompanhar ou monitorar qualquer atividade que 

implique no uso inadequado do solo em toda a sua 

extensão, e, em caso de agressão ao Meio Ambiente 

imputar o ônus ao causador dos danos. 

2.5.1 Apontamentos sobre as Estratégias da Política do Meio 

Ambiente e o Cenário Atual 

São 31 estratégias traçadas na Política Municipal do Meio Ambiente, 

sendo dividas em estratégias de Planejamento (20), Fiscalização e 

Monitoramento (5), Educação Ambiental (1), Recuperação ambiental (3) e 

Participação Político-social (2). Todas as estratégias se alinham de forma direta 

ou indireta com as diretrizes internacionais da Agenda 21 do Turismo, o que 

configura um embasamento legal coerente com as necessidades 

socioambientais, no entanto, muitas das estratégias ainda não se transformaram 

em ações concretas. 

No campo das estratégias de planejamento, foram sancionadas as Leis nº 

4.345 de 2008 e nº 4.437 de 2009, que estabeleceram respectivamente o Plano 

de Saneamento Básico, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e o 

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Os planos foram 

implantados e atualmente o gerenciamento integrado de resíduos em Tupã é 
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referência no Estado, obtendo resultados satisfatórios nos últimos anos. A 

continuidade das ações e o incremento da estrutura atual são essenciais para 

que o serviço siga se desenvolvendo.  

Ainda em 2009, foram sancionadas as Leis nº 4.432, 4.434 e 4.450, que 

instituíram respectivamente o Controle e Uso de Madeiras Legalizadas, o 

Calendário Ecológico Municipal e a Política Municipal de Proteção aos 

Mananciais de Abastecimento; esta de fundamental importância para o 

desenvolvimento urbano e rural de Tupã, entretanto verifica-se a falta de um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) capaz de instrumentalizar o 

monitoramento e a gestão dos recursos hídricos do Município de maneira mais 

eficiente e precisa. 

As demais estratégias de planejamento ambiental estão se transformando 

em ações de maneira esporádica por meio da execução de projetos paliativos, 

no entanto, é necessário que o Município se instrumentalize e se estruture 

melhor a fim de organizar um sistema de informações atualizado dos seus 

aspectos ambientais. 

Em relação à fiscalização e monitoramento nota-se a maior fragilidade da 

gestão ambiental de Tupã, o que infelizmente é corriqueiro no Brasil como um 

todo. Das estratégias previstas, como a promoção da fiscalização por parte dos 

órgãos municipais, monitoramento e controle dos recursos naturais e do uso do 

solo, e fiscalização de atividades impactantes; nenhuma se concretizou em 

ações permanentes, contínuas e eficazes de fato, contando apenas com ações 

esporádicas, o que se estende ao turismo de forma direta. 

Tupã não possui estrutura e recursos humanos para a realização dos 

Licenciamentos Ambientais em nível municipal, dependendo exclusivamente da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para a regulamentação 

dos processos, portanto, as divisas geradas por meio dos licenciamentos e 

eventuais multas não retornam ao Município. Ou seja, Tupã sofre os impactos 

ambientais, mas, por não possuir uma estrutura de licenciamento própria 

transfere o ônus para a CETESB, que devido à prestação do serviço, fica com a 

verba que poderia ser captada para o Fundo Municipal de Meio Ambiente.  

O único tipo de Licenciamento Ambiental realizado em Tupã é o 

referente à corte e/ou erradicação de Arborização Urbana, que ocorre pelo 

seguinte processo: acontece primeiramente um pedido por parte do 

interessado, depois é realizada uma vistoria por parte da equipe técnica que 
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autoriza ou não, logo após ocorre o termo de liberação (ou não), se liberado o 

termo de comprometimento de replantio. 

Há uma Agência Supervisora Ambiental da CETESB/DEPRN no Município, 

que é responsável por constatar as solicitações de licenciamentos e passar para 

o setor correto da CETESB.  

Quanto à educação ambiental, a principal estratégia de Tupã pauta-se em 

fomentar a educação ambiental nos níveis de ensino cuja competência é do 

Município, como também, a educação da comunidade objetivando capacitá-la 

para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Como primeira ação 

concreta neste sentido podemos apontar a Lei nº 4.162 de 2004, que apesar de 

anterior ao Plano Diretor do Município, instituiu a campanha “Tupã mais Verde” 

que incentivou o plantio de árvores e consequentemente a educação ambiental. 

Em 2010 foi promulgada a Lei nº 4.478, que estabeleceu a obrigatoriedade da 

educação ambiental de forma transversal no sistema municipal de ensino; esta 

Lei é fundamental e representa um grande avanço no contexto socioambiental 

de Tupã. Na prática há ações de plantio de árvores. 

No âmbito da recuperação ambiental, em 2013 foi promulgada a Lei nº 

4.638, que disciplinou a Arborização e Áreas Verdes no Perímetro Urbano de 

Tupã, impondo ao munícipe a corresponsabilidade com o poder público na 

proteção da flora, além do estabelecimento de padrões e critérios relativos à 

arborização. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é a responsável pela 

fiscalização e execução dos preceitos desta Lei. 

A revitalização de áreas degradadas, a prevenção de voçorocas, além do 

incentivo a produtores rurais a promoverem o reflorestamento das matas 

ciliares são estratégias que ainda necessitam de incrementos para se 

materializarem, novamente nota-se a falta de um Sistema de Informações 

Geográficas que possibilite um planejamento mais efetivo destes aspectos. Por 

exemplo, não há mapeamento das áreas verdes particulares a fim de incentivar 

os produtores rurais a realizarem um manejo correto dessas áreas e transformá-

las em Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN); também não há um 

planejamento eficaz de revitalização de áreas verdes públicas, faltam ações 

neste sentido. 

No crivo da participação político-social há uma estratégia voltada à 

sociedade civil – Permitir a participação efetiva de entidades da sociedade civil 

organizada no Conselho Municipal de Meio Ambiente – e uma direcionada para 

a administração pública – Participar e integrar o Comitê de Bacias Hidrográficas. 



79 Plano Diretor Municipal de Turismo de Tupã - Diagnóstico 

 

 

Safra Planejamento e Gestão 

 

A primeira se transformou em ação por meio da Lei nº 4.433, que disciplinou o 

funcionamento e a composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

(COMAM), garantindo a participação de entidades da sociedade civil 

organizada; a segunda não se concretizou como ação, pois não há 

representantes da administração pública como membros do Comitê das Bacias 

do Rio do Peixe e Aguapeí no biênio 2015/2016 (segmento municípios). 

A atividade turística, assim como todas as demais atividades econômicas 

do Município devem comtemplar em sua execução as diretrizes da Política 

Municipal do Meio Ambiente. 

2.5.2 Estrutura Interna da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente e do Conselho Municipal do Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Na esfera executiva, a gestão e o planejamento ambiental em Tupã são 

realizados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que tem 

como atribuições: 

 Aterro Sanitário (compactação e cobertura do lixo); 

 Usina de Reciclagem de Resíduos Sólidos (recebimento e moagem 

diária de entulhos provenientes da construção civil);  

 Aterro de inertes (poda, compactação e cobertura dos inertes); 

 Coleta de Lixo (toda a cidade - orgânico e reciclável) 50 toneladas por 

dia; 

 Apreensão de animais soltos em área urbana; 

 Recolhimento de animais mortos em via pública;  

 Limpeza e manutenção de praças e vias públicas (53 praças); 

 Limpeza e roçada de terrenos baldios (por toda a cidade) 600mil 

metros; 

 Limpeza e roçada de terrenos da Prefeitura; Poda e extração de 

árvores em imóveis da Prefeitura;  

 Recolhimento de galhos e troncos (por todo o Município); 

 Patrulha Rural (implementos agrícola para pequeno produtor); 

 Vistorias para Autorização de Poda e Extração de Árvores; 

 Vistorias e aplicações de multas - extração ilegal de árvore, poda 

drástica, terrenos roçados pela prefeitura; 

 Auxílio na execução do Programa Melhor Caminho nas estradas rurais 

- 350 km de manutenção junto com a Secretaria de Obras;  
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 Recolhimentos de veículos abandonados após notificação;  

 Organização do “Tupã Mais Verde”. 

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente é composta por: 

 01 – Secretário 

 05 – Estagiários 

 01 – Engenheira Ambiental 

 01 – Engenheiro Agrônomo 

 01 – Agente de Atividades Administrativas 

 02 – Técnicos Agrícolas 

 01 – Agente de Fiscalização Municipal 

 24 – Motoristas 

 10 – Tratoristas 

 01 – Auxiliar de Atividades Gerais 

 167 – Auxiliares de Atividades Operacionais 

Total de servidores: 214 

A sede da Secretaria localiza-se na Rua Francisco Budaibes, 101 – Vila 

Tupã Mirim I, CEP: 17603-113, atualmente funciona das 7h às 13h e atende pelo 

telefone (14) 3496-3346. O local é dividido em três setores: Setor 

Administrativo, Setor de Agricultura e um barracão onde há o descarte de pneus 

usados (Projeto Eco Ponto) e lixo eletrônico (Projeto E-lixo). Também possui um 

espaço cercado para animais apreendidos. 

Outras divisões: 

 Aterro Sanitário – Estrada São Gonçalo; 

 Usina de Entulhos COORETUP – Estrada São Gonçalo;  

 Aterro do Piva – Estrada do Picadão; Viveiro Municipal – Delta Ville. 

Atualmente a Secretaria conta com uma frota composta por (Tabela 5): 

  



81 Plano Diretor Municipal de Turismo de Tupã - Diagnóstico 

 

 

Safra Planejamento e Gestão 

 

Tabela 5 – Frota da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

VEÍCULO QUANTIDADE 

Gol 4 

Saveiro 3 

Santana 1 

Kombi 4 

D10 1 

D20 1 

F4000 2 

F12000 1 

F11000 2 

Ford Cargo 2 

Ônibus 2 

Micro Ônibus 1 

Ford 12000 2 

Caminhão Mercedes 6 

TRATOR 2 

Esteira W140 1 

Esteira D6 1 

Pá carregadeira 1 

Pá carregadeira W130 2 

Caminhão Volks 1 

Caminhão de Lixo 2 

TOTAL 42 

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 2016. 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Além da frota apresentada, a Secretaria conta com uma série de 

equipamentos, como: Roçadeira, Soprador, Bomba de veneno, Máquina de 

poda, Motosserra, Maquina de roçagem, entre outros. 

A Secretaria verifica como necessidades imediatas número maior destes 

equipamentos, bem como de materiais de uso diário em geral e produtos de 

limpeza. Também é essencial para a Secretaria a aquisição de um GPS de 

precisão, novas impressoras e equipamentos de proteção individual para os 

servidores. 

Segundo a Secretaria, a relação atual do Meio Ambiente com o Turismo 

no Município ocorre por meio de um projeto de turismo rural, desenvolvido 
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principalmente com as escolas, que consiste em orientar os alunos com relação 

ao meio ambiente (projeto de separação de lixo, coleta de óleo, lixo eletrônico e 

manejo de mudas) e visitação de áreas rurais (ordenha, piscicultura, apiário e 

aviário).  

Apesar deste projeto, não há a integração de atividades correlatas, o que 

demonstra fragilidade em termos de gestão, pois o Turismo tem de andar de 

mãos dados com o Meio Ambiente para o desenvolvimento de suas atividades.  

Em relação aos aspectos a serem melhorados, a Secretaria pontuou os 

seguintes: 

 Necessidade de maiores investimentos na educação ambiental, 

periodicamente e de forma intensiva; 

 Estabelecer um programa contínuo de manutenção de 

equipamentos; 

 Devido à alta demanda, é necessária a contratação de mais agentes 

fiscalizadores; 

 Fornecer treinamentos adequados e de boa qualidade para os 

servidores; 

 Desenvolver um programa de conscientização dos funcionários 

quanto aos gastos de produtos em geral; 

 Necessidade de maior aquisição periódica de materiais de uso diário. 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Na esfera normativo-deliberativa a responsabilidade é do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente (COMAM), criado em 2001, pela Lei nº 3.918, que 

foi revogada dando lugar à Lei nº 4.433 de 2009. O COMAM é o órgão de 

assessoramento da Secretaria com caráter consultivo, deliberativo, normativo e 

fiscalizador do âmbito da Política Municipal do Meio Ambiente. 

Segundo o Artigo 2º da Lei 4.433, são as finalidades do COMAM: 

Art. 2º São as finalidades do COMAM: 

I – busca do equilíbrio do meio ambiente, considerando 

suas condições, bem de uso comum para as presentes e 

futuras gerações e elemento essencial à sadia qualidade de 

vida; 

II – a conscientização geral de que se impõe ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defender, preservar e 

recuperar o meio ambiente; 
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III – assessorar a formulação e a execução da política 

municipal do meio ambiente. 

O COMAM é composto por 16 membros titulares e 16 membros 

suplentes, sendo: 

Art. 4º O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM 

será composto de 16 membros, respeitada a paridade entre 

os representantes dos segmentos identificados como Poder 

Público e órgãos não-governamentais, a saber: 

I – um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

II – um representante da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente; 

III – um representante da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Infraestrutura; 

IV – um representante da Secretaria Municipal de 

Agricultura; 

V – um representante da Secretaria Municipal de Educação; 

VI – um representante da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo; 

VII – um representante da Polícia Militar Ambiental de Tupã; 

VIII – um representante da Câmara Municipal de Tupã; 

IX – um representante do Sindicato Rural de Tupã; 

X – um representante de Associações de Moradores de 

Bairros de Tupã legalmente instituídas; 

XI – um representante do Grupo de Empreendedores de 

Tupã (GET); 

XII – um representante da Associação de Engenheiros, 

Arquitetos e Agrônomos, inscrito no CREA; 

XIII – um representante dos Clubes de Serviço, legalmente 

constituídos e com sede no município; 

XIV – um representante da Associação dos Amigos da 

Natureza da Alta Paulista; 

XV – um representante da Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (SABESP); 

XVI – um representante da Empresa de Distribuição de 

Energia Vale do Paranapanema (EDEVP). 

Nota-se que a legislação do COMAM encontra-se desatualizada frente à 

nova estrutura interna da Prefeitura de Tupã, portanto é necessário que ocorra 
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uma atualização da Lei a fim de rever as atribuições do Conselho e fazê-lo atuar 

junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e também junto aos anseios 

do turismo local. 
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3. ANÁLISE SOCIAL 
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3.1 GESTÃO COMPARTILHADA DO TURISMO E A 

CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

A gestão compartilhada consiste na descentralização da responsabilidade 

participativa do meio estritamente político-administrativo para a sociedade civil 

organizada, o que é um grande desafio. Primeiramente, um desafio do ponto de 

vista político, devido ao conflito de interesses e relações de poder; e 

necessariamente, um desafio social, devido à dificuldade em aproximar a 

população dos anseios políticos. 

No contexto turístico não é diferente, pois promover o turismo em um 

determinado local passa essencialmente pelo crivo da anuência social. A 

descentralização desta responsabilidade participativa só é possível a partir da 

conscientização e participação da sociedade, pois é essencial envolver a 

comunidade local no processo de desenvolvimento turístico.  

 

O turismo depende da população, em todos os aspectos, 

para a imprescindível hospitalidade e os investimentos 

necessários. Assim, o planejamento do turismo deve passar 

por um programa de conscientização da população para a 

importância dessa atividade, os empresários do turismo 

devem se engajar nas discussões políticas do seu município, 

e os estudantes e sindicatos devem ser esclarecidos sobre o 

turismo e o mercado de trabalho. (PETROCCHI, 2000, p. 61)  

 

Neste sentido, a participação da sociedade só pode ser almejada a partir 

de um planejamento coerente, que procure inserir a população local no 

processo de definição das diretrizes legais e políticas do turismo. A fim de 

atender esta necessidade, o Plano Diretor de Turismo desenvolvido pela Safra 

Planejamento e Gestão tem como um dos alicerces de trabalho a inserção da 

população local no processo de elaboração do plano por meio de Oficinas 

Comunitárias, Audiências Públicas e Pesquisas in loco. 

Além da participação da sociedade, é imprescindível que o Turismo se 

apoie nos setores econômicos do Município. A atividade turística não se limita a 

atrativos e potencialidades, pois é no meio socioeconômico que o turismo tem 

a possibilidade de se estruturar como um eixo do desenvolvimento local 

integrado. O desenvolvimento integrado é o objetivo principal do planejamento 

turístico, que tem como intuito articular e fomentar todas as atividades que 

envolvem direta e indiretamente o turismo local. 
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Fundamentalmente, o turismo não acontece de maneira isolada em um 

determinado local, pois todos os equipamentos urbanos se inserem na cadeia 

produtiva da atividade. Esta conexão do turismo com os demais setores 

socioeconômicos possibilita o desenvolvimento recíproco, onde o turismo se 

aproveita das estruturas já existentes e a sociedade se beneficia dos 

rendimentos da atividade e das estruturas que futuramente irão se instalar no 

local. 

Segundo Petrocchi (2000, p. 61), “Há ainda oportunidade de transformar 

o turismo em uma atividade econômica poderosa e geradora de empregos no 

Brasil. Tudo depende de uma mudança cultural: a população enxergar e exigir 

providências concretas e corretas em prol do turismo”. Esta afirmação 

demonstra a necessidade de uma mudança cultural em prol ao 

desenvolvimento da atividade turística, pois sem o apoio e participação da 

sociedade é improvável que o turismo se consolide de fato. 

Sem o devido planejamento e participação da sociedade, o turismo pode 

vir a ser um problema, gerando congestionamentos, poluição, deterioração de 

áreas verdes, degradação de patrimônio cultural, violência urbana, dentre 

outros. Por meio do planejamento, gerenciamento e participação social, os 

benefícios tendem a ser maximizados e os problemas minimizados. De acordo 

com Petrocchi (2000, p. 40) “O planejamento no turismo tem por objetivo trazer 

determinados benefícios socioeconômicos para a sociedade, sem deixar de 

manter a sustentabilidade do setor turístico através da proteção à natureza e à 

cultura local”. O autor ainda destaca que: 

 

O turismo pode trazer tanto benefícios quanto problemas 

para o município. Se bem planejado desenvolvido e 

gerenciado, o turismo gera empregos e renda para o local, 

além de oferecer oportunidades para os empresários locais 

estabelecerem empreendimentos turísticos, vantagens essas 

que conduzem à melhoria dos padrões de vida dos 

residentes. (PETROCCHI, 2000, p. 29). 

 

Tendo em vista os aspectos apontados, este trabalho tem como um dos 

seus principais objetivos estreitar a relação entre a gestão do turismo e a 

sociedade, atuando como um instrumento de suporte à tomada de decisão. A 

intermediação da gestão com a sociedade se faz possível pela presença 
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concreta das particularidades locais no Plano, contemplando as necessidades da 

comunidade e da iniciativa privada com o intuito de desenvolver o turismo. 

3.2 OFICINAS COMUNITÁRIAS 

3.2.1 Metodologia 

As oficinas comunitárias tiveram como objetivos informar, capacitar e 

trabalhar com a população local a fim de ouvi-la e utilizar seus conhecimentos 

para comtemplar, de fato, particularidades/necessidades locais no Plano Diretor 

Municipal de Turismo. 

A metodologia das oficinas baseia-se em, primeiramente, explanar sobre 

o planejamento e a necessidade de articular as ações do turismo às diretrizes do 

desenvolvimento sustentável, bem como a importância da participação da 

comunidade neste processo. Num segundo momento, o esclarecimento se dá 

em torno dos principais conceitos norteadores do turismo, com objetivo de 

capacitar a comunidade para a próxima etapa da oficina, que envolve o trabalho 

propriamente dito. A etapa de trabalho das oficinas configura-se na divisão dos 

participantes em grupos, após a capacitação teórico-conceitual, e na discussão 

e resposta (em grupo) das seguintes questões: 

1. Para você, o que a comunidade tem de melhor? 

2. O que pode ser oferecido/compartilhado com os visitantes? 

3. Atualmente, quais são as principais atrações turísticas do local? 

4. Quais os fatores limitadores e os alavancadores do turismo local? 

5. Propostas para o desenvolvimento do turismo. 

Os grupos respondem as questões por escrito em uma cartolina e 

apresentam para os demais presentes no evento, sendo todos devidamente 

registrados e transcritos para aproveitamento no plano. As atividades foram 

conduzidas pela Turismóloga e coordenadora do Plano, Luciana Masson, com o 

auxílio do Geógrafo Eduardo Molina; membros da equipe da Safra 

Planejamento.  

A transcrição completa e documentada das oficinas encontra-se no 

produto “Relatório do Processo Participativo”. 
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3.2.2 Distrito Universo 

A Oficina realizada no Distrito Universo contou com boa participação da 

comunidade, que abertamente discorreu sobre as questões positivas e 

negativas em relação ao local e seus aspectos socioespacias que tem reflexo 

direto no turismo. 

Ao longo da apresentação, os presentes mostraram-se bastante 

interessados no tema “Turismo” e suas possibilidades, todavia, demonstraram 

grande insatisfação com a demasiada falta de atividades ligadas ao 

entretenimento de modo geral.  

Os moradores mais antigos que estavam presentes na oficina revelaram 

que o Distrito Universo está há tempos sem receber novos investimentos, seja 

da iniciativa privada, seja do poder público, o que demonstra uma grande 

estagnação que tem como consequência o êxodo progressivo da população do 

Distrito, principalmente no tocante à população jovem. O ponto positivo 

apontado neste caso foi o atendimento dos serviços públicos básicos, que 

suprem a demanda atual da Comunidade.  

Durante a apresentação surgiram questionamentos quanto à “vocação” 

turística do Distrito, que mesmo sem uma característica predominante, possui 

alguns atrativos expressivos não aproveitados; as feiras culturais foram um dos 

atrativos mais citados. 

Após a apresentação dos temas essenciais para a continuidade da 

atividade, os participantes foram separados em dois grupos para a etapa de 

trabalho (dinâmica em grupos). O trabalho foi bastante proveitoso, com ampla 

participação dos grupos, que apresentaram seus apontamentos e foram 

aplaudidos pelos seus pares. 

A localização geográfica do Distrito Universo, bem como suas 

características locais e do entorno lhe conferem alguma potencialidade turística, 

no entanto, será necessário um trabalho profundo com a comunidade a fim de 

consolidar o turismo como um ente cultural local, capaz de gerar emprego e 

renda para os que ali vivem. 

A oficina começou aproximadamente às 14h30min, estendendo-se até às 

17h30min, não havendo mais intervenções após a etapa de trabalho, a 

Turismóloga Luciana Masson deu por finalizada a atividade. 
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3.2.3 Tupã (Sede) 

Apesar da divulgação, a Oficina realizada na sede de Tupã infelizmente 

não contou com grande participação da comunidade em geral, atraindo público 

reduzido, sendo os poucos participantes membros da administração pública e 

do poder legislativo.  

Após cerca de 40 minutos de espera, a coordenadora das atividades, 

Luciana Masson, colou em votação para os presentes se desejariam prosseguir 

com a oficina, que optaram por realizar as atividades em respeito aos que ali 

estavam. 

Desta forma, a oficina ocorreu normalmente com a explanação dos 

conteúdos, tendo um momento de esclarecimento de dúvidas em relação ao 

termo de referência do trabalho e das atribuições da Empresa para com a 

elaboração do plano a fim de elucidar algumas questões de cunho político. 

Após todas as colocações e esclarecimentos, seguiu-se para a próxima 

etapa da oficina, que contou com grupo único de trabalho. Que apontou os 

principais aspectos que envolvem direta ou indiretamente o turismo no 

Município, abrangendo seus principais atrativos, fatores limitantes, 

alavancadores e potencialidades.  

Mesmo com o grupo pequeno o trabalho foi proveitoso, apresentando 

proposições importantes para o desenvolvimento e continuidade do Plano. 

A Oficina teve início aproximadamente às 19h45min, estendendo-se até 

às 21h, não havendo mais intervenções a Turismóloga Luciana Masson deu por 

finalizada a atividade. 

3.2.4 Distrito Varpa 

A Oficina realizada em Varpa também registrou participação pequena da 

Comunidade, entretanto, os poucos que estiveram presentes foram bastante 

participativos, apesar de deveras exaltados em determinados momentos. 

Ao longo da apresentação, novamente fora notável o descompasso da 

comunidade com a administração municipal, o que suscitou obstáculos para o 

desenvolvimento do trabalho, pois os presentes estavam mais preocupados em 

relatar as dificuldades políticas até então vivenciadas do que assimilar a 

proposta da Oficina, gerando certo desconforto para todos os envolvidos. 

Apesar das adversidades, a Oficina ocorreu e teve seu objetivo cumprido. 
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Diferentemente dos outros distritos, Varpa tem sua origem com uma 

etnia específica – os Letos – que migraram para o Brasil na década de 1920 em 

busca de melhores condições; ou seja, Varpa tem por natureza uma vocação 

turística de cunho histórico-cultural, portanto, há mais interesses voltados para 

a atividade turística nesta localidade do que em qualquer outro distrito. Este 

fato não indica que o turismo em Tupã limita-se a Varpa, mas que há um 

grande potencial intrínseco à própria história dessa Comunidade. 

A etapa de trabalho em grupo desta Oficina foi a que gerou maiores 

discussões devido ao teor autocrítico de algumas questões, deixando evidente a 

dificuldade da comunidade em desvencilhar os problemas políticos 

relacionados à gestão propriamente dita, aceitar as limitações e agir em prol ao 

planejamento das ações. No entanto, é incontestável a preocupação dos 

presentes com a Comunidade, bem como o desejo de aprimorar as atividades 

turísticas apesar das dificuldades. 

As respostas das questões comtemplaram uma série de aspectos 

importantes para compreender as principais necessidades e desafios da 

comunidade, evidenciando as possibilidades positivas e os entraves para o 

desenvolvimento do turismo. 

A oficina teve início aproximado às 10h, com uma hora de atraso por 

parte da Comunidade, estendendo-se até às 13h, não havendo mais 

intervenções após essa etapa do trabalho, a Turismóloga Luciana Masson deu 

por finalizada a Oficina. 

3.3 CONSIDERAÇÕES E ANÁLISES DAS OFICINAS 

COMUNITÁRIAS 

A fim de resumir os apontamentos da etapa de trabalho das oficinas, 

foram organizadas três tabelas – uma para cada oficina – com as respostas 

obtidas para cada uma das questões, demonstrando as percepções e os 

principais anseios da população.  

Para possibilitar melhor análise das respostas, estas foram divididas em 

cinco tipos: Ambientais, Sociais, Infraestruturais, Culturais, Serviços e de 

Entretenimento.  

A partir desta divisão, foram elaborados gráficos para cada uma das 

Questões, demonstrando qual o percentual dos tipos de respostas em relação 

ao número total de respostas obtidas por oficina, ou seja, de um total “X” de 

respostas obtidas, “x %” foram de determinado tipo, e assim por diante.  
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Os gráficos foram elaborados para cada uma das questões (presentes na 

metodologia das oficinas) e para as três oficinas, totalizando 18 gráficos. Apesar 

de serem cinco questões por oficina, são 18 gráficos porque a Questão 4 

(Fatores alavancadores e limitadores do turismo) fora subdivida em dois 

gráficos para corroborar com a sistematização. 

Lembrando que a etapa de trabalho das oficinas consiste na divisão dos 

participantes em grupos, após a capacitação teórico-conceitual, e na discussão 

e resposta das seguintes questões: 1. Para você, o que a comunidade tem de 

melhor? 2. O que pode ser oferecido/compartilhado com os visitantes? 3. 

Atualmente, quais são as principais atrações turísticas do local? 4. Quais os 

fatores limitadores e os alavancadores do turismo local? 5. Propostas para o 

desenvolvimento do turismo. 
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3.3.1 Distrito Universo  

Tabela 6 – Oficina Distrito Universo. 

DISTRITO UNIVERSO 

QUESTÕES RESPOSTAS 

1 - O que a localidade tem de 
melhor? 

Lugar Calmo 

 

Serviços Públicos 

 

Solidariedade 

 

Belas Praças 

 

Festas Religiosas 

 

Paisagem celeste 

 

Acesso viário 

2 - O que pode ser compartilhado? Feirinhas 

 

Quermesses 

 

Hospitalidade 

 

Atividades para crianças 

 

Cultural local 

 

Natal de luz 

 

Festas Religiosas 

 

Domingo com Arte 

3 - Quais são as principais 
atrações turísticas do local? 

Feira Cultural 

 

Baile 

 

Quermesses 

 

Cultura Sertaneja 

4 - Fatores Limitadores do turismo Falta de opções para jovens 

 

Falta de incentivo ao esporte 

 

Falta de serviços 

 

Falta de incentivo às mulheres 

 

Falta de incentivo à idosos 

 

Pavimentação 

 

Limpeza de terrenos baldios 

 

Segurança 

 

Abrigo de ônibus 

 

Travessia de pedestres 

4 - Fatores Alavancadores do 

turismo 
Eventos locais 
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Hospitalidade 

 

Tranquilidade 

5 - Propostas para o 
desenvolvimento do turismo 

Ciclovias 

 

Locais para caminhadas 

 

Cuidar do balneário Sete de 

Setembro 

 

Cuidar da mina d'água abandonada 

 

Colocar um representante do 
distrito no poder público 

 

Solicitar sinalização adequada 

 

Melhorar a limpeza do distrito 

 

Embelezar o distrito 

 

Criação de um local de lazer 

 

Linhas de crédito para a iniciativa 

privada em prol ao turismo 

 

Motivar a participação da 

comunidade 
Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

A partir das respostas sobre a Questão 1 no Distrito Universo, temos o 

seguinte percentual por tipo de resposta: 
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Figura 23 – O que a localidade tem de melhor? % por tipo de respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

De acordo com a comunidade do Distrito Universo, o principal aspecto 

que a localidade tem a oferecer é o fator ambiental, contando com belas praças, 

tranquilidade, paisagem bucólica, bela paisagem celeste; bem como serviços 

públicos básicos de boa qualidade e hospitalidade da população. 

  

Ambiental 
43% 

Serviços 
15% 

Social 
14% 

Cultural 
14% 

Infraestrutura 
14% 

Universo - Questão 1 - % por tipo de respostas 
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Figura 24 – O que pode ser compartilhado com o turista? % por tipo de 

respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Em relação ao que pode ser compartilhado com o turista, o destaque foi 

para entretenimento devido às feirinhas, quermesses e festas religiosas. 

Atividades culturais e hospitalidade também são fatores importantes. 

  

Entretenimento 
50% 

Social 
12% 

Cultural 
38% 

Universo - Questão 2 - % por tipo de respostas 
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Figura 25 – Quais são as principais atrações turísticas da localidade? % por 

tipo de respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

As principais atrações turísticas da localidade atualmente são relativas ao 

entretenimento segundo a comunidade do Distrito, como a feira cultural, o baile 

anual e as cavalgadas. 

  

Cultural 
25% 

Entretenimento 
75% 

Universo - Questão 3 - % por tipo de respostas 
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Figura 26 – Fatores limitadores do turismo - % por tipo de respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

A comunidade entende que a infraestrutura do Distrito Universo é o 

principal fator limitador do turismo local, como falta de pavimentação em 

algumas vias, inexistência de abrigo para ônibus, sinalização, dentre outros. A 

falta de opções de entretenimento para jovens e idosos também aparece como 

um problema.  

Junto, compreendem que o principal fator alavancador do turismo é a 

própria população, devido à hospitalidade que é natural da Comunidade de 

Universo, além da tranquilidade e eventos locais. 

  

Entretenimento 
30% 

Serviços 
20% 

Infraestrutura 
50% 

Universo - Questão 4 (Fatores Limitadores) - % por tipo 
de respostas 
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Figura 27 – Fatores alavancadores do turismo - % por tipo de respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Por fim, as propostas para o desenvolvimento do turismo, contempladas 

na questão 5, demonstram que a infraestrutura é o tema que mais detém a 

preocupação da população do Distrito Universo, sendo amplamente citada. 

Propostas de cunho político também se fazem presentes, bem como sobre 

serviços, entretenimento e meio ambiente. 

  

Entretenimento 
33% 

Social 
67% 

Universo - Questão 4 (Fatores Alavancadores) - 
% por tipo de respostas 
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Figura 28 – Propostas para o desenvolvimento do turismo - % por tipo de 

respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Dentre as propostas apresentadas, há construção de ciclovias, áreas de 

lazer, cuidados com o Balneário Sete de Setembro, recuperação da mina d’água 

que está abandonada, embelezamento do Distrito, incremento do serviço de 

limpeza do Distrito, dentre outros. 

  

Infraestrutura 
46% 

Ambiental 
9% 

Político 
18% 

Ambiental 
9% 

Entretenimento 
9% Serviços 

9% 

Universo - Questão 5 - % por tipo de respostas 
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3.3.2 Tupã (Sede) 

Tabela 7 – Oficina Tupã (Sede). 

TUPÃ - SEDE 

QUESTÕES RESPOSTAS 

1 - O que a localidade tem de 
melhor? 

Infraestrutura 

 

As pessoas 

 

Hospitalidade 

 

Segurança 

 

Cultura, Tradição e Costumes 

 

Águas termais 

 

Aquífero Guarani 

 Festas 

 Clima 

 Pessoas Curiosas 

 Agronegócio 

 Terra de qualidade 

2 - O que pode ser compartilhado? Variedade Cultural 

 

Festividades 

 

Água 

 

Hospitalidade 

 

Cachoeira 

 

Igreja 

 

Museu 

 

Arquitetura colonial 

 Pesqueiros 

 Cultura local 

3 - Quais são as principais 

atrações turísticas do local? 
Catedral 

 

Museu Índia Vanuire 

 

Carnaval 

 

Tupã Junina 

 Comitiva Tropeira 

 Romaria 

 Natal de Luz 

 Tupã Criança 

 Festivais 
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 Nipon Fest 

 Encontro de Corais 

 Tupã mais verde (Bienal) 

4 - Fatores Limitadores do turismo Falta de empreendedorismo 

 

Pessimismo 

 

Falta de criatividade 

 

Logística fraca (estradas) 

 

Acessibilidade viária 

 

Localização pouco estratégica 

 

Comunidade acomodada 

4 - Fatores Alavancadores do 
turismo 

Estado possui recursos 

 

Incentivo do estado para o 
desenvolvimento do turismo 

 

Incentivo para empreendedores do 
turismo 

 Comunicação informal 

 Água de boa qualidade 

 Cidade Universitária 

 Ruas asfaltadas, esgoto tratado 

5 - Propostas para o 

desenvolvimento do turismo 
Implantar o Plano de Turismo 

 

O poder público precisa investir e 

acreditar no turismo 

 

Motivar os empresários a investir 

no turismo na cidade 

 

Incentivar o turismo rural e 

pedagógico 

 

Incentivar o turismo cultural 

 

Implementar o termas pela 

iniciativa privada 

 

Promover feiras 

 

Destinar verbas do turismo para 
eventos culturais 

 

Monitorar a atividade turística 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

A partir das respostas sobre a Questão 1 em Tupã – O que a localidade 

tem de melhor? – temos o seguinte percentual por tipo de resposta: 
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Figura 29 – O que a localidade tem de melhor? - % por tipo de respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

De acordo com os presentes na Oficina, Tupã possui destaque por conta 

de seu meio ambiente, possuindo águas termais e de boa qualidade, clima 

agradável, solo de boa qualidade, entre outros. Os quesitos sociais e culturais 

também obtiveram destaque, por conta da hospitalidade da população, da 

tradição e dos costumes. 

  

Infraestrutura 
8% 

Social 
25% 

Serviços 
17% 

Cultural 
8% 

Ambiental 
34% 

Entretenimento 
8% 

Tupã - Questão 1 - % por tipo de respostas 
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Figura 30 – O que pode ser compartilhado com o turista? - % por tipo de 

respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Quanto ao que pode ser compartilhado com o turista (Questão 2), os 

presentes na Oficina elencaram o fator cultural enquanto principal modalidade a 

ser compartilhada, por conta da variedade cultural presente no Município, da 

cultura local, Museus e festividades.  

O entretenimento urbano e ambiental também obteve destaque nas 

respostas devido aos eventos, festas populares, turismo rural e ecoturismo. A 

hospitalidade da população foi citada como algo importante a ser 

compartilhada com o turista.  

  

Cultural 
50% 

Entretenimento 
20% 

Ambiental 
20% 

Social 
10% 

Tupã - Questão 2 - % por tipo de respostas 
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Figura 31 – Quais são as principais atrações turísticas do local? - % por tipo 

de respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Em relação às principais atrações turísticas do local, cultura e 

entretenimento são determinantes, com destaque para o Museu Índia Vanuire e 

para as festas populares que ocorrem em Tupã, como a EXAPIT, Nipon Fest, 

Carnaval, Tupã Junina e Natal Luz. 

  

Cultural 
50% Entretenimento 

42% 

Social 
8% 

Tupã - Questão 3 - % por tipo de respostas 
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Figura 32 – Fatores limitadores do turismo - % por tipo de respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Os fatores limitadores do turismo em Tupã, segundo os presentes na 

Oficina, são principalmente de ordem social e política, devido à acomodação da 

comunidade, pessimismo, falta de incentivo aos empreendedores, logística 

fraca, dentre outros aspectos; como pode ser observado no gráfico acima. 

  

Serviços 
14% 

Social 
43% 

Infraestrutura 
29% 

Ambiental 
14% 

Tupã - Questão 4 (Fatores Limitadores) - % por 
tipo de respostas 
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Figura 33 – Fatores alavancadores do turismo - % por tipo de respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Em relação aos fatores alavancadores do turismo, os aspectos políticos 

pelo fato de Tupã ser uma Estância Turística do estado de São Paulo obtiveram 

destaque, pois há uma disponibilidade de recursos específica para o turismo por 

conta desta condição. 

A infraestrutura também foi um item importante mencionado, pois Tupã 

possui uma rede completa de tratamento de água, esgoto e praticamente toda 

a área urbana da sede possui as vias pavimentadas e com rede de drenagem. A 

existência de universidades em Tupã também teve destaque como um fator 

alavancador do turismo. 

  

Político 
43% 

Social 
15% 

Ambiental 
14% 

Serviços 
14% 

Infraestrutura 
14% 

Tupã - Questão 4 (Fatores Alavancadores) - % 
por tipo de respostas 
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Figura 34 – Propostas para o desenvolvimento do turismo - % por tipo de 

respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

As propostas oriundas da oficina realizada na sede de Tupã para o 

desenvolvimento do turismo foram essencialmente de cunho político, como a 

implantação de fato do Plano Diretor de Turismo, incentivar o turismo cultural, 

implementar o Thermas Park Tupã por meio da iniciativa privada, incentivar os 

empreendedores, destinar verbas do turismo para eventos culturais, promover 

feiras e monitorar a atividade turística no Município. 

  

Político 
56% 

Ambiental 
11% 

Cultural 
11% 

Entretenimento 
22% 

Tupã - Questão 5 - % por tipo de respostas 
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3.3.3 Distrito Varpa 

Tabela 8 – Oficina Distrito Varpa. 

DISTRITO VARPA 

QUESTÕES RESPOSTAS 

1 - O que a localidade tem de 
melhor? 

Arquitetura  

 

Natureza 

 

Simpatia das pessoas 

 

Clima 

 

Cultura histórica 

 

Acolhimento 

2 - O que pode ser compartilhado? Propriedades rurais para visitação 

 

Comida típica 

 

Museu 

 

Café colonial 

 

Caminhos da Letônia 

3 - Quais são as principais 
atrações turísticas do local? 

Encontro de Corais 

 

FEIRART 

 

Congresso Leto 

 

Cachoeira, Palmas 

 Gastronomia 

 Eventos religiosos 

 Quermesse 

 Trilhas (moto, bike) 

 Primaveras do museu 

 Ecoturismo 

 Passeio de barco 

4 - Fatores Limitadores do turismo 
Não há um representante do 

distrito no poder público 

 

Sinalização geral e turística 

 

Falta de investimentos privados 

 

Falta de atrações turísticas 

 

Falta de locais de lazer para a 

comunidade 

 

Desmotivação da população com o 
poder público 

 

Falta de cuidados com o distrito 
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4 - Fatores Alavancadores do 
turismo 

Bom acesso viário 

 

Cultura Leta 

 

Produção artesanal 

 Grupo de turismo rural 

 Eventos culturais 

5 - Propostas para o 
desenvolvimento do turismo 

Representante direto dos distritos 
com o poder público 

 

Adequar a sinalização geral e 
turística 

 

Melhorar a limpeza do distrito 

 

Criação de um local de lazer para a 

comunidade 

 

Incentivar investimentos privados 
por meio de informações de linhas 

de crédito 

 

Buscar formas de a prefeitura 

motivar a participação da 

comunidade 
Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

A partir das respostas sobre a Questão 1 em Varpa – O que a localidade 

tem de melhor? – temos o seguinte percentual por tipo de resposta: 

Figura 35 – O que a localidade tem de melhor? - % por tipo de respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Cultural 
34% 

Ambiental 
33% 

Social 
33% 

Varpa - Questão 1 - % por tipo de respostas 
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Verifica-se que a Comunidade de Varpa tem uma percepção bastante 

equilibrada sobre o que o Distrito tem de melhor, abrangendo desde a 

cordialidade das pessoas, ao contexto histórico-cultural e o meio natural. 

Nota-se que Varpa possui uma vocação turística cultural concreta por 

conta da própria origem migratória da Comunidade Leta, soma-se a isso o meio 

natural e suas possibilidades de atrair visitantes, o que denota grande potencial 

para a atividade turística no Distrito. 

Figura 36 – O que pode ser compartilhado com o turista? - % por tipo de 

respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Em relação ao que a comunidade acredita que pode ser compartilhado 

com os turistas, prevaleceu o fator cultural por meio do Museu, da Rota 

Caminhos da Letônia, da gastronomia e da produção artesanal.  

O entretenimento também foi destacado devido às propriedades rurais 

que possuem características atrativas para visitação, as possibilidades do 

ecoturismo, as feiras, quermesses e eventos locais. 

  

Entretenimento 
40% 

Cultural 
60% 

Varpa - Questão 2 - % por tipo de respostas 
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Figura 37 – Quais são as principais atrações turísticas do local? - % por tipo 

de respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Segundo os presentes na Oficina de Varpa, as principais atrações 

turísticas do Distrito são predominantemente voltadas ao entretenimento e 

cultura de modo geral, como eventos religiosos, feiras, quermesses, produção 

artesanal e o Museu. As cachoeiras e trilhas também aparecem como 

importantes atrações na modalidade ambiental. 

  

Cultural 
36% 

Entretenimento 
46% 

Ambiental 
18% 

Varpa - Questão 3 - % por tipo de respostas 
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Figura 38 – Fatores limitadores do turismo - % por tipo de respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

 

Os presentes na Oficina de Varpa elencaram como os principais fatores 

limitadores do turismo no Distrito a infraestrutura precária, a escassez de 

serviços e os impasses políticos. 

Dentre os fatores apontados, temos a insuficiência da sinalização geral e 

turística, a falta de cuidados com o distrito, a inexistência de lugares de lazer, 

bem como a falta de representatividade política do Distrito perante a 

administração municipal e a desmotivação da comunidade por conta destes 

empecilhos. 

  

Político 
28% 

Infraestrutura 
43% 

Serviços 
29% 

Varpa - Questão 4 (Fatores Limitadores) - % por 
tipo de respostas 
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Figura 39 – Fatores alavancadores do turismo - % por tipo de respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Os fatores alavancadores do turismo citados pelos presentes foram: 

serviços (predominantemente), cultura, entretenimento e infraestrutura.  

Em termos de serviços, a produção artesanal, a gastronomia e o grupo de 

turismo rural foram decisivos no percentual relativamente maior, os eventos 

locais e o acesso viário aparecem também como determinantes para o turismo 

em Varpa. A cultura Leta está diretamente ligada a todos os aspectos 

apontados. 

Alguns dos itens aparecem tanto nos fatores alavancadores como nos 

limitadores, o que é normal, pois dificilmente um fator é fundamentalmente 

bom ou ruim em sua totalidade. A infraestrutura, por exemplo, aparece como o 

principal fator limitador do distrito, no entanto, também consta como um fator 

alavancador devido ao acesso viário, portanto, nem todo fator é positivo ou 

negativo em sua totalidade, por isso a análise se faz necessária. 

  

Infraestrutura 
20% 

Cultural 
20% 

Serviços 
40% 

Entretenimento 
20% 

Varpa - Questão 4 (Fatores Alavancadores) - % 
por tipo de resposta 
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Figura 40 – Propostas para o desenvolvimento do turismo - % por tipo de 

respostas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

As propostas apresentadas pelos presentes na Oficina foram 

principalmente de cunho político e infraestrutural, como: desenvolver 

mecanismos para garantir a representatividade política do distrito na gestão do 

turismo, promover incentivo técnico e político à iniciativa privada, executar a 

revisão e adequação da sinalização geral e turística, melhorar a coleta de lixo e 

limpeza geral do Distrito, criar um espaço de lazer para a Comunidade, e por 

fim, estabelecer ferramentas para motivar a participação da comunidade na 

gestão do turismo. 

É fundamental que a comunicação entre o Distrito e entes gestores do 

turismo aconteça de forma satisfatória e transparente, pois boa parte dos 

problemas e soluções citadas passa pelo crivo da falta de comunicação e 

consentimento por parte da Comunidade e seus agentes.  

Político 
50% Infraestrutura 

33% 

Ambiental 
17% 

Varpa - Questão 5 - % por tipo de respostas 
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4. PESQUISA DE 

ESTRUTURAÇÃO 

TURÍSTICA 
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4.1 PERFIL DO TURISTA E PERFIL DOS EMRPEENDEDORES 

DO TURISMO 

4.1.1 Metodologia 

A entrevista, assim como os demais recursos utilizados no trabalho, faz 

parte da metodologia proposta pelo Ministério do Turismo para mapear a 

cadeia produtiva do turismo. 

Os formulários utilizados para as entrevistas foram montados de acordo 

com a proposta do Ministério do Turismo para identificação do perfil do turista 

e dos produtores do turismo em Tupã. 

Ao longo dos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de agosto/2015 foram realizadas 49 

entrevistas com turistas que estavam no Município por conta da EXAPIT, feira de 

exposições que atrai muitos visitantes em busca de lazer, entretenimento, 

negócios, e outras possibilidades por conta da feira. 

Segue cópia do formulário utilizado para as entrevistas com os turistas 

(figura 41). 
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Figura 41 – Formulário para entrevistas com Turistas. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 
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As entrevistas realizadas com os produtores do turismo ocorreram ao 

longo do dia 16/08/2015 junto às empresas presentes na EXAPIT que atuam de 

maneira direta ou indireta no ramo turístico. Foram realizadas sete entrevistas 

com as empresas que se dispuseram a responder o formulário. 

Segue o Formulário utilizado para as entrevistas com os Produtores do 

turismo (figura 42). 
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Figura 42 – Formulários para entrevistas com produtores do turismo. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

A abordagem feita com os turistas e com os empreendedores do turismo 

ocorreu de maneira tranquila e houve boa receptividade, apesar de poucas 



121 Plano Diretor Municipal de Turismo de Tupã - Diagnóstico 

 

 

Safra Planejamento e Gestão 

 

empresas se disponibilizarem para realizar as entrevistas por conta do próprio 

movimento de possíveis clientes e a falta de disponibilidade de recursos 

humanos na feira. 

4.1.2 Turistas 

Os turistas entrevistados eram provenientes dos seguintes municípios: 

Quintana (5), Herculândia (6), Osvaldo Cruz (3), Adamantina (2), Assis (1), Iacri 

(8), Parapuã (4), Araçatuba (1), Rancharia (2), Getulina (1), Queiroz (2), Dracena 

(1), Bastos (9), Rinópolis (2) e São Paulo (1). 

O quantitativo da origem dos turistas demonstra que a maioria absoluta 

destes é do entorno regional direto, com salvas exceções. Mesmo os que vivem 

num raio de mais de 100 km costumam ir frequentemente a Tupã. 

Todos os turistas entrevistados já haviam visitado Tupã ao menos sete 

vezes nos últimos dois anos. 

Em relação à hospedagem, temos a seguinte situação: 

Figura 43 – Onde o turista costuma ficar hospedado. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Como demonstra o gráfico da figura 43, 81,6% dos entrevistados não 

chegam a fazer uma estadia em Tupã, pois vão e voltam para suas respectivas 

cidades no mesmo dia; 18,4% ficam em casas de amigos ou parentes. Nenhum 

entrevistado hospedou-se em hotéis ou pousadas. 

Em relação ao motivo da visita, 83,7% indicaram o Lazer como principal 

motivação, seguido de Visita Familiar (16,6%). Nenhum dos turistas 

entrevistados tinha Trabalho como motivo, Estudos não aparecerem nas 
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estatísticas, contudo, fora citado por alguns jovens como motivação adicional. O 

gráfico da figura 44 demonstra estes números. 

Figura 44 – Motivação da visita. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Quanto aos lugares que costumam visitar, Eventos fora uma 

unanimidade, aparecendo em 41 das 49 entrevistas. Serviços de alimentação e 

entretenimento (bares e lanchonetes) também constaram frequentemente nas 

entrevistas. 

O Museu Índia Vanuire, a Fazenda Palma e o Distrito de Varpa foram os 

atrativos turísticos mais citados, aparecendo em seis entrevistas. 

O próximo gráfico demonstra com quem as pessoas estavam viajando. 
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Figura 45 – Com quem o turista está viajando. 

 

Fonte: Safra Planejamento e Gestão. 

Esta informação é interessante para contemplar também a motivação das 

viagens, bem como as características destas viagens. 

De acordo com as entrevistas realizadas, verifica-se que os visitantes que 

frequentam os principais eventos populares de Tupã são provenientes, 

sobretudo, do entorno municipal, com salvas exceções.  

A maioria dos visitantes (81,6%) não chega a pernoitar em Tupã, o que 

indica que não se concretizou o turismo de fato, que conceitualmente entende-

se por viagens com ao menos um pernoite. 

Em relação à motivação da viagem, o fato de 83,7% dos visitantes 

indicarem o Lazer como a principal motivação, demonstra que Tupã é uma 

referência em termos de entretenimento para todo o entorno regional, 

oferecendo uma série de serviços que atendem a uma demanda em nível 

regional. 

Os visitantes em geral reconhecem a existências de atrativos culturais 

como o Museu Índia Vanuire, o Solar, Varpa, dentre outros, todavia poucos 

realmente utilizam seu tempo em Tupã para visita-los, sendo os Eventos o 

principal destino dos visitantes. 

Essas informações demonstram que o visitante regular de Tupã não 

desenvolve de fato o Turismo, pois não consome toda a “rede turística” do 

Município, estando muito reservado a eventos, bares e lanchonetes. 
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O perfil deste visitante é um alerta para a necessidade de planejamento 

turístico para além de eventos populares em Tupã, que venha a contemplar e 

aproveitar de melhor forma os atrativos e a aproximar o visitante dos aspectos 

simbólicos do local. 

4.1.3 Empreendedores do Turismo 

Dentre os empreendedores entrevistados (7), apenas 1 (um) não tinha 

conhecimento de que Tupã é uma Estância Turística. 

Dos empreendimentos entrevistados, em relação à atividade 

hospedagem temos a seguinte participação: 66,7% como similares (outras 

atividades ligadas à hospedagem) e 33,3% atuam como estâncias ou hotéis. 

Figura 46 – Hospedagem. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Em relação a atividades de Alimentação foram obtidas poucas respostas, 

sendo “Quiosques” o principal setor específico (20%), outros 80% assinalaram 

como “Similares” que conta com atividades como Barracas, Bebidas, dentre 

outros. 

Em termos de serviços desportivos ou de lazer, “Feiras” atingiram 100% 

das respostas, que é onde estes segmentos mais atuam.  

Serviços Culturais também foram abordados, tendo a seguinte 

participação: 25% Artesanato, 25% Saúde, 25% Dança e 25% Música. 
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Figura 47 – Serviços culturais. 

 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Dos empreendimentos entrevistados, apenas um trabalha diretamente 

com Agências de Turismo, com serviços de “Guia”. 

Outro ponto preocupante é a participação em atividades que envolvam a 

discussão do turismo, onde apenas um empreendimento relatou participar do 

Sindicado da modalidade. 

Essas entrevistas aconteceram num evento específico (EXAPIT), o que de 

certa forma demonstra uma realidade específica, contudo, é latente que tais 

questões se sobrepõem a um conjunto mais abrangente de produtores.  

Um indicador deste fato é que nenhum dos empreendimentos 

entrevistados nesta etapa e na etapa de Inventariação possuía cadastro no 

CADASTUR
5
 (melhor explicado no próximo capítulo), o que limita a participação 

destes produtores num contexto turístico mais amplo no Município. 

Neste sentido, nota-se que os empreendedores do Turismo em Tupã 

estão muito aquém das possibilidades, havendo uma baixa participação de fato 

nos anseios turísticos. Há sim uma oferta de produtos e serviços, no entanto, 

muito difusa em relação à cadeia produtiva do turismo.  

                                                 
5 CADASTUR é o Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que 

atuam no setor do turismo. Executado pelo Ministério do Turismo, em 

parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo nos 26 Estados do Brasil e no 
Distrito Federal, permite o acesso a diferentes dados sobre os Prestadores de 

Serviços Turísticos cadastrados. 
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4.2 F. O. F. A 

4.2.1 Metodologia 

A matriz F.O.F.A (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) baseia-se 

na identificação e sistematização do cenário atual do Turismo em Tupã por 

meio das seguintes categorias: Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. 

(Figura 48) Tais categorias representam fatores Internos (Forças e Fraquezas) e 

externos (Oportunidades e Ameaças) na conjuntura turística de Tupã. 

Estas categorias foram preenchidas de acordo com os parâmetros 

técnicos que equipe identificou a partir de todos os trabalhos realizados no 

Município – Visitas Técnicas, Pesquisas de Campo, Pesquisas Bibliográficas, 

Inventário Turístico, Diagnóstico de Gestão, dentre outros. 

Figura 48 – Matriz F.O.F.A - Esquema utilizado para Tupã. 

 

Fonte: Safra Planejamento e Gestão. 

4.2.2 Fatores Internos 
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Figura 49 – Matriz F.O.F.A – Forças. 

 

Fonte: Safra Planejamento e Gestão. 

Figura 50 – Matriz F.O.F.A – Fraquezas. 

 

Fonte: Safra Planejamento e Gestão. 
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4.2.3 Fatores Externos 

Figura 51 – Matriz F.O.F.A – Oportunidades. 

 

Fonte: Safra Planejamento e Gestão. 

Figura 52 – Matriz F.O.F.A – Ameaças. 

 

Fonte: Safra Planejamento e Gestão. 
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4.3 HIERARQUIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS 

4.3.1 Metodologia 

A Hierarquização utilizada é uma adaptação da metodologia usada pela 

Organização Mundial do Turismo (OMT) e pelo Centro Interamericano de 

Capacitação Turística (CICATUR), para hierarquização de atrativos turísticos. É 

um processo que permite, a partir de critérios técnicos, identificar as qualidades 

e valores específicos de cada atrativo, bem como a natureza e os elementos que 

exercem ou podem influenciar no aproveitamento turístico de cada um. 

Tabela 9 – Critérios Quantitativos para priorização de atrativos no desenvolvimento 

da Atividade Turística. 

HIERARQUIA CARACTERÍSTICAS 

3 (Alto) 

É todo atrativo turístico excepcional e de grande interesse, 

com significação para o mercado turístico internacional, 
capaz de, por si só, motivar importantes correntes de 

visitantes, atuais e potenciais. 

2 (Médio) 

Atrativos com aspectos excepcionais para um país, 

capazes de motivar uma corrente atual e potencial de 
visitantes deste país ou estrangeiros, em conjunto com 

outros atrativos próximos a este. 

1 (Baixo) 

Atrativos com nenhum aspecto expressivo, capazes de 

interessar visitantes oriundos do próprio país, que tenham 

chegado à área por outras motivações turísticas, ou capaz 
de motivar fluxos turísticos regionais e locais (atuais e 

potenciais). 

0 (Nenhum) 

Atrativos sem méritos suficientes, mas que formam parte 

do patrimônio turístico como elementos que podem 

complementar outros de maior hierarquia. Podem motivar 
correntes turísticas locais, em particular demanda de 

recreação popular. 
Fonte: Safra Planejamento e Gestão. 

Como demonstra a tabela 9, o processo de hierarquização obedece a 

características pré-definidas e conta com o olhar técnico da equipe para avaliar 

corretamente os atrativos. 

Essa avaliação (de 0 a 3) é realizada de acordo com o tipo de atrativo sob 

os seguintes critérios: Potencial de Atratividade, Grau de Uso Atual, 

Representatividade, Apoio Local Comunitário, Estado de Conservação/Paisagem 

do Entorno, Infraestrutura e Acesso.  

Esses critérios possuem as seguintes características (Tabela 10): 
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Tabela 10 – Avaliação por critérios.  

CRITÉRIOS CARACTERÍSTICAS 

Potencial de 

Atratividade 

Apontar o potencial do atrativo em relação à atratividade 

de fluxo turístico. 

Grau de Uso 

Atual 

Visando analisar o atual volume de fluxo turístico efetivo e 

a importância que adquire frente ao município. 

Representati-

vidade 

Diz respeito à singularidade ou raridade do atrativo, 

quanto mais semelhante a outros atrativos, menos 
interessante ou prioritário. 

Apoio Local e 

Comunitário 

Com intuito de analisar o grau de interesse da comunidade 

local para o desenvolvimento e disponibilidade ao público. 

Estado de 

Conservação/P

aisagem do 
Entorno 

Verificar, por meio de estudo de campo, o estado de 

conservação do atrativo e da paisagem que o circunda. 

Infraestrutura 
Por meio do estudo de campo, verificar se existe 

infraestrutura disponível no atrativo e seu estado de 

conservação. 

Acesso 
Verificar as vias de acesso existentes ou as condições de 

uso destas. 
Fonte: Safra Planejamento e Gestão. 

Partindo destas premissas, temos a avaliação quantitativa de cada um dos 

critérios, devendo contemplar as características que foram expostas nas duas 

tabelas anteriores. Portanto, o cruzamento dos critérios e valores deve embasar 

a construção da seguinte sistemática (Tabela 11): 

Tabela 11 – Avaliação de critérios por valores. 

CRITÉRIOS 
VALORES 

0 1 2 3 

Potencial de 

Atratividade 
Nenhum Baixo Médio Alto 

Grau de Uso Atual 

Fluxo 

turístico 
insignificant

e 

Pequeno 
fluxo 

Média 

intensidade 

de fluxo 

Grande 
fluxo 

Representatividade Nenhuma 

Elemento 

bastante 

comum 

Pequeno 

grupo de 
elementos 

similares 

Elemento 

singular, 

raro 

Apoio Local e 

Comunitário 
Nenhum 

Apoiado por 

pequena 

parte da 
comunidade 

Apoio 

Razoável 

Apoio por 

grande 

parte da 
comunidade 

Estado de 
Conservação/Paisa

gem do Entorno 

Estado de 
conservação 

péssimo 

Estado de 
conservação 

regular 

Bom estado 
de 

conservação 

Ótimo 
estado de 

conservação 
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Infraestrutura Inexistente 

Existe, 
porém em 

estado 

precário 

Existe, mas 
necessitand

o de 

melhorias 

Existe e em 

ótimas 
condições 

Acesso Inexistente 
Em estado 

precário 

Necessitand

o de 
melhorias 

Em ótimas 

condições 

Fonte: Safra Planejamento e Gestão. 

Ao final, os itens avaliados indicam uma pontuação geral na seguinte 

escala, de acordo com o seu Grau de Maturidade: 

 0 a 7 pontos (0% a 29%) – Empreendimento\Atrativo Turístico 

em fase de inicial: A qualidade dos serviços e estrutura do 

empreendimento carece de muitas melhorias e adequações para o 

uso turístico, não cumpre adequadamente a função esperada. 

Apresenta baixa atratividade e permite utilização turística em 

condições especiais, por públicos-alvo específicos; 

 8 a 18 pontos (30% a 69%) – Empreendimento\Atrativo Turístico 

em fase de estruturação: O empreendimento já possui uso turístico 

por parte do público local e regional, com estrutura e serviços que se 

limitam a atender somente às necessidades básicas do público-alvo 

consumidor, ainda necessitando de melhorias e adequações. O seu 

posicionamento mercadológico não é claro e apresenta dificuldade 

para o estabelecimento de metas, objetivos e estratégias; 

 19 a 23pontos (70% a 89%) Empreendimento\Atrativo Turístico 

em fase de consolidação: O empreendimento permite o uso 

turístico com foco no público nacional e regional. Em conjunto com 

outros atrativos é capaz de atrair e atender a demanda de forma 

satisfatória. A estrutura e os serviços são convenientes à sua função e 

utilização, no entanto necessitam de melhorias, adequações e ajustes 

na gestão, estrutura e serviços, para busca de um posicionamento 

mercadológico, caminhando para um crescimento sustentado; 

 24 a 27 pontos (90% a 100%) Empreendimento\Atrativo Turístico 

Consolidado: Permite o uso turístico com foco nos públicos 

internacional, nacional e regional. Possui estrutura que se distingue 

de outros da mesma categoria, apresentando qualidade de serviços e 

atendendo adequadamente as necessidades e expectativas do 

consumidor. Possui um posicionamento mercadológico claro, 

entende a necessidade de um trabalho integrado com diversos 

parceiros e planeja-se em busca de um crescimento sustentado, a 

partir do estabelecimento de metas, objetivos e estratégias. 
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4.3.2 Resultados 

Figura 53 – Hierarquização dos Atrativos naturais e culturais. 

 

Fonte: Safra Planejamento e Gestão. 

Figura 54 – Hierarquização das Atratividades econômicas e dos eventos 
programados. 

 

Fonte: Safra Planejamento e Gestão. 
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Figura 55 – Hierarquização dos eventos programados e realizações técnicas, 

científicas e artísticas. 

 

Fonte: Safra Planejamento e Gestão. 

De acordo com a hierarquização é possível qualificar o grau de 

maturidade dos atrativos turísticos, que podem se encontrar em fase inicial, fase 

de estruturação, fase de consolidação ou consolidados. 

Um atrativo que está ativo há muito tempo não necessariamente é um 

atrativo consolidado, pois o grau de maturidade envolve todas as características 

analisadas no processo de hierarquização, portanto, a maturidade de um 

atrativo é um indicador de sua estruturação como um todo e não do tempo que 

está funcionando. 

Tabela 12 – Grau de Maturidade dos Atrativos Turísticos. 

ATRATIVO 
TIPO DE 

ATRATIVO 
PONTUAÇÃO GRAU 

RIO DO PEIXE NATURAL 13 
FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

RIBEIRÃO 

PITANGUEIRAS 
NATURAL 5 FASE INICIAL 

BALNEÁRIO SETE DE 

SETEMBRO 
NATURAL 7 FASE INICIAL 

CACHOEIRA 
FAZENDA PALMA 

NATURAL 17 
FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

COUNTRY CLUB NATURAL 13 
FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

MUSEU ÍNDIA 
VANUIRE 

CULTURAL 24 CONSOLIDADO 
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MUSEU DA CACHAÇA CULTURAL 15 
FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

MUSEU DE VARPA CULTURAL 20 
FASE DE 

CONSOLIDAÇÃO 

SOLAR LUIZ SOUZA 
LEÃO 

CULTURAL 19 
FASE DE 

CONSOLIDAÇÃO 

RESTAURANTE DA 

EVA 
ECONÔMICO 10 

FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

APIÁRIO PURO MEL ECONÔMICO 12 
FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

RANCHO DOS 

DEFUMADOS 
ECONÔMICO 14 

FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

CACHAÇARIA ÁGUA 

DOCE 
ECONÔMICO 21 

FASE DE 

CONSOLIDAÇÃO 

RESTAURANTE 

TOLOUSE 
ECONÔMICO 13 

FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

COSTELÃO DO 
BAIANO 

ECONÔMICO 17 
FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

PANELA COM 
MISTURA 

ECONÔMICO 14 
FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

TUPÃ TERMAS PARK ECONÔMICO 11 
FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

FEIRART 
EVENTOS 

PROGRAMADOS 
14 

FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

TUPÃ JUNINA 
EVENTOS 

PROGRAMADOS 
19 

FASE DE 

CONSOLIDAÇÃO 

PRIMAVERA DOS 

MUSEUS 

EVENTOS 

PROGRAMADOS 
13 

FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

PROJETO QUINTA 

COM ARTE 

EVENTOS 

PROGRAMADOS 
14 

FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

NATAL DE LUZ 
EVENTOS 

PROGRAMADOS 
19 

FASE DE 

CONSOLIDAÇÃO 

EXAPIT 
EVENTOS 

PROGRAMADOS 
18 

FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

TUPÃ FOLIA 
EVENTOS 

PROGRAMADOS 
19 

FASE DE 
CONSOLIDAÇÃO 

CAVALGADA DOS 
TROPEIROS 

EVENTOS 
PROGRAMADOS 

12 
FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

ENCONTRO DE 

CORAIS - VARPA 

EVENTOS 

PROGRAMADOS 
16 

FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

COPA SUPER BIKE 

DE MTB 

EVENTOS 

PROGRAMADOS 
10 

FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

XV FÓRUM DE 

DEBATES 

REALIZAÇÕES 

TÉCNICAS, 

CIENTÍFICAS E 
ARTÍSTICAS 

13 
FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

CIRCUITO CULTURAL 

PAULISTA 

REALIZAÇÕES 

TÉCNICAS, 

CIENTÍFICAS E 

ARTÍSTICAS 

16 
FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 
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CIRCUITO SESC DE 

ARTES 

REALIZAÇÕES 
TÉCNICAS, 

CIENTÍFICAS E 

ARTÍSTICAS 

19 
FASE DE 

CONSOLIDAÇÃO 

EXPOSIÇÃO DE 
FOTOS INDÍGENAS 

REALIZAÇÕES 

TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS E 

ARTÍSTICAS 

15 
FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTÁRIOS 

INDÍGENAS 

REALIZAÇÕES 

TÉCNICAS, 

CIENTÍFICAS E 
ARTÍSTICAS 

15 
FASE DE 

ESTRUTURAÇÃO 

Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

Partindo da análise do grau de maturidade dos atrativos (Tabela 12) é 

possível verificar que a grande maioria deles está em fase de estruturação, o 

que pode ser explicado pelo fato do turismo ainda não ter se consolidado como 

uma atividade plena em Tupã, entretanto, por se tratar de um Município 

pequeno (aproximadamente 65 mil habitantes) há uma oferta considerável de 

atrativos. 

Os atrativos com maior grau de maturidade no Município são: Museu 

Índia Vanuire, Museu de Varpa, Solar Luiz de Souza Leão, Cachaçaria Água 

Doce, Tupã Folia, Tupã Junina, Natal de Luz, Circuito SESC de Artes e a EXAPIT. 

Dentre estes, o Museu Índia Vanuire é o que possui maior grau de maturidade, 

pois está consolidado de fato; a EXAPIT encontra-se do limite entre a fase de 

estruturação e consolidação, e os demais se apresentam em fase de 

consolidação. 

Os atrativos com menor grau de maturidade são o Ribeirão Pitangueiras 

e a Balneário Sete de Setembro, que encontram-se em fase inicial e necessitam 

de muitas melhorias e adequações para o uso turístico.  

Todos os demais atrativos estão atualmente em fase de estruturação, ou 

seja, já possuem uso turístico por parte do público local e regional, com 

estrutura e serviços que se limitam a atender somente às necessidades básicas 

do público-alvo consumidor, ainda necessitando de melhorias e adequações. 

Devido à dificuldade logística por conta do horário de funcionamento 

dos estabelecimentos e mesmo pela falta de disponibilidade dos 

empreendedores em receber as equipes de pesquisa, infelizmente não fora 

possível visitar, aplicar formulários e classificar todos os atrativos do Município, 

todavia, buscou-se realizar a pesquisa da maneira mais confiável possível em 
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termos de metodologia, com planejamento, conhecimento técnico, respeito à 

comunidade local e respaldo da gestão municipal.  

Os estabelecimentos que por ventura não puderam ou não quiseram 

colaborar com o processo de inventariação in loco foram contatados via e-mail 

e telefone ao longo do período de elaboração do produto Inventário Turístico, 

no entanto, não foram obtidas respostas.  
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5. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS E 

APONTAMENTOS 

ESTRATÉGICOS 
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Conhecer a fundo as particularidades do Município é uma etapa 

fundamental para a estruturação daqueles que serão os alicerces do 

planejamento turístico municipal, na forma de uma Lei tecnicamente embasada 

que de conta das atuais demandas e propicie diretrizes legais para um 

desenvolvimento integrado do turismo. 

Partindo do conjunto de informações contidas neste documento, fora 

realizada a sistematização das análises dos temas abordados utilizando a 

metodologia CDP (Condicionantes Deficiências e Potencialidades). 

METODOLOGIA CDP 

A metodologia utilizada na análise e sistematização do Diagnóstico é a 

CDP (Condicionantes, Deficiências e Potencialidades), desenvolvida na 

Alemanha, aferida em diversos países, adotada como padrão pelos organismos 

das Nações Unidas. 

A sistemática CDP representa uma metodologia de ordenação dos dados 

levantados que possibilitará sua análise de forma sistematizada e 

compreensível, de fácil visualização. Através deste método, uma visão sintética 

será extremamente eficaz para a definição de estratégias do planejamento. 

Na adoção da metodologia CDP, os dados levantados serão classificados 

em três categorias: 

 CONDICIONANTES; 

 DEFICIÊNCIAS; 

 POTENCIALIDADES. 

A Sistemática CDP aplicada na elaboração do Plano Diretor Municipal de 

Turismo apresenta basicamente um método de ordenação criteriosa e 

operacional dos problemas e fatos, resultantes de pesquisas e levantamentos, 

proporcionando apresentação compreensível, facilmente visualizável e 

compatível com a situação atual da cidade. 

Ela pode orientar o planejamento e todas as fases do processo, 

baseando-se nos critérios de eficiência, de adequação dos meios e recursos e 

de controle de resultados, evitando, com isto, os erros de uma simples 

eliminação de deficiência.  

A classificação dos elementos da estrutura municipal, segundo 

Condicionantes/Deficiências/Potencialidades, atribui aos mesmos uma função 
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dentro do processo de desenvolvimento da cidade, isto significa que, as 

tendências desse desenvolvimento podem ser percebidas com maior facilidade. 

Condicionantes 

Consistem em elementos existentes no ambiente urbano, natural ou 

construído, além de planos e decisões já instituídos, com consequências futuras 

no ambiente físico ou na estrutura urbana e rural, que determinam a ocupação 

e o uso do espaço municipal, e que, pelas suas características e implicações, 

devem ser levadas em conta, no planejamento e ações. Figuram como 

restrições, impedimentos e obrigatoriedades, como por exemplo: rios, morros, 

vales, o patrimônio histórico e cultural, sistema viário, etc. 

Deficiências 

São elementos ou situações de caráter negativo que significam 

estrangulamentos na qualidade de vida das pessoas e dificultam o 

desenvolvimento do turismo no Município. Devem ser solucionados através de 

ações ou políticas que provoquem as mudanças desejadas. 

As Deficiências podem ter as seguintes características: 

 Natural: rios e córregos poluídos, desmatamentos, vales 

inaproveitáveis, entre outros; 

 Técnica: carência ou inadequação de equipamentos ou da 

infraestrutura existente, sistema viário, entre outros; 

 Cultural: patrimônios históricos degradados, entre outros; 

 Social: não amparo às classes menos favorecidas, desemprego, 

analfabetismo, falta de cursos profissionalizantes, entre outros; 

 Legal: deficiência, inadequação ou não obediência de legislação 

urbanística, ocupações irregulares, entre outros; 

 Financeira: baixo poder aquisitivo, entre outros; 

 Administrativo: excesso de burocracia nos procedimentos 

administrativos, falta de fiscalização, deficiência na execução e no 

controle das ações administrativas, entre outros; 

 Econômico: baixa produtividade, elevado custo de manutenção, entre 

outros. 
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Potencialidades 

São aspectos alavancadores existentes no Município que devem ser 

explorados ou otimizados, resultando em melhoria da qualidade de vida da 

população e no desenvolvimento integrado do turismo. 

As Potencialidades podem ter as seguintes características: 

 Natural: áreas adequadas à urbanização, áreas com potencial de 

implantação de equipamentos de lazer, turístico ou paisagístico, entre 

outros; 

 Técnica: infraestrutura e equipamentos existentes ou com capacidade 

ociosa, entre outros; 

 Cultural: utilização ou otimização do uso de prédios históricos, 

preservação dos prédios históricos ou dos elementos culturais do 

Município, entre outros; 

 Social: política social integrada, parcerias, aproveitamento de 

iniciativas comunitárias, entre outros; 

 Legal: terrenos públicos disponíveis, entre outros; 

 Financeiro: aumento da eficiência fazendária na arrecadação 

municipal, capacidade de endividamento não utilizada, parcerias, 

entre outros; 

 Administrativo: ações administrativas no sentido de desburocratizar a 

máquina pública, aumentando sua eficiência com menor custo, entre 

outros; 

 Econômico: localização estratégica, recursos naturais possíveis, pólo 

de abrangência, recursos humanos existentes e potenciais 

(universidades e escolas técnicas), entre outros. 

A utilização da sistemática CDP possibilitará classificar todos os aspectos 

levantados nas leituras técnicas e comunitárias nestas três categorias, visando a 

identificar as ações prioritárias e tomadas de decisões. 

As informações estão sintetizadas e sistematizadas na tabela 13, 

apresentando os principais Condicionantes, Deficiências e Potencialidades, 

dentro dos aspectos analisados no diagnóstico. As informações foram divididas 

em aspectos Regionais, Ambientais, Socioeconômicos, Socioespacias, de 

Infraestrutura, de Serviços Públicos e Institucionais. 
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Tabela 13 – Condicionantes, Deficiências e Potencialidades. 

Aspectos C D P Fatores 

Regionais 

   
Existência de associação de 

municípios (APRECESP) 

   A região apresenta potencial turístico 

   
Estrutura de ensino superior na 

região 

   Região economicamente forte 

   Localização geográfica 

   
Tupã é referencia regional de 

serviços 

Ambientais 

   Extensas áreas desmatadas 

   
Aterro sanitário licenciado pela 

CETESB 

   Gestão integrada de resíduos sólidos 

   Fundo Municipal do Meio Ambiente 

   
Conselho Municipal de Meio 

Ambiente 

   Arborização urbana adequada 

   Rio do Peixe – potencial turístico 

   Atrativos voltados ao ecoturismo 

   Águas Termais – Aquífero Guarani 

   
Preservação de nascentes e Matas 

Ciliares 

Culturais 

   Diversidade cultural 

   
Identidade representativa capaz de 

personalizar uma marca turística 

   
Distrito Varpa e suas 

particularidades históricas 

   Eventos populares estabelecidos 

   
Atrativos culturais (museus, 

artesanato, gastronomia típica). 

   Produtos turísticos formatados 

   
Pouca formalização dos 

empreendimentos turísticos 

   

A população e os empreendedores 

locais relutam em acreditar no 
turismo em Tupã 

   
Variedade de serviços de 

entretenimento e alimentação 

   
Atividades culturais regulares para a 

população local 

   
Tupã possui vocação potencial para o 

turismo de negócios e eventos 

Infraestrutura 

 
   

Abastecimento de água em 100% 

dos domicílios 
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Aspectos C D P Fatores 

   Abastecimento de água nos distritos 

   
Sistemas adequados de destinação 

do efluente 

   
Pavimentação urbana da sede em 

boas condições 

   
Pavimentação dos distritos em 

estado regular 

   
Coleta adequada e monitoramento 

do lixo convencional e tóxico 

   Iluminação pública satisfatória 

   
Sinalização geral e turística 

inadequada 

   
Manutenção e estética de espaços 

públicos e privados deixa a desejar 

   
Conservação do patrimônio histórico, 

cultural e arquitetônico 

   
Inexistência de acessibilidade 

universal em muitos 

empreendimentos 

Serviços 

Públicos 

   
Boa localização dos serviços 

essenciais 

   

A coleta faz parte do sistema 

integrado de gerenciamento de 
resíduos 

   
Equipamentos de educação e saúde 

nos distritos 

   
Campanhas de prevenção sobre 

saneamento básico 

   Mapa Turístico desatualizado 

   
Ponto de Informações Turísticas 

(PIT) sem funcionamento e 

manutenção 

   
Poucos equipamentos de esporte e 

lazer nos distritos 

   
Poucas atividades exclusivas para 

idosos na sede e nos distritos 

Institucional 

   
Falta de articulação da Secretaria de 

Turismo com as demais secretarias   

   
Indisponibilidade e inexistência de 

informações internas 

   
Carência de comunicação com os 

distritos 

   
A gestão do turismo é 

institucionalizada 

   
Monitoramento do turismo 
inexistente ou inadequado 

   
Inexistência de um Plano de 

Marketing Turístico 
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Aspectos C D P Fatores 

   

Os canais de informações aos 

turistas não funcionam de maneira 
satisfatória 

   
Falta de informações e incentivos 
aos empreendedores interessados 

em investir no turismo 
Organização: Safra Planejamento e Gestão. 

A partir dos fatores condicionantes, das deficiências e potencialidades 

verificadas, pode-se concluir que o setor turístico de Tupã encontra-se 

predominantemente em fase de estruturação, ou seja, há um conjunto de 

atrativos capaz de gerar demanda turística, assim como há equipamentos e 

serviços que podem vir a ser utilizados pelo turismo, todavia, não existe 

articulação adequada dos agentes envolvidos para munir o turismo de 

planejamento e consequentemente fomentar o setor, atraindo visitantes e 

investimentos. 

A articulação citada se refere tanto à necessidade de desenvolver um 

fórum de interação que envolva diretamente poder público e iniciativa privada, 

bem como o trabalho conjunto entre as Secretarias Municipais em prol ao 

turismo. A instituição deste fórum de interação pode ocorrer por meio de um 

Cluster Turístico
6
, com o objetivo de estimular a cooperação e a competitividade 

do setor, já a atuação conjunta de secretarias deve partir de planejamento 

institucional prévio da administração pública. 

Mesmo contanto com órgãos turísticos institucionalizados – Secretaria 

Municipal de Turismo e COMTUR – a administração municipal tem dificuldades 

em organizar o setor, portanto, há necessidade de revisão da pasta da 

Secretaria a fim garantir sua participação de fato no gerenciamento das ações. 

O COMTUR, enquanto órgão consultivo e deliberativo do turismo municipal 

deve atuar ativamente nas decisões condizentes ao setor, promovendo a 

participação da sociedade e da iniciativa privada nas demandas pertinentes. 

A gestão ambiental do Município possui embasamento legal coerente e 

pontos positivos importantes, como o sistema de gerenciamento de resíduos e 

educação ambiental obrigatória no ensino básico, no entanto, peca em relação 

                                                 
6 “Cluster turístico é o conjunto de atrativos com destacado diferencial 
turístico, concentrado num espaço geográfico delimitado dotado de 

equipamentos e serviços de qualidade, de eficiência coletiva, de coesão social 

e política, de articulação de cadeia produtiva e de cultura associativa, e com 
excelência gerencial em redes de empresas que geram vantagens 

estratégicas comparativas e competitivas.” (BENI, 2003, p.74). 
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ao licenciamento ambiental e ações contínuas de conservação e preservação de 

áreas verdes urbanas e rurais. Não há incentivos e recomendações para 

produtores rurais instituírem Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPN) em suas propriedades a fim de fomentar o manejo correto e o uso 

turístico sustentável das áreas verdes. 

Tupã possui o título de Estância Turística por conta de sua diversidade 

cultural proveniente dos povos indígenas, posseiros, imigrantes europeus, 

dentre outros agentes que produziram o espaço tupãense ao longo do tempo. 

Neste contexto, não houve uma reflexão mais ampla sobre as possibilidades do 

turismo no Município, que se limitou aos eventos populares e museus. Houve 

tentativas da iniciativa privada, porém não obtiveram sucesso por motivos 

variados, seja pela ineficiência dos planos de negócios ou mesmo pela 

inexistência de um meio empresarial mais efetivo em torno do turismo. 

As modalidades turísticas “Negócios e Eventos” e “Aventura” se 

apresentam como grandes potenciais para a consolidação de produtos 

turísticos locais, pois já ocorrem no Município mesmo que de maneira difusa. O 

turismo de “Negócios e Eventos” é o mais expressivo atualmente, pois Tupã é 

uma referencia regional de uma série de serviços, como educação superior, 

agronegócio, eventos e entretenimento, que movimenta um fluxo considerável 

de turistas ao longo do ano. O turismo de “Aventura” vem se consolidando 

como produto turístico no Distrito Varpa por meio da iniciativa de 

empreendedores locais. 
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