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INTRODUÇÃO 

 O patamar alarmante da degradação ambiental, experimentado nos tempos atuais, 

tem colocado em evidência a necessidade de uma mudança de mentalidade da sociedade, 

da busca de novos valores e de uma ética, onde se estabeleça uma nova relação dos seres 

humanos com o meio ambiente, partindo do seu local de vivência. 

 Nesse sentido, através de um estudo de campo realizado em alguns pontos turísticos 

mais visitado em Chapada dos Guimarães, escolheu-se a Salgadeira como objeto de 

estudo, por ser a área que mais sofreu e sofre alterações humanas. 

 É nesse sentido que entra o turismo, contribuindo para a mudança de mentalidade 

da sociedade, pois propõe discutir a área de atuação, o objeto de estudo, enfim, o turismo é 

a estabilidade da atividade turística em altos padrões de desempenho, pois qualquer 

caracterização do turismo envolve a priorização de objetos de interesses específicos, ou 

seja, do ponto de vista do cidadão que usufrui do turismo, seja do ponto de vista do local e 

da comunidade que recebem o turista. 

 Assim sendo, uma caracterização do turismo como processo diferenciado quanto à 

prioridade dos interesses envolvidos, possibilita uma abordagem mais objetiva e concreta 

das pressões que um processo de implementação do turismo nas comunidades possa vir a 

sofrer e, assim, os procedimentos a serem adotados vierem a ter mais eficácia. 

 Dessa forma, realizou-se um estudo das condições sócio-ambientais da paisagem de 

Salgadeira, visando o atendimento turístico, através das observações dos agentes 

responsáveis (físicos ou sociais) pela degradação ambiental, a fim de criar novos 

parâmetros para a produção de projetos a serem executados, que incrementem o incentivo 

turístico, em decorrência de políticas direcionadas à qualificação dos visitantes, utilizando a 

educação ambiental. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 A pesquisa trata de um estudo de caso, qualitativa de cunho bibliográfico para 

contextualização dos itens desenvolvidos. Para o desenvolvimento da pesquisa foram 

usados os seguintes procedimentos: 
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 - investigação dos fatores responsáveis e as conseqüências decorrentes das 

visitações e caracterização dos problemas; 

 - levantamento documental em órgãos públicos; 

 - entrevistas estruturadas e aplicadas aos comerciantes locais e visitantes que 

possibilitem o conhecimento das informações a respeito da percepção dos visitantes quanto 

à qualidade ambiental, oportunizando as possíveis e inúmeras áreas degradadas pelo lixo, 

desmatamento, queimada, dentre outros fatores; 

 - registro fotográfico, elaboração de gráficos de valorização turística de recursos 

paisagísticos ambientais; e 

 - ilustração cartográfica. 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 A área que corresponde à Salgadeira localiza-se a 32 km de Cuiabá, capital do 

Estado de Mato-Grosso, às margens da MT-251. Faz parte da microrregião de Cuiabá, 

juntamente com toda a região de Chapada dos Guimarães. 

 O relevo pertence ao Planalto e Chapadas da bacia do Paraná. O clima é o Tropical, 

alternadamente seco e úmido, inverno seco e verão chuvoso. A hidrografia é pertencente à 

bacia do Paraguai (formador da Bacia Platina). Faz parte do Bioma do cerrado. 

 Salgadeira, assim como Chapada dos Guimarães, é uma área de Proteção 

Ambiental (APA) desde 1999, além de ser uma área protegida no entorno do Parque 

Nacional de Chapada dos Guimarães desde 1989. Daí, o interesse pelo estudo paisagístico 

desse pólo turístico, uma vez que são observadas profundas alterações nessa paisagem 

nos últimos 20 anos. 

SALGADEIRA: PAISAGEM E AÇÃO HUMANA 

A qualidade visual intrínseca do 

território reside nos elementos 

naturais ou artificiais que o 

compõem. Estes elementos 

perceptíveis à visão e por ela 

discriminados representam a 

desagregação do território nos seus 

grandes componentes paisagísticos: 

o relevo, a água, a vegetação e as 

alterações humanas. (pires, 2002) 
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 Paisagem. É a porção de um espaço perceptível a um observador onde se inscreve 

uma combinação de fatos visíveis e invisíveis, e inter-relações, que só percebemos os 

resultados globais, num determinado espaço e tempo (adaptação de Jean Tricard). 

 Diante desse conceito, inicia-se a caracterização da paisagem de Salgadeira, que é 

considerada um importante pólo turístico, com rios e cachoeiras, formando um conjunto 

lindo e harmonioso dos paredões vermelhos com a vegetação característica do cerrado. 

 No entanto, nos últimos vinte anos ocorreram profundas alterações na paisagem, 

provocadas pela ação humana, como o desmatamento, a queimada, desmoronamento dos 

paredões de queda dágua, que hoje se encontra totalmente concretizada, perdendo toda a 

originalidade do lugar. Estas alterações, conseqüentemente, provocam um desequilíbrio 

ecológico como o assoreamento do córrego salgadeira, perda da mata ciliar e extinção de 

animais, que depois da queimada ou desmatamento, não conseguiram mais se recompor. 

 Apesar de todas agressões sofridas no decorrer do tempo, Salgadeira continua 

sendo um lugar visitado e bonito. Atualmente existe o “Terminal de Turismo Social e Lazer 

de Salgadeira, inaugurado em 1985, ocupando uma área de 33 hectares, próximo a uma 

das belas cachoeiras da região, foi concebido por projeto do órgão de turismo do país, então 

EMBRATUR, junto com outros projetos de terminais no Brasil para atender a crescente 

demanda turística”. 

 O Projeto dos Terminais foi implantado pelo governo Federal, na década de 1980, 

em vários estados do Brasil, mas somente o de foz de Iguaçu – PR deu certo e hoje é 

modelo de terminal em parque, pois foi privatizado, através de licitação; atualmente é 

administrado por uma empresa privado. No caso de Mato-Grosso, era um projeto conjunto 

com o governo do Estado que assumiu a gerência, e depois passou para a prefeitura de 

Cuiabá, onde está até hoje. O Terminal é composto de quatro bares e restaurante, mas 

inicialmente foi concebidos dois grandes restaurantes, um de cada lado da rodovia e dois 

bares. 

 A Salgadeira, realmente, é um importante ponto de turismo e lazer da região, sua 

administração não pertence ao Parque Nacional, mas é subordinada à Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá. Localizada aos pés das escarpas, 

Salgadeira proporciona uma belíssima vista, com os paredões de arenito ao fundo em tons 

avermelhados, devido à alta concentração de dióxido de ferro, mudam sua cor conforme a 

iluminação. 

 Na década de 1970, a estrada que ligava Cuiabá a Chapada dos Guimarães não era 

pavimentada, somente quem possuía carro próprio freqüentava o lugar. Era o destino 

preferido das famílias de classe média que ali freqüentava o lugar e preparavam seu 
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alimento, passando horas agradáveis com amigos, tomando banho no rio, jogando bola, 

ouvindo moda de viola, relaxando do trabalho, refrescando do calor e se preparando para 

uma nova semana de trabalho. 

 Na década de 1980, com a pavimentação da rodovia e a instalação de linhas 

regulares de ônibus, o acesso ao lugar tornou-se mais fácil, e conseqüentemente, mais 

popular. Outras pessoas passaram a chegar e aproveitar as belezas naturais da região e as 

excursões e os passeios organizados começaram a fazer parte do cenário da Salgadeira. As 

famílias que antes freqüentavam o local sentiram incomodadas com a presença cada vez 

mais significativas de populares (os denominados “farofeiros”). Assim, os freqüentadores 

assíduos foram abandonando a Salgadeira e partindo para outros lugares. 

 No final da década de 1980, o ambiente da Salgadeira passou por profundas 

alterações, com o início da construção do Terminal Turístico Social. A região foi 

transformada em Parque Nacional, depois em Área Protegida, muito dos pontos para banho 

que ficavam em uma área mais afastada foram cercados, e o acesso fechado pelos 

proprietários de terras do local. Conseqüentemente, o espaço para banho foi reduzido, sem 

no entanto reduzir o número de visitantes, que ao contrário, continuou aumentando. O 

churrasco e o pic-nic foram proibidos, comida agora só a que se vende no local, e a 

visitação das área mais afastadas do local foi fechada. 

 O fluxo passou a ser mais concentrado, e se intensificou na região do terminal, com 

uma aglomeração maior de pessoas. O turismo de massa teve seu momento mais intenso 

nesta época quando então, a partir da década de 1990, começou a cair, devido a 

depredação da vegetação e do próprio terminal. 

 Hoje, a Salgadeira não recebe tantos turistas para o lazer como alguns anos atrás, 

disse Serrano, resumindo assim essa afirmação: 

O descuido com a área é total, tanto por parte dos 

órgãos competentes, quanto por parte dos prórios 

visitantes. O interessante será uma reestruturação no 

aspecto geral. 

 Diante dessas percepções, pode-se mencionar que a Salgadeira funciona apenas 

como um lugar de passagem para os turistas? Ou os turistas não se interessam em ficar 

um tempo maior lá, devido as más condições ambientais? Essas foram as indagações 

realizadas “in loco”. Na verdade, compreender a sociedade que ali atua pode-se vir a ser 

um princípio de tudo. Para Serrano (2001, p.40): 

“Existe uma variedade de concepção de meio ambiente 

e até mesmo muita imprecisão na “onda”da literatura 
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ambientalista. Na tentativa de esquematizá-las, pode-se 

identificar pelo menos duas perspectivas básicas. Por 

um lado, uma perspectiva “naturalista”, que restringe ou 

privilegia o significado de meio ambiente em seus 

aspectos físicos e biológicos, dissociando a sociedade 

da natureza. Por outro lado, uma perspectiva “sócio-

ambientalista” que, além do ambiente natural, considera 

o meio antrópico ou humano, sujeito aos 

empreendimentos do homem, condicionados 

essencialmente por relações sociais.” 

 

É nesse sentido, que a autora explica a importância da interação entre natureza e 

sociedade.Visualizar o patamar de todos os problemas sócio-ambientais, de ordem 

política e econômica de Salgadeira, foi de fundamental importância para diagnosticar o 

perfil das atuais condições sócio-ambientais da área, e, apresentar possíveis soluções, 

que foram e serão encontradas, para aquele pólo turístico. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Diante da diversidade da ação humana, na paisagem de Salgadeira ao longo dos 

vinte anos, remete-nos à seguinte reflexão: “a paisagem é o resultado de uma acumulação 

de tempos”, Santos (1982). A paisagem é a forma espacial presente, testemunho de formas 

passadas que podem ou não persistir, assim, diagnosticamos os resultados da pesquisa. 

Iniciando pelas informações concebidas no Posto da Polícia Militar instalado no local 

apenas para dar apoio aos turistas, chegou-se à seguinte conclusão: a freqüência de 

visitantes durante a semana é de aproximadamente 100 pessoas por dia, de segunda a 

sexta, aos sábados, fica em torno de 300, e, aos domingos pode chegar a 600, dependendo 

do clima; e se for feriado, o número pode ser ainda maior e chegar a 800 pessoas, mas há 

registro de até 2000 pessoas em um único dia. Isso é medido pela quantidade de ônibus 

que chegam ao local, com uma média de 40 pessoas por ônibus, somados aos carros de 

passeio, com média de 4 ocupantes por veículo. 

Sem um planejamento, ou manejo de Salgadeira, esses visitantes usufruem do lugar 

de forma que acham convenientes, alterando assim, toda a paisagem. 

Através das observações dos pesquisadores e das entrevistas, pudemos perceber 

pontos que são comuns a freqüentadores antigos e atuais, como a busca do lazer, do 

descanso, e do contato com a natureza. Porém, existem diferenças nas falas referentes a 

passado e presente, mostrando que na memória ficou a imagem de um lugar idílico, que não 
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confere com a realidade do hoje. Outro ponto bem marcante foi à busca pela água, como 

principal elemento da natureza, presente nas memórias, e principalmente, mais marcante 

nas pessoas vindas de outros estados. 

Ficou claro os sentimentos de tranqüilidade e privacidade que as famílias 

desfrutavam na Salgadeira de antes, ou seja, 20 anos atrás, palavras como familiar, privado, 

tranqüilo, renovado, apareceram em quase todas as conversas quando as pessoas se 

referiam ao passado. Quando foram levadas a voltar para o presente, as palavras mudaram 

de tom, e surgiram perigos, depredação, vandalismo, povão, falta de privacidade, tristeza, 

insegurança e sujeira. 

Identificamos duas salgadeiras: a que existiu no passado e ficou gravada na 

memória das pessoas que lá iam passar momentos agradáveis com a família e amigos, em 

ambiente calmo, tranqüilo e familiar, e a Salgadeira de hoje, agitada, cheia de gente e 

barulhos, mas com algum charme ainda. Passamos agora a alguns relatos dos 

entrevistados, separados em passado e presente, porém antes, consolidamos as 

afirmações, através do diagnóstico de Ruschmann 1997: 

De acordo com este conceito, o ciclo 

de vida de uma destinação turística 

compreende as seguintes fases: investimento, 

exploração, desenvolvimento, consolidação, 

estagnação, declínio ou rejuvenescimento. Na 

fase de estagnação (saturação), a destinação 

começa a decair na preferência dos turistas. 

Para manter o nível de ocupação dos 

equipamentos, os preços baixam e passam a 

atrair uma demanda de menor poder 

aquisitivo. A localidade passa por em 

desgaste econômico, social e ambiental. O 

número de visitantes excede os limites da 

capacidade de carga. Geralmente estabelece-

se em 20 anos o período de apogeu de uma 

destinação, porém o declínio não é inevitável, 

uma vez que podem ser revitalizados ou 

rejuvenescidos pelo planejamento, 

modificando o produto e/ ou buscando novos 

mercados.(...) 
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Salgadeira Antiga 

Instigados a voltar ao passado e lembrar dos dias de lazer na Salgadeira, os 

entrevistados iniciavam os relatos com expressões felizes, sorriso no rosto, olhar perdido. 

Enquanto falavam do passeio de domingo mostraram que a família era muito importante “o 

passeio na Salgadeira era um dia muito esperado por todos, mas principalmente pelas 

crianças”. O local era ainda muito rústico, “só mato, só verde”, como disseram alguns, e 

tinham que voltar para Cuiabá cedo, pois os mosquitos atacavam no final da tarde. 

Freqüentavam o local apenas pessoas de classe média, pois eram quem tinha carro 

na época, e alguns diziam que “era o lazer, um programa da família, e quem mais 

aproveitava eram as crianças, que passavam o dia na água”. Por outro lado, isso também 

era uma prática barata, pois só gastavam combustível e alimentação, o melhor do passeio 

era de graça, oferecido pela natureza. 

Chegavam de carro próprio, ou de algum membro da família, e levavam consigo 

quantas pessoas coubessem, às vezes um pouco mais do número permitido por veículo, 

mas ninguém reclamava, pelo contrário diziam “era uma festa, saíamos sempre em grupos, 

com vários carros, vários adultos e principalmente crianças”, porém sempre carro de 

passeio, ou no máximo, uma Kombi, ali não tinham pessoas em ônibus como acontece hoje; 

Em Salgadeira, os homens ficavam agrupados, e as mulheres e crianças também. 

Era uma repetição dos papéis exercidos na sociedade. As tarefas eram pré-definidas, 

ficando os homens responsáveis por arrumar o local, tirar o mato, galhos ou lixo, preparar e 

assar a carne, a e as mulheres cuidavam das crianças, arrumavam os pertences no local, na 

chegada e saída. Levavam sua própria comida, às vezes pronta ou organizada para ser 

preparada no local, e também isopores com lanches e bebidas. Normalmente, a comida e 

bebida eram cotizadas entre as pessoas “ninguém tinha muito dinheiro, então as compras e 

a comida eram feitas em conjunto”. 

Os grupos ficavam ao longo do rio, o que era permitido na época, hoje não mais, e 

as famílias ou grupos tinham suas preferências, sempre iam aos mesmos pontos do rio, era 

como um território demarcado. Tinham pouca ou nenhuma preocupação com ecologia ou 

preservação, não eram conceitos que faziam parte da época “achávamos tudo muito bonito, 

mas ninguém ficava contemplando, já era meio normal, comum para nós”. 

Já outros entrevistados, principalmente os migrantes de outros estados, que 

estranhavam muito o calor e lá tinham um refúgio no fim de semana, achavam o lugar lindo, 

puro” e “generoso” para com as pessoas que lá freqüentavam, e não se sentiam no direito 

de sujar ou poluir a mata ou a água tão limpa e refrescante. Mostravam um princípio de 
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consciência ecológica que já vinha sendo desenvolvida nos estados do sul e sudeste, porém 

convém lembrar que não consideravam sujeira os resíduos como carvão, ou alimentos.. 

Não tinham preocupação com lixo, pois jogavam os restos de comida no rio, para os 

peixes e como disse um dos entrevistados “na época não havia muitos produtos 

descartáveis, nos levávamos tudo de casa, copos e pratos de vidro, talheres de metal, 

panelas, e tudo voltava, menos a bebida e a comida, e ainda assim, o local era mais limpo 

do que hoje". 

  Os grupos familiares tinham seu local respeitado por outros, e mesmo que saíssem 

do lugar ou andassem pelo local ninguém mexia nas coisas, eram relativamente 

organizados, não quebravam nem depredavam nada intencionalmente. 

A moleza, o cansaço gostoso no fim do dia era a certeza de um dia de lazer bem 

aproveitado, e frases como “podia soltar as crianças na terra e na água, elas dormiam cedo 

no domingo de Salgadeira” e “a gente voltava renovado para começar a segunda feira”, 

mostram como o local era importante para o descanso e sanidade mental das pessoas. 

Expressões como “era o nosso clube”, mostram como as pessoas viam o local, 

muitas encaravam como delas, e não como público, e por isso, cuidavam para ter sempre o 

lugar limpo, pois sabiam que o teriam assim quando voltassem. O respeito demonstrado era 

grande, tanto pela natureza, como pelos outros freqüentadores. 

O restaurante da Salgadeira era considerado de bom padrão, e muitas pessoas 

saiam de Cuiabá, à noite para jantar lá, era um programa noturno e muitos casais e grupos 

de amigos iam para lá nos fins de semana. Segundo alguns relatos entremeados de muitos 

risos “era muito chique ir jantar na Salgadeira, era só para comemorações, ou conquistas 

amorosas”. 

Freqüentar a Salgadeira era para a maioria das pessoas, um momento em família, 

pois a região de Cuiabá também já oferecia outros tipos de lazer, como a pesca por 

exemplo, mas somente lá, a família podia ir e ter diversão para todas as idades, além da 

interação com os amigos, isso também ocorria pela fraca estrutura de lazer dentro da 

capital, que era precária, e praticamente não existiam clubes para a classe média. Era um 

momento de fugir do calor e do pensamento no trabalho ou em problemas, já que a beleza 

do lugar parecia “hipnotizar as pessoas”. O fato de poder entrar mata adentro proporcionava 

um certo isolamento que dava a sensação de privacidade aos grupos. Para quem vive na 

cidade com muito concreto e asfalto, o contato com a natureza aproxima-as de um retorno à 

vida no campo, sentimento muito procurado hoje em dia, como coloca Serrano ( 2002): o 

turismo e o “retorno à natureza”. 

Salgadeira Atual 
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Com base nas observações locais e dos relatos conseguidos nas entrevistas, 

percebemos uma estrutura diferente na Salgadeira de hoje. Ao serem indagados sobre a 

Salgadeira, os entrevistados tiveram visíveis mudanças nas expressões faciais, e passou do 

riso fácil a um quase pesar, expressões fechadas, tristes, melancólicas. Nos relatos 

começaram falando do lixo, da poluição ambiental, visual e sonora do local, porém sempre 

ressaltando que o local continua bonito. Mas, percebe-se uma perda em todos eles, quando 

falam “era tão gostoso passar o dia lá, tudo bonito, e hoje tudo sujo, dá dó ver aquilo, aquela 

gente tudo amontoada, dá uma tristeza, e só de lembrar como a gente cuidava, agora 

ninguém quer nem saber”. 

Uma outra percepção foi a de que os grupos que hoje freqüentam a Salgadeira, da 

mesma forma que os antigos freqüentadores, acham o local muito bonito, tem 

posicionamentos muito parecidos, como quando dizem “a gente vem aqui para relaxar e 

enfrentar a semana de trabalho”, e continua sendo um programa de muitas famílias de 

classe média e baixa. É lógico que hoje em dia tem muito mais gente lá do que antes, um 

reflexo do crescimento da população, da urbanização do Estado e do local, mas a busca das 

pessoas é a mesma, o lazer barato, o relaxamento, estar com a família e os amigos, fugir do 

dia-a-dia e do calor, ter um contato maior com a natureza. 

Os grupos que freqüentam o local se mantêm isolados como em guetos, pouco se 

misturam e a ocupação é distribuída por faixa etária e afinidades e os limites geográficos 

são bem definidos. Ao longo da mureta de proteção da rodovia MT - 251, que atravessa a 

Salgadeira, ficam os jovens. Do seu lado direito, ao longo do rio, e nas mesas até a 

cachoeira, ficam as famílias, crianças e a melhor idade, e do lado esquerdo, próximo à 

mureta, ficam outros grupos de jovens, e mais afastado, buscando áreas de maior sossego 

e tranqüilidade, ficam famílias, que apesar da proibição, preparam seu próprio alimento no 

local. Porém, não é uma segregação agressiva, e eventualmente, grupos se misturam em 

jogos e brincadeiras, ou dividem o mesmo espaço de banho momentaneamente, depois 

voltam aos seus guetos, como todos nós na sociedade, buscamos sempre um espaço onde 

existam pessoas com interesses e atividades afins. 

Existem ainda espaços que são freqüentados por pequenos comerciantes e 

artesãos, como hippies, e vendedores ambulantes, estes ficam sob as árvores, ou 

espalhados por todo o local, sempre buscando os visitantes que chegam e que podem 

permanecer lá o dia todo, como podem vir em grupos de turistas apenas para conhecer o 

local e depois seguir viagem. 

Em relação ao tempo de permanência no local, os grupos de famílias e melhor idade 

permanecem das 07:00 às 17:00; e os diversos grupos de jovens ficam na Salgadeira das 

09:00 às 20:00. O retorno a Cuiabá pode ser motivado pelos mosquitos que aparecem, a 
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partir das quatro horas da tarde, ou pelo cansaço. É um momento delicado, que inspira 

cuidado, pois muitos motoristas dirigem de volta embriagados, causando todos os meses, 

sérios acidentes nas estradas. 

Quanto ao deslocamento para chegar até o local, as pessoas utilizam carro próprio, 

transporte coletivo a partir de Cuiabá, Chapada dos Guimarães ou cidades próximas, e 

ainda, o mais comum nos fins de semana, o fretamento de ônibus e vans. 

Muitos dos entrevistados acham que hoje a visitação deveria ser mais controlada e 

organizada, um entrevistado deu o seguinte depoimento: “Hoje dá pena ver o lugar, domingo 

a água tem cheiro de urina, mas ainda, assim continua lindo”. 

Apesar de todos os problemas, a paisagem de Salgadeira ainda é um belo lugar, e 

hoje é o único local na região que, gratuitamente, oferece a melhor estrutura para o 

visitante, e continua sendo muito freqüentado, por todos aqueles que não se importam de 

dividir seu espaço com outros, e buscam um passeio diferente com a família e os amigos no 

fim de semana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo da paisagem como atrativo turístico e a ação humana em Salgadeira, pode-

se perceber que a evolução da degradação e perda da originalidade de sua paisagem de 

Salgadeira, sem dúvida, atua na visualização nítida e clara de qualquer visitante. Num 

projeto de educação ambiental, no local, seria uma iniciativa viável, pois contribuiria na 

formação de atos e atitudes que possibilitem a preservação dos recursos degenerativos da 

qualidade do turismo em Salgadeira. 

 O turismo possui papel singular nesta questão, porque procura o desenvolvimento 

das atividades turísticas, aliadas a conservação do espaço turístico, porque propõe o 

consumo do espaço sem ocasionar danos ambientais e o mínimo de impactos negativos 

possíveis. Possibilita, ainda, a percepção de que a apropriação da natureza se dá pelo 

processo de cuidado, que se estabelecem às relações sociedade-natureza, tornando-se 

fundamental o entendimento da sociedade para entender a natureza, já que, esta vem 

sendo apropriada historicamente. 

 Diante da pesquisa em Salgadeira, percebeu-se que o turismo em Salgadeira é 

muito interessante, importante para a região, o que se ouve falar. Considera-se, portanto, 

que os profissionais de turismo, de outras áreas e sociedade, em geral, não devem portar-se 

como meros espectadores das condições sócio-ambientais que lhes são apresentadas, ou 

apenas parte daquela, que contribui com o atual fato, ou seja, com críticas do lugar, 

contribuição com a questão do lixo, dentre outros. 

 Os profissionais e a própria sociedade, na condição de cidadão, deve ser capaz de 

gerar uma vida consciente que vai determinar ações, através de planejamento turístico para 

o local. Sendo interessante o conhecimento do lugar, onde está sendo desenvolvido o 

turismo, seja ele de massa ou não, no caso a Salgadeira, antes de investir em qualquer 

projeto de turismo, conhecendo sua região. 

 É necessário que os envolvidos conheçam, de fato, a estrutura da Salgadeira. Só 

assim, terão condições de entender e abordar os diferentes estágios do desenvolvimento do 

local, contribuindo, com a estrutura regional, tendo estas condições de avaliar a importância 

e o significado da conservação da paisagem, visando o desenvolvimento sustentável para o 

turista de hoje e de amanhã. 

 Nesse sentido, o bom planejamento e manejo dos possíveis impactos sócio-

ambientais no local, devem-se ter como introdução a educação ambiental como exemplo, 

pois permite à compreensão dos conceitos ambientais inseridos no turismo, tendo em vista 

que é preciso ter respeito ao nosso espaço de lazer, que se pode ensinar no próprio local. 
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Nessa perspectiva, a educação ambiental, aliada ao turismo, acaba tendo um valor e uma 

influência indispensáveis na prática das atividades turísticas. 
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