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Resumo  

 

O presente trabalho acadêmico aborda a questão das atividades turísticas em pequenos povoados 
com atrativos naturais. Este estudo possui como temática a situação das atividades turísticas que são 
inseridas sem o devido planejamento e controle sócio ambiental, como é o exemplo do povoado da 
Lapinha da Serra, pertencente ao município de Santana do Riacho, situado no estado de Minas 
Gerais. Busca-se demonstrar as principais interferências ambientais através de análises estatística e 
respectivamente de dados científicos referente a esse tema. Este fato nos remete a uma análise do 
contexto sócio ambiental, avaliado por aspectos caracterizados como, posterior ao surgimento do 
advento do turismo nesta localidade. O tema traz a discussão de pontos relevantes para a 
sustentabilidade ambiental do local, possibilita descrever a relevância da preocupação pelo aumento 
dos resíduos gerados, aborda a falta de infraestrutura para o turismo vindo relatar demais pontos 
negativos estabelecidos por ausência de controle e política ambiental adequada. Prevê as 
possibilidades de danos sócios ambientais associados com as atividades turísticas através de uma 
abordagem direta no local, fornecidas por pesquisas in loco, registros de imagens, dados estatísticos. 

 

Introdução 

 

O planejamento do turismo, atividade que envolve relações sócio espaciais, encontra 

a possibilidade de reflexão sobre as formas para o melhor aproveitamento dos 

recursos naturais, incluindo nessa discussão, propostas e medidas que buscam 

manter o equilíbrio entre essas relações.  

 

Aos fatores que delineiam e tornam preocupantes os problemas abordados neste 

trabalho, tem como ênfase à questão ambiental, visto que o desenvolvimento da 

atividade turística em localidades que possuem atrativos ecológicos como 

cachoeiras, grutas, matas nativas, rios e lagos e que não apresentam infraestrutura 

básica para sustentá-lo, são cada vez mais frequentes.  

 

Desta forma, torna-se imprescindível a manutenção e proteção dessas áreas, 

através do controle das formas de utilização dos recursos naturais pelo turismo. A 

exploração destes atrativos, sem o devido controle, está associada ao aumento de 

danos ambientais, entre eles a geração de resíduos.  

No povoado da Lapinha da Serra os danos ambientais provindos do turismo 

ecológico não têm sido estudados e monitorados de forma sistemática e os 
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problemas acarretados desta situação, indicam a importância de se buscar através 

de uma discussão temática a contribuição efetiva destas relações.  

 

Este ambiente enquanto sustentável na diversidade ecológica e em equilíbrio natural 

com o povoado atualmente é valorizados pela qualidade de vida existente.  

 

No entanto quando saturado pelo grande contingente de pessoas que visitam esta 

localidade, passa-se a observar alterações ambientais gerados por intervenções 

antrópicas e que passam a causar Impactos sobre a população local.  

 

Conhecer a forma como se desenvolve a atividade turística no povoado da Lapinha 

da Serra torna-se importante para verificar até que ponto tal atividade vem se 

desenvolvendo de forma sustentável, considerando os impactos dela decorrentes e 

a necessidade de preservação do ecossistema local.   

 

Um dos aspectos de analise para a avaliação local é a geração dos resíduos 

deixados nos atrativos ou no perímetro do povoado, expressa a preocupação com o 

incremento da atividade turística, considerando os impactos que estas atividades  

promove nesse local. 

 

Discorre neste estudo demais explicações referentes aos aspectos ambientais da 

ocupação local, saneamento básico, cobertura vegetal e dos recursos hídricos que 

serão correlacionados ao contingente de turistas através de dados das interferências 

negativas. 

  

O tema abordado torna-se determinante para se definir diretrizes de planejamento e 

manutenção das atividades turísticas da região, integrando-as ao equilíbrio 

ambiental, segundo os princípios do desenvolvimento local sustentável, o que 

justifica a elaboração de um projeto definitivo para a segurança social e ambiental 

desta região através dos dados sócio espaciais e ambientais observados, que 

especificam os problemas da exploração e uso das áreas e seus recursos naturais. 

 

Considera desta forma o objetivo geral de avaliar os danos ambientais causados 

pelo aumento das atividades turísticas na comunidade de Lapinha da Serra em 
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Santana do Riacho / MG, através dos aspectos específicos de impactos 

relacionados com o aumento das atividades turísticas e levantar estudos de dados 

para propostas de soluções e medidas de controle.  

 

Características gerais do sitio estudado e localização 

 

Lapinha da Serra esta localizada na sub-bacia do rio Cipó e micro bacias dos 

córregos da Lapinha e Mata-Capim, que juntos formam a Lagoa da Lapinha na 

porção meridional do Espinhaço, coordenadas 19° 07” 20’(S) e 43°40”30’(W).  

 
 
 
 

 

Figura 1 : Mapa de localização do povoado da Lapinha. 

Fonte: IBGE – Carta Geológica de Baldim, folha SE-23-Z-C-III. 
 

 

 

A adequação e infraestrutura do comércio e residências próximas à lagoa da 

Lapinha e outros cursos d´agua, possibilita o risco de alteração na qualidade da 

água assim como do lençol freático, através de seus escoadouros domésticos e do 

comércio já que muitas delas, não possuem tratamento do esgoto e fossas sépticas. 

 

A região em questão foi decretada como área de preservação ambiental (APA) – 

Morro da Pedreira, estabelecida pelo Decreto nº 98.891/90. 



    4 

 

 

 

 

Outros dados importantes e que se referem ao âmbito estudado é sobre a economia 

já que a região não possui indústrias ou empresas de pequeno ou médio porte, 

portanto a produção na região é predominantemente básica de produção rural de 

subsistência. Atualmente esta região também tem como renda o turismo.   

 

Concede no contexto histórico a existência em S.R/MG de sítios arqueológicos  

reconhecidos  como o grande abrigo de Santana do Riacho, dados pelos vestígios 

encontrados que explica PROUS: 

 

Dentre os vestígios encontrados em Santana do Riacho, destacam-se a 
coleção de aproximadamente 40 esqueletos sepultados, cujas morfologias e 
datações são compatíveis com os esqueletos anteriormente encontrados no 
Carste de Lagoa Santa, e que correspondem à ocupação humana mais 
antiga da América do Sul, denominada de “População de Lagoa Santa” 
(PROUS, 1992/1993). 

 

Muitos destes vestígios, como as pinturas rupestres, encontram-se próximos aos 

locais utilizados para atrativos naturais como dentro das grutas e cavernas 

espalhadas pela região, em rochas próximas as  trilhas utilizadas por pessoas, nas 

proximidades das cachoeiras onde encontra os paredões dos sítios arqueológicos 

mencionados. 

 

Dados para o planejamento das atividades que envolvem o turismo 

 

Em décadas anteriores o modelo ambiental da região de Santana do Riacho que 

inclui o povoado da Lapinha, convergia positivamente para uma melhor qualidade de 

vida dos habitantes, a produção existente representava menores danos ambientais, 

este fato era considerado a partir do isolamento dos atrativos naturais em virtude do 

difícil acesso ao povoado.  

 

Contudo na última década os espaços antes inacessíveis e de pouco interesse, 

passaram a ser explorados por atividades turísticas, conhecidas como eco turísticas. 

 

As atividades do turismo planejado devem operar através de um nível avançado de 

sustentabilidade ambiental, potencializando a perpetuação da conservação da 

qualidade de vida ambiental daquela região, caracterizada pelas relações entre o 
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lugar, atrativos naturais (paisagem) e atividade turística, como destacado 

SUERTEGARAY: 

 

Isto implica em compreender o lugar através de nossas necessidades 
existenciais quais sejam, localização, posição, mobilidade, interação com os 
objetos e/ou com as pessoas. Identifica-se esta perspectiva com a nossa 
corporeidade e, a partir dela, o nosso estar no mundo, no caso, a partir do 
lugar como espaço de existência e coexistência. (SUERTEGARAY, 2001, 
p.93). 
 

 

Este fato reforça a preocupação sobre a conservação do local e a valorização e 

integração do homem do campo nas atividades turísticas, impedindo a expropriação, 

emprego informal, fuga e deterioração cultural ou a perda das atividades antes 

existentes. 

 

Atualmente a atividade turística passou a ser uma fonte econômica para o povoado. 

Paulatinamente o turismo está se tornando a principal fonte de renda onde muitas 

pessoas prestam serviços em bares, restaurantes, pousadas, campings, como guias 

turísticos, transportes e diversos serviços aos turistas. Desta forma, justifica-se 

conhecer a maneira como essa atividade se desenvolve e até que ponto pode ser 

considerado sustentável.  

 

Sabe-se que através de um maior controle das atividades do turismo e na busca de 

adequar ou corrigir as interferências, sejam culturais ou ambientais, estas atividades 

poderão ser um fator de desenvolvimento sustentável. 

 

Analise da utilização dos recursos naturais e ocupação local - S.R/MG. 

 

Entre os anos de 1995 a 2010, surgiram 91 estabelecimentos. Em 1995 a 

capacidade de carga era de 50 pessoas, em 2010 a capacidade de carga é de 595 

pessoas.  

 

Atualmente estima-se que o local receba uma população média de 3 vezes maior 

que a capacidade existente no povoado, ou seja, 2200 pessoas durante os períodos 

de feriados, como o carnaval. 

 



    6 

 

 

 

Na tabela 1 é possível avaliar a capacidade máxima de atendimento local para os 

visitantes assim como o numero de leitos disponíveis. 

 

 

Tabela: 1 - Quantidade de estabelecimentos e leitos disponíveis –  SRS S.R/MG 

Estabelecimentos               1998 2002 2008 2010 Media 

Chalés 0 14 41 44 2,2 pessoas por Chalé 

Pousadas 2 4 9 13 2,3 pessoas por quarto 

Áreas de Camping                 1 3 4 5 45 pessoas por área 

Casas Veraneios                   8 14 36 40 08 pessoas por casa 

Total de Leitos p/ os turistas 141,2 342,2 702,9 851,1   

Fonte: Dados de Campo Jan/2011  
     *Sete quartos por pousada  

   

 

O planejamento das atividades turísticas requer estudos que estabeleçam as 

relações dos usos dos recursos naturais, que venham definir através da economia 

ambiental o melhor aproveitamento destas áreas.  

 
 

  
 

Tabela 2 - Quantidade de comércios, domicílios e moradores - Lapinha - S.R/MG. 

Especificações 1995 2000 2007 2010 

Moradores locais 210 250 340 380 

Comércio local 4 8 20 26 

Domicílios locais  40 60 180 250 

Media estimada de turistas 50 800 2000 2200 

Fonte: P.M.S.R / MG 
   

 

O equilíbrio e preservação ambiental do ecossistema da região da Lapinha e a 

manutenção das atividades turísticas, prediz exclusivamente sobre o planejamento e 

controle do espaço sócio ambiental utilizado, ao serem apurados os problemas 

sócios ambientais através da metodologia utilizada se possam entender fatores 

como o aumento dos impactos gerados durante os feriados e estabelecer as etapas 

gradativas sobre os problemas existentes a partir destas atividades 

 

A utilização do Z.E.E-S.R/MG. 
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O desenvolvimento sustentável da região pode ser alcançado através do 

planejamento junto as atividades turísticas, sendo evidente a necessidade de 

ferramentas que propõem as orientações através de dados de campo como é o caso 

do Z.E.E/MG (Zoneamento Ecológico Econômico). 

 
Um indicador para o posicionamento adequado desta postura que pode delinear 

sobre o devido controle compatível para a região em estudo que propõem “o uso e 

destinação do solo, propriedade e posse da terra, proteção e uso da natureza, 

zoneamento e gestão compartilhada de rios ou corpos d’água, de domínios 

florísticos, de unidades do solo ou subsolo.” (Z.E.E/MG, 2010, s.p) 

 

Pode ser destacado que, esta mesma região antes isolada e de difícil aceso até 

seus recursos naturais, “principalmente os recursos hídricos”, atualmente passaram 

fazer parte dos roteiros turísticos do Parque Nacional da Serra do Cipó e da Estrada 

Real.   

 

Sobre a questão do aceso, considera como fator para discussão do planejamento 

ambiental, a pavimentação e asfaltamento da estrada que liga o município S.R/MG à 

capital e a outros centros urbanos do estado. 

 

Até o ano de Dezembro de 2010 eram 36 km de estrada não pavimentada que antes 

restringiam dificultando o aceso das pessoas em determinadas localidades.    

 

A partir da pavimentação em 2011 pode observar como aspecto negativo a 

possibilidade de dano ambiental dado pela ocupação gradativa dos povoados por 

aqueles que exploram sem controle as atividades turísticas. Inicialmente este 

processo se da através de especulação imobiliária, com a compra das terras ou 

casas dos nativos estes que terminam normalmente expropriados dos locais de 

origem. 

 

Outra preocupação se refere ao avanço dos condomínios e loteamentos próximos às 

áreas de preservação ambiental, APA - Morro da Pedreira e do Parque Nacional da 

Serra do Cipó. Grandes empreendimentos para ocupação habitacional destacam-se 
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ao longo da rodovia MG 10, seguindo de Lagoa Santa até o Distrito da Serra do 

Cipó. 

 

Licenciamento ambiental e a criação de um polo turístico. 

 

O licenciamento ambiental direcionado aos setores que envolvem atividades 

turísticas apresenta para S.R/MG a solução eficaz que constitui um melhor  

desenvolvimento para a região.  

 

Com o licenciamento ambiental das atividades é possível assegurar e proteger o 

patrimônio natural dos atrativos (cachoeiras, lagos, rios e nascentes, matas e grutas) 

e melhorar a qualidade de vida existente e economia ambiental. 

 

O estudo e elaboração desta avaliação se fazem necessário para caracterizar as 

interferências das atividades turísticas, prevendo as consequências sócias 

ambientais dos empreendimentos nas comunidades locais do município S.R/MG. 

 

Através das etapas resolução CONAMA 237/07 - (LP), (LI), (LO) e (EIV) que o meio 

ambiente e população poderão contar com determinada segurança e garantia de 

sobrevivência em um futuro breve. 

 

Esta avaliação é determinante para as perspectivas atuais existentes na região 

devido ao crescimento progressivo do turismo, dados relatam o aumento do fluxo de 

pessoas, circulação de mercadorias, e novos empreendimentos.  

 

A importância do licenciamento ambiental para as atividades turísticas está na 

regulamentação das atividades que sucedera com perspectiva de proposta para 

criação de um polo turístico nas categorias de turismo ecológico, histórico turismo de 

aventura, cientifico e o turismo rural. 

 

Entre as características que integram a necessidade de licenciamento para as 

atividades turísticas no município S.R/MG destacam a existência no município do 

PNSC, a área preservação ambiental APA - Morro da Pedreira e por fazer parte do 

circuito histórico da estrada real, ser privilegiada por um grande potencial hídrico 
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superficial, além de contar com uma represa que possibilita atividades turísticas, 

apresenta também vegetação endêmica nos campos rupestres de bioma do Cerrado 

localizado na Serra do Espinhaço – MG. 

 

A criação de um polo turístico em S.R/MG, parte do pressuposto de conceber uma 

infraestrutura necessária em locais onde existe uma concentração maior de turistas.  

 

No entanto para estas localidades é exigido um mínimo de intervenções e alteração 

do meio ambiente.  

 

Portanto sobre a área de abrangência deste polo denota características especificas 

para realizar se dentro do território municipal de S.R/MG, que possui diversos 

povoados (Lapinha, Rio de Pedras, Mangabeiras, Curral Queimado, Varginha, 

Usina, etc.) com aspectos de interesse no conjunto para as modalidades turísticas 

existentes junto a sustentabilidade.  

 

Uma área que tem condições de receber está intervenção é a cidade sede de 

S.R/MG, entre os principais motivos pode destacar a importância econômica e 

histórica para a população, por apresentar os principais acesos para os roteiros 

turísticos, por ter mão de obra e serviços básicos no local, e por apresentar ser um 

melhor controle dos recursos naturais e atrativos turísticos a partir do ponto de 

desembarque do turista. 

 

O impacto do deslocamento por trilhas em Lapinha S.R/MG 

 

O deslocamento das pessoas com maior frequência por trilhas, quando normalmente 

buscam pelos atrativos naturais, levam ao desgaste das bordas da vegetação em 

trilhas, compactação do solo, pisoteio e perdas de espécies nativas da vegetação. 

 

Fato este observado pela frequência e numero de visitantes nos atrativos naturais, 

que utilizam as trilhas como aceso relata a pesquisa realizada no PNSC por 

FIGUEREDO: 
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Com a realização do experimento e os resultados obtidos constatou-se que 
o pisoteio sobre a vegetação de borda causa um grande impacto nas trilhas 
eco turísticas. Após os três pisoteios, verificou-se que a vegetação do sítio 
02 (espécie exótica Brachiaria), parece possuir uma maior resistência e 
resiliência ao impacto do pisoteio. Foi possível perceber visualmente que 
nos dois sítios de amostragem acima de 100 passos a degradação sobre a 
vegetação é mais intensa, e os seus fatores de resistência e resiliência são 
inferiores aos das raias de menor número de pisoteio. (FIGUEREDO, 2008 
p.11) 

 

 

Este estudo busca com a investigação teórica obter as referencias necessárias que 

direciona para a necessidade de projetar uma economia ambiental na região da 

Lapinha da Serra, tendo o intuito de compatibilizar e proteger os recursos naturais 

do local tornando o seu uso sustentável. 

 

Determina que para esta discussão as atividades turísticas é o principal agente 

causador do pisoteamento excessivo na vegetação, depredação da flora, 

desaparecimento da fauna, uso dos recursos hídricos sem o devido controle e 

aumento dos resíduos urbanos no povoado de Lapinha da Serra S.R/MG. 

 

O aumento no numero de imóveis no perímetro urbano - Lapinha – S.R/MG 

 

O aumento do numero de construções comerciais e residenciais dentro do perímetro 

urbano do povoado retrata o crescimento do interesse comercial em particular 

direcionado para as atividades turísticas. 

 

Empreendimentos como pousadas, chalés, casas de veraneios, casas de aluguel 

para turistas, áreas de Camping, sítios, restaurantes, bares e lojas. Refleti o 

contrataste do rural com os estabelecimentos comerciais e casas que atendem as 

demandas turistas, atualmente o numero de casas superam ao numero de 

habitações dos nativos. 

 

Em alguns destes empreendimentos as ocupações são irregularidades como, por 

exemplo, o fato de estarem próximas a lagoa, ou no limite de distancia das 

construções próximo a serras. Em outros casos implica a falta de condições para o 

saneamento básico para o funcionamento do local. 
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Este fato remete a necessidade de uma política para o controle urbano com 

planejamento ambiental sustentável, através de um plano diretor com a participação 

da comunidade local, que definirá parâmetros e limites para os próximos 

empreendimentos e ocupações. 

 

Medidas de controle através de SGA (Sistema de gestão ambiental)  

 

No atual estagio de desenvolvimento turístico é importante definir medidas eficientes 

que possam proporcionar o equilíbrio econômico e sócio ambiental, visto que as 

atividades turísticas ainda encontram se no inicio de implementação e utilização do 

espaço territorial de S.R/MG. 

 

Uma maneira de conceber estas ações seria viabilizar a agenda 21 local através de 

um processo participativo envolvendo governo municipal e sociedade civil local. 

 

Cabe para está gestão  propostas de agendas 21em S.R/MG direcionadas para as 

atividades turísticas, resíduos sólidos, estabelecimentos comerciais, educação 

ambiental, patrimônio natural dos  recursos hídricos, patrimônio natural da APA – 

Morro da Pedreira, patrimônio cultural e histórico do grande abrigo de Santana do 

Riacho, ocupação desordenada, transporte local, saneamento e educação 

ambiental. 

 

Com isso implantar de forma integrada as diretrizes elaboradas em conjunto com a 

Legislação Ambiental; Lei orgânica municipal, plano diretor, lei de parcelamento, lei 

de uso e ocupação do solo, código de obras, código de posturas, código tributário, 

código sanitário e política nacional de recursos sólidos (PNRS). 

 

Por ultimo as metas e ações devem estar adotadas pelo planejamento municipal e 

social que estabelece um SGA, como por exemplo, Sistema de Gerenciamento 

Ambiental para a preservação de mananciais, controle de efluentes liquido, limpeza 

urbana, coleta e disposição de resíduos, drenagem ecológica, redução de 

desperdícios, reciclagem de rejeitos, uso do solo, controle de atividades em vias 

publicas, controle de poluição visual e sonora. 
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Lembrando da necessidade de disposição de equipes técnicas multidisciplinares 

para a realização deste trabalho, assim como instituições e programas do governo 

estadual e federal que possibilitam conduzir o município para promover a gestão 

ambiental e não comprometer as necessidades das futuras gerações. 

 

Contudo antecede a este controle conceber o saneamento básico para a população 

através da construção de uma ETE / ETA. E paulatinamente atingir as demais 

proposições para melhoramento da cidade sede com o intuito de transforma lá no 

centro estruturado para turistas com as atividades econômicas sustentáveis neste 

setor.  

 

Como exemplo pode destacar o trabalho realizado para a criação do Polo Turístico 

do Vale do Jequitinhonha em 2010, (PRODETUR / NE-II / MG) que possui 

características parecidas, referente ao desenvolvimento com sustentabilidade 

daquela região em estudo. 

 

Observa que para as ações existentes a necessidade de realização de estudos mais 

detalhados de EIA/RIMA e EIV que venha trazer segurança para implantar um polo 

turístico local. 

 

O exemplo do programa do Vale do Jequitinhonha, as principais ações que visam 

solucionar são direcionadas primeiramente pelas áreas de atuação municipal como 

gestão de uso se ocupação do solo, gestão ambiental, gestão do turismo, gestão 

fiscal, gestão de ativos culturais, transporte e administrativas.  

 

Entretanto o programa citado foi elaborado para atingir ao nível de nove cidades do 

Vale do Jequitinhonha nordeste de Minas Gerais.  

 

O estudo de caso que está sendo proposto para a criação do polo turístico abrange 

exclusivamente a cidade de S.R/MG, devido ao nível de importância da 

biodiversidade existente no local, devido o nível de importância histórica dos sítios 

arqueológicos do grande abrigo Santana do Riacho, e devido a localização e 

proximidade de grandes centros urbanos da Grande BH. 
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Esta proposta objetiva em seu conjunto o planejamento, monitoramento e controle 

das atividades turísticas através do S.G.A municipal, do qual virá fortalecer a região 

dentro dos principais circuitos e roteiros turísticos do estado.  

 

Proposta programa para a educação ambiental e coleta seletiva 

 

Informações básicas que seriam apreciadas como conjunto de motivações 

valorizadas através da educação ambiental para atender aos valores educacionais 

envolvidos com os processos diretos de desenvolvimento sustentável da região.  

 

Considerando neste ponto a realidade da educação municipal e em especial a dos 

povoados, que concentram a importância ambiental, histórica e cultural  da região, 

sobretudo vincular ao processo de educação ambiental das escolas o estudo da 

unidade de conservação APA - Morro da Pedreira e dos sítios arqueológicos do 

grande abrigo de Santana do Riacho. 

 

Neste processo deve-se e traçar objetivos com linhas de ações executáveis como 

exemplo realizar campanhas educativas em campo direcionadas para os turistas, 

envolver os comerciantes locais para conscientização ambiental para preservação 

dos recursos naturais.   

 

Estas ações podem ser administradas em parceria através dos órgãos ambientais do 

estado que dão suporte técnico exemplo como S.E.E/MG, IBAMA, SEMAD, UFMG, 

PMSR e o PNSC. 

 

A Coleta Seletiva é o sistema de recolhimento de materiais recicláveis servindo 

também como base no processo de educação ambiental com intuito de implantar um 

conjunto de praticas para adequação de hábitos. 

 

Algumas vantagens deste trabalho pode ser citado para cidade de S.R/MG como por 

exemplo ao diminuir a poluição do solo e da água, ao prolongar a vida útil do aterro 

do município, ao diminuir gastos com limpeza urbana e em  aspectos sociais como 

geração de emprego e renda. 
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A implantação da coleta seletiva é um processo contínuo que exige muita dedicação 

e trabalho é necessário envolver toda a sociedade.  

 

Uma maneira eficiente de direcionar este trabalho para a população de S.R/MG é 

detalhando como é feita a separação dos resíduos e explicar qual o destino final dos 

mesmos. Nesta etapa é de fundamental importância à participação das escolas, 

agencia do correio, posto de saúde e das igrejas católicas, evangélicas da região. 

 

Contudo é necessário um profissional competente e experiente no setor de coleta 

seletiva para a implantação deste programa na área urbana e rural.  

 

Outra possibilidade para o município de S.R/MG é a busca por auxilio e apoio ou  

mesmo uma parceria com a  SLU/BH em diversos aspectos em estudo desde a 

campanha para implantação e mobilização social até a definição da logística de 

transporte  e destino. 

 

Este mesmo programa possui como referencia a meta estadual da secretaria do 

meio ambiente do estado de Minas Gerais (SEMAD) sobre o programa Minas sem 

lixões.   

 

Política de saneamento básico para municípios de pequeno porte. 

 

A política existente para os serviços de saneamento básico deve orientar-se pelo 

principio consolidado pela lei 11.445/07que atribui a União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios a competência comum na promoção de programas para a melhoria do 

Saneamento Básico. 

 

Devendo o plano de saneamento básico estar estruturado para contemplar e 

propiciar o desenvolvimento regional, articulando em particular com a melhoria da 

saúde, habitação, combate e erradicação da pobreza.  

 

Muitas cidades em sua área urbana não contam com saneamento básico de água e 

esgoto como é o caso de S.R/MG, que possui a capitação de água canalizada de 
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forma irregular e insuficiente para o abastecimento da população, retrata também 

que os escoadouros domésticos e comerciais de esgoto são destinados para fossas 

comuns. 

 

Como forma de orientar observa as obrigações legais que “os planos municipais de 

saneamento deverão estar de acordo com a Lei 11.445/07, que propiciará o acesso 

aos recursos e financiamentos junto ao governo federal”.   

 

Esta definição vem fortalecer as buscas por medidas e iniciativas do executivo e 

legislativo municipal em praticarem aprovações legais e cabíveis aos planos de 

saneamento de água e esgoto, drenagem urbana e destino correto aos resíduos 

gerados. 

 

Outro recurso disponível que trata de saneamento básico municipal confere na lei 

11.107/05 e se refere sobre os consórcios públicos. Visto proximidade da sede da 

cidade de S.R/MG com outros três centros urbanos, Baldim, Distrito de Serra do 

Cipó, Distrito de São Jose de Almeida, assim como muitos povoados e vilas no 

entorno destes centros com numero considerável de habitantes. 

 

Torna ser importante um estudo detalhado com a intenção verificar o abastecimento 

publico de água e tratamento de esgoto com orientações através de relatórios que 

descrevem as situações existentes.  

 

Estes aspectos são referencias de empresas privadas que desempenham este 

trabalho, sugerido para cidades de pequeno porte como é o caso do município de 

S.R/MG e região. As mesmas propiciam estudos técnicos e projetos eficientes para 

tratamento de água e abastecimento local. 

 

Reconhecendo que nestes investimentos o município deva contar com recursos para 

financiamentos junto aos órgãos federais e estaduais. Em parte pode ser justificada 

a não adesão de muitos municípios por não possuírem recursos suficientes para 

programar e implantar as medidas exigidas pelas leis.  
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Especifica-se que torna necessário remediações referente a orientações básicas, 

como por exemplo, fornecer suporte técnico, administrativo e legislativo. Perfazendo 

com isto integração comum de cunho político, administrativa entre os municípios e 

estados, levando o suporte necessário nestas ações para o alcance das pequenas 

prefeituras conquistarem suas metas através de ações realizáveis.  

 

Metodologia 

 

Foi confeccionada uma carta hipsiometrica a partir da identificação dos pontos de 

analise em coordenadas UTM concebida através da carta topográfica de Baldim 

com auxilio de ferramentas de georeferenciamento. 

 

Nos anos 2008 2009 2010 2011 geraram relatórios através da observação de campo 

sobre a quantidade de pessoas que o local recebe e a quantidade de pessoas que o 

local comporta. 

 

Realizou-se uma pesquisa com moradores naturais e residentes no local que 

representa uma amostra in loco sobre como vem sendo realizada a ocupação e 

utilização dos atrativos naturais e do perímetro do povoado da Lapinha.  

 

Foram elaboradas duas tabelas com as informações registradas para explicar o 

aumento gradativo do numero de estabelecimentos comerciais e de turistas, após os 

anos de 2008 até 2011. 

 

Foi verificado in loco o limite da capacidade de carga do local através da contagem 

dos estabelecimentos de Chalés, Pousadas, áreas para camping e casas de 

veraneios. 

 

Foram feitos dois relatório em 2008 / 2009 durante os feriados de carnaval sobre as 

ocorrências de desabastecimento básico de alimentos, água potável para consumo 

humano e energia elétrica nos estabelecimentos da Lapinha. 

 

Foi utilizado dados de referencia do Z.E.E de S.R/MG para fazer uma breve  análise 

local, que caracteriza as áreas de vulnerabilidade ambiental. 
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É verificada a tendência de ocupação das residências e comércios próximos a 

margem da lagoa, registrado através de imagem fotográfica. 

 

È verificada as informações de moradores sobre perdas de espécies nativas 

endêmicas do bioma do cerrado em campos rupestres, (Canela-de-Ema, Bromélias, 

Sempre Vivas e orquídeas) e o afugentamento da fauna local próximo aos atrativos 

naturais utilizados por um grande numero de pessoas em atividades turísticas. 

 

Foi elaborada uma tabela que caracteriza os aspectos dos impactos associados as 

atividades turísticas.   

 

É utilizada a legislação ambiental como proposta para o S.G.A e agendas 21 para o 

município de S.R/MG além de um exemplo para o projeto de polo turístico. 

 

Resultados e situação encontrada - Lapinha - S.R/MG.  
 
 

A transfiguração do espaço na Lapinha prediz inicialmente os novos conceitos de 

consumo exacerbado de produtos impostos e expostos aos nativos desta região, 

associado às atividades turísticas intensificadas pelos visitantes do local.  

 

Em acordo a estas premissas sobre as possibilidades de danos gerados pelas 

atividades turísticas, torna-se necessário integrar as partes envolvidas no processo 

de desenvolvimento, ou seja, inserir e adaptar somente as formas de turismo 

compatíveis aos recursos naturais existentes.   
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Tabela 03 - Resultados do aumento das atividades turísticas na região de Santana do Riacho / MG.

ASPECTO CAUSA DANOS SOCIOS AMBIENTAIS ORIGEM E FATORES GERADORES CONTROLE 

Resíduos sólidos   Aumento da quantidade de Poluição do solo. Embalagens provindas do comercio e das Cumprimento da legislação ambiental. 

resíduos descartados no Poluição da lagoa da Lapinha. residências. Campanhas educativas p/ turistas e comunidade.

perímetro e entorno Excesso de resíduos gerados p/ O consumo  exacerbado de produtos  Implantação da logística reversa.

do povoado e nos atrativos a capacidade de carga do aterro que possuem embalagens plásticas, vidros, Definir locais para receber os resíduos separados.

naturais. controlado de S.R/MG. pet e isopor. Propor um selo de qualidade ambiental.

Proliferação de vetores de A pessoa que transporta as embalagens propor retorno das embalagens p/ locais 

doenças como moscas, ratos. até os atrativos naturais. Implantar a coleta seletiva.

Descarte de embalagens em locais

não preparados.

Excesso de turistas na Lapinha.

Aumento do numero de Redução na cobertura vegetal Contribui para formação de   Pisoteio repetitivo na mesma vegetação de Definir um período de utilização das trilhas.

pessoas que utilizam  as próximo e nas bordas das sulcos e ravinas pelo cursos borda em determinadas trilhas que dão Capacitar e organizar os guias para a melhor  

trilhas. trilhas que são utilizadas. da água que seguem nas trilhas.  acesso aos atrativos naturais da Lapinha. utilização das trilhas. 

Resíduos inorgânicos deixados Erosões acentuadas em áreas Abertura de novas trilhas. Orientação dos grupos de turistas no local.

dispersos pelas trilhas. inclinadas. Estipular um numero de acesso de pessoas 

Compactação do solo ocorrida Impossibilita a reconstituição da diários que passariam pelas trilhas.

pelo pisoteio excessivo. vegetação atingida pelo pisoteio. Permitir o tempo necessário para a recuperação  

e ressiliencia da vegetação pisoteada.

Definir metas ambientais para os guias e 

agencias de turismos que utilizam os atrativos.

Grande contingente de Interferência no ambiente aquático Alteração da liminologia dos Excesso de turistas para recreação no atrativo. Restringir o numero de visitantes.

pessoas que utilizam e de áreas naturais das cachoeiras, ambientes aquáticos do lago da Falta de guias qualificados. Visitas somente com guias preparados.

visitam os atrativos rios, córregos e do lago da Lapinha, cachoeiras e córregos. Atrativos naturais sem infra estrutura básica. Catalogar os recursos naturais existentes.

naturais hídricos da Lapinha. Alteração da qualidade da água Espaço físico insuficiente no atrativo. Definir a forma de controle p/ utilização.

Lapinha em S.R/MG. do Lago da Lapinha. Desconhecimento do turista sobre o local de Incentivar o turismo ecológico e cientifico.

recreação. Informar e direcionar os visitantes  como

proceder e o que levar nos passeios ecológicos.

Atrativos turísticos Depredação dos ambientes Desaparecimento do patrimônio Falta de guias qualificados p/ orientar o turista. Informar e direcionar os visitantes  como

próximos a áreas do naturais das cavernas, grutas e histórico e cultural do Grande Atrativos naturais sem sinalização. proceder dentro da grutas, cavernas e lapas.

patrimônio histórico lapas.  Abrigo de Santana do Riacho Cavernas, grutas e lapas sem infra estrutura. Visitas somente com guias preparados.

de S.R/MG. Interferências no meio biótico das Riacho (sítios Arqueológicos, Pinturas rupestres em Lapas sem proteção. Incentivar o turismo aventura e cientifico, seguro.

grutas, cavernas e lapa. pinturas rupestres). Falta de informação  sobre os sítios Sinalizar os locais de importância arqueológica e  

arqueológicos existentes no locais. espeologica.

Deslocamento e permanência Ruídos e barulho em excesso. Afugentamento dos espécies da fauna. Excesso de turistas que deslocam se aos atrativo. Incentivar o turismo ecológico e o turismo

das pessoas nos atrativos Quantidade de pessoas que permanecem responsável.

naturais da Lapinha S.R/MG nos atrativos. Guias preparados p/ orientar os turistas.

Limitar o numero de pessoas e de grupos por dia.

Ocupação desordenada Poluição da água do lago da Lapinha. Transmissão de doenças através da Utilização de fossas comuns próximo ao lago Plano diretor elaborado de acordo com a realidade

próximo as margens do lago Alteração da liminologia do ambiente utilização da água poluída. da Lapinha. socioambiental ambiental da Lapinha.

da Lapinha. aquático do lago da Lapinha. Alteração da qualidade da água que é Escoadouros domésticos e comerciais Restrição para novos empreendimentos próximo

utilizada para as atividades turísticas lançados diretos no solo ou nos cursos d água a Lagoa da Lapinha e aos outros cursos d água.

na Lapinha. fluvial  próximos ao lago da Lapinha. Definições de compensações para 

Aumento do numero de residências e de empreendimentos á existentes no local.

comércios próximos a lagoa. Fiscalização ambiental municipal mais rigorosa.

Ocupação desordenada do Acumulo de esgotamento sanitário Poluição do solo. Falta saneamento ou tratamento dos escoadouros Plano diretor elaborado de acordo com  a 

perímetro urbano do povoado lançados no solo do perímetro Surgimento de doenças na comunidade residenciais e comerciais. realidade socioambiental  da Lapinha.

da Lapinha. urbano da Lapinha. local por via de contaminação da água. Construções sem planejamento no perímetro do Restrição para empreendimentos que 

Descaracterização do meio ambiente Desaparecimento da cultura local. povoado da Lapinha de Casas de Veraneios, descaracteriza o povoado.

rural para o meio ambiente urbano. Proliferação de moscas e vetores de Pousadas, Chalés e residências. Definições de compensações 

doenças. para novos empreendimentos na Lapinha.

Excesso de turistas Desabastecimento de água. Expulsão temporária dos nativos de seu Turismo sem planejamento e sem controle dos Incentivar o turismo ecológico com maior segurança.

no perímetro do povoado Desabastecimento de alimentos básicos. ambiente natural. órgãos municipais e privados. Definir diretrizes ambientais que regulam o uso

da Lapinha. Desabastecimento de energia elétrica. Introdução de hábitos dos grandes centros Infra estrutura básica de saneamento  insuficiente dos ambientes comunitários propondo horários.

Insegurança dos nativos. urbanos nos lugares comuns da Lapinha. p/ atender um numero maior de turistas. Propor uma logística para a visitação no povoado.

Consumo exarcebado de produtos. Desaparecimento da cultura local. Excesso de capitação de turistas por parte dos Instalar recipientes adequados para recebimento

Transporte publico insuficiente. Alteração na produção rural. estabelecimentos que ultrapassam a própria dos resíduos orgânicos e inorgânicos.

Saneamento básico e banheiros p/ Excesso de barulho  diurno e noturno. capacidade de carga. Propor a diminuição da capacidade de carga dos 

higiene pessoal insuficientes. Excesso de resíduos orgânicos e Consumo exarcebado de produtos provindos de dos estabelecimentos. Pousadas, Chalés, 

inorgânicos acumulados nos recipientes embalagens. áreas de Camping e de casas de veraneios.

localizados nas vias e praça.

Despejo do resíduos Contaminação do solo. Risco para a saúde publica Aumento de volume dos resíduos orgânicos e Propor a criação de uma usina de compostagem.

orgânicos e inorgânicos Contaminação da água superficial. Transmissores de doenças através vetores. inorgânicos. Implantar a coleta seletiva para o município.

em área não Contaminação do lençol freático. Contaminação do lençol freático e A área não preparada p/ receber os resíduos. Elaborar uma logística para recolher, acondicionar

 preparada. Proliferação de vetores (ratos e moscas). solo pelo chorume. Resíduos expostos em vala comum e não e transportar os resíduos.

Produção de resíduo liquido Chorume. Área de despejo próximo a cursos fluviais. recoberto por terra de imediato.

Produção de resíduo liquido Chorume. Área de despejo próximo a cursos fluviais. recoberto por terra de imediato.

Aterro controlado Risco para a saúde publica. Proliferação de vetores de agentes Área não é cercada ou segura. Utilizar uma área aprovada segundo 

Fácil acesso de catadores e animais. patogênicos. A capacidade do aterro esgotada. a determinação da lei. Copam DN 92/2006

Resíduos expostos em vala comum Percolação do chorume. Os taludes estão em processo de erosão. Possibilitar projetos de consórcios

e não recoberto por terra de imediato. Aterro muito  próximo a estrada (30 mts.) e parcerias com os vizinhos.

Infiltração do Chorume no solo.

Percolação do chorume pelos cursos fluviais.

Excesso de veículos Disputas pelo espaço físico ocupado por Barulho de motores de veículos em excesso. Perímetro urbano pequeno e limitado na Lapinha. Restringir o numero de veículos nos feriados.

automotores dentro do veículos entre os nativos e os motoristas. Espaço publico ocupado por veículos. Duas vias principais p/ transitar dentro do povoado. Propor um estacionamento ecológico fora dos 

perímetro urbano da Lapinha. Transito excessivo de veículos. Desvalorização do meio ambiente rural. Ruas e vias não pavimentadas. limites do povoado.

Espaço insuficiente p/ servirem de Aspecto interior p/ transporte de  tração animal. Propor outros meios de acesso ao povoado.

estacionamento de veículos. Lugar não é preparado p/ veiculo automotor.

Poluição sonora dos rádios dos veículos. Pequenas quantidades de locais p/ estacionar 

dentro do perímetro urbano da Lapinha.

Fonte: Resultados de dados de campo 2008 / 2009 / 2010 / 2011- S.R/MG
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Conclusão 

Nesta analise sobre os danos ambientais associados às atividades turísticas em 

Lapinha da Serra S.R/MG possibilita entender os motivos da necessidade e o 

porquê de um planejamento detalhado para a região. 

Evidência a preocupação para que a população e o meio ambiente tenham o mínimo 

de interferências, que são projetadas por conceitos predominantemente econômicos 

voltados apenas para a rentabilidade a partir da exploração local, oferecendo 

grandes riscos à comunidade e ao meio ambiente. 

 

O não planejamento deturpa a verdadeira intenção do turismo, levando o mesmo a 

ser um predador dos ecossistemas e dos aspectos sócio culturais. Cabe aos setores 

envolvidos com as atividades turísticas, corrigirem e/ou mitigarem os efeitos 

negativos assim como implantar, administrar e manter o nível de conscientização de 

economia ambiental sustentável.  

 

Contudo é importante lembrar sobre a complexidade de dependência econômica e 

exclusiva sobre as atividades turísticas, estudos relatam a necessidade de otimizar 

outros setores econômicos, que venham alternar com os períodos de atividades 

turísticas.  

 

As interferências verificadas nos pontos de estudo atestam para a inexistência de 

infraestrutura adequada para receber o atual e um contingente maior de turistas. 

Este fator foi comprovado através resultados in loco com observação detalhada das 

interferências e respectivos danos e sua origem. 
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