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RESUMO 

A atividade Turística vem recebendo grande atenção no âmbito das políticas públicas nos últimos 

anos, por ser uma atividade geradora de divisas, emprego, renda e qualidade de vida. Tomamos 

como de suma importância que as políticas destinadas à cultura/lazer e turismo estejam alinhadas e 

em conformidade com as demais políticas públicas, em especial as de segurança, saneamento 

básico, saúde, educação e infra-estrutura, buscando o desenvolvimento de ações que resultem numa 

melhoria efetiva na qualidade de vida dos munícipes. A qualidade do lazer depende de variáveis de 

caráter pessoal e em sua maioria intangíveis, dificultando a mensuração dos componentes 

importantes para a qualificação dos locais através do público visitante. Por conta do grande 

universo de pesquisa (munícipes e turistas) e dos inúmeros indicadores de qualidade passiveis de 

diversas interpretações, foi utilizada neste trabalho a análise da qualidade técnica percebida, que 

através do instrumento metodológico criado, buscou qualificar por meio de indicadores de 

importância inerentes a todos indivíduos visitantes, mensurar de forma técnica os principais pontos 

para que ocorra a visitação e permanência nos locais pesquisados. Foram analisados os espaços 

públicos de lazer e turismo que obtiveram por meio de recursos Municipais, Estaduais ou 

Institucionais, obras de revitalização/construção/readequação, entre os anos de 2008 a 2012 na 

Estância Turística de Salto – SP e qual o estado em que se encontram atualmente (2014). A 

aplicação do formulário técnico nos locais mostrou que em sua maioria em um curto período de 

tempo os espaços não estão em boa situação de manutenção, mostrando que as políticas locais não 

estão alinhadas com a necessidade de lazer dos munícipes e do fomento da atividade turística. 

Buscou-se mostrar quais os pontos que merecem intervenções a curto, médio e longo prazo pelo 

poder público local, para que assim a Estância esteja em conformidade com as exigências do DADE 

(Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias) e que estas transformações possam 

resultar em qualidade de vida para os munícipes e turistas que frequentam os locais públicos de 

lazer pesquisados.  
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INTRODUÇÃO 

O meio urbano não é o único território em que a prática da atividade turística acontece, mas 

seguramente é o mais importante, pois possibilita o conhecimento das civilizações e o encontro 

social e cultural (YAGIZI, 2003) dos que ali transitam, funcionando também como o apoio ao 

acontecimento das demais atividades ligadas ao turismo. “A cidade sedia encontros, informação, 

diversão, negócios, serviços, compras, sendo cada uma dessas categorias subdivididas em inúmeras 

possibilidades de atração turística. [...]” (YAZIGI, 2003, p.72). 

A qualidade urbana, bem como a qualidade de vida se refletem na quantidade e na qualidade 

dos espaços públicos de lazer existentes na cidade, a inserção ou a otimização desses espaços na 

malha urbana representam um desafio importante aos planejadores, pois com o crescimento 

desordenado das cidades e as políticas que nem sempre contemplam o coletivo, criam reflexos na 

distribuição, tipologia e manutenção destes espaços públicos de lazer (OLIVEIRA E MASCARÓ, 

2007). São necessárias novas formas de uso aos locais públicos, sejam elas por meio do lazer ou por 

meio do turismo, para tanto são necessárias políticas que pensem nestes locais como locais 

dinâmicos e abertos a diversas interpretações, locais de convívio e de interações sociais intensas, 

buscando a melhoria da qualidade destes lugares para então a melhoria do lazer e do turismo ali 

presentes.  

A criação das Estâncias Turísticas no Estado de São Paulo é uma destas políticas que buscam 

alinhar o desenvolvimento municipal ao turismo, bem como à melhoria da qualidade de vida dos 

munícipes por meio da efetiva valoração de seus atrativos e infra-estrutura. O termo Estância 

classifica os municípios que possuem atrativos sejam eles: climáticos, balneários, termais ou 

turísticos, como forma de arrecadação de recursos estaduais, pois estes municípios estão de alguma 

forma (localização geográfica, área de preservação ambiental, limitação territorial, entre outros) 

com sua capacidade de crescimento por meio da indústria, comércio ou agronegócios limitadas, 

necessitando assim, o desenvolvimento da atividade turística para uma maior captação de renda e 

geração de empregos.  

Primordialmente industrial, a cidade de Salto está localizada entre grandes centros urbanos 

como Itu e Campinas e cerca de 100 km da capital, estando também inserida na região 

metropolitana de Sorocaba criada em 2014. Durante anos, Salto cresceu em torno das indústrias, 

contudo a partir do século XX, o fechamento das grandes fábricas trouxe um eminente problema 

para o município, que por anos serviu como cidade dormitório, e somente a partir dos anos 1990 

começou a investir em sua vocação turística, mesmo que essa atividade existisse timidamente em 

décadas anteriores.  

A cidade buscou o reconhecimento como Estância através do Processo nº 34.218 de 

06/05/1996 ao DADE (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias) que por meio 

do parecer do CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico 

Artístico e Turístico) teria seu aval quanto à transformação do município em Estância. Os 

equipamentos de apoio, áreas públicas e equipamentos de lazer se mostravam em péssimas 

condições, sem acessibilidade, marginalizados e outros pontos negativos que pelo DADE, o 

município não poderia estar apto a receber o título de Estância (FINO, 2009). Contudo no ano de 

1999 por meio do decreto-lei nº10.360, a cidade de Salto obtém o título de Estância Turística. 

Todavia o descaso e falta de instrução dos planejadores e agentes do estado, a verba demora a 

chegar e quando chega não é utilizada em obras turísticas e sim em obras de infra-estrutura urbana 

para fins políticos e não sociais (FINO, 2009). 

Compreendendo os objetivos do Departamento de Apoio às Estâncias (DADE) e das políticas 

públicas estaduais e municipais, torna-se imprescindível observar se os recursos foram realmente 

aplicados na reforma, revitalização ou mesmo construção de espaços, e como os benefícios se 



 

 

transformam em qualidade de lazer para os moradores locais e se estes estão adequados à visitação 

turística atualmente. Neste sentido esta pesquisa pretende observar a qualidade técnica dos espaços 

públicos de lazer no município diante os investimentos públicos realizados com os recursos 

disponibilizados pelos projetos e políticas locais. 

O BRASIL E AS POLÍTICAS DE TURISMO 

 

A atividade turística no Brasil, apesar de sua intrínseca vocação paisagística, climática e 

cultural, passa a ser tema de discussões mais profundas somente em meados da década de 1960, 

quando as primeiras políticas começam a ser formuladas, resultando na criação em 1966 da 

EMBRATUR e principalmente pelo valor econômico gerado pelo turismo crescente naquele 

momento.  

Podemos entender a política de turismo como um conjunto de fatores condicionantes e 

diretrizes básicas que expressam os caminhos para atingir os objetivos globais para o turismo no 

país (BENI apud SOLHA, 2004, p.10). Segundo Goeldner, Ritchie e McIntosh (apud SOLHA, 

2004, p.11), a política de turismo é: 

 
Um conjunto de regulamentações, regras, diretrizes, diretivas, objetivos e estratégias de 

desenvolvimento e promoção que fornece uma estrutura na qual são tomadas as 

decisões coletivas e individuais que afetam diretamente o desenvolvimento turístico e as 

atividades diárias dentro de uma destinação. 

No Brasil as políticas de turismo historicamente se mostram a margem das políticas 

nacionais apesar de ser um setor conhecido pela geração de emprego e renda. Beni (2006) aponta 

que:  

[...] as políticas públicas são um desses tópicos que precisam ser fortalecidos. O Brasil, 

com seu tamanho continental e problemas estruturais seculares, apresenta estágios de 

evolução e complexidade completamente diferenciados no que se refere às políticas 

públicas em geral, e nas de lazer e turismo em particular.   

 As políticas públicas de saúde, educação, segurança, habitação, são prioritárias em um país 

em desenvolvimento, o planejamento do turismo como atividade, ocorre quando a economia está 

fortalecida e a população possui renda maior e disponível para as despesas com lazer. A criação de 

uma nova classe trabalhadora (em meados da década de 60), a construção de estradas em quase o 

todo o território e a facilidade na compra de automóveis tornou as viagens viáveis a maioria dos 

brasileiros.  

 É a partir da década de 1990 que a atividade turística toma então importância nas políticas 

públicas principalmente com a implantação de Políticas Nacionais como o PNMT (Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo, 1994-2001) e pelo mais recente Programa de 

Regionalização do Turismo (2003), ambos com objetivo de geração de emprego e renda por meio 

da atividade turística e esta como ferramenta de desenvolvimento econômico local e regional.  

 Levadas em conta as premissas de desenvolvimento social do país, as políticas públicas de 

turismo desencadeiam uma série de discussões de ordem cultural, política, social e econômica, uma 

vez que a atividade atua como multiplicador do desenvolvimento de diversas áreas, podendo vir a se 

tornar potencializadora de impactos e geradora de divisas.  
 

Com a criação do Mtur e de políticas significativas no contexto geral do desenvolvimento do 

país, o brasileiro passa a ser peça fundamental no avanço da atividade, seja como trabalhador do 

setor turístico, seja como o turista ou mesmo como membro da comunidade em que se desenrola a 

atividade. Segundo o Plano Nacional de Turismo 2007/2011 “O Brasileiro deve ser o principal 

beneficiado do turismo no país. Para isso, é importante aumentar a oferta doméstica e a 

interiorização, para gerar economia de escala e escopo e ampliar a participação no turismo das 



 

 

famílias.” É possível entender que o turismo no Brasil atualmente, partindo do plano proposto atua 

em conformidade com outras políticas nacionais, oferta maior possibilidade de viagens domésticas 

uma vez que a facilidade de locomoção, de programas de assistência social e de programas de apoio 

a determinado mercado turístico, se tornou realidade no país.  
  

 Assim a atividade se volta para o desenvolvimento das regiões e municípios, dando maior 

autonomia de gestão e possibilidade de fortalecimento e atuação de entidades ligadas ao turismo 

como o Convention&Visitors Bureaux, Associações de Classe, Universidades e Conselhos, além da 

criação de políticas e programas de incentivo à atividade, tornando-se organizada e dinâmica entre 

os diferentes atores do processo.  

 As políticas elaboradas para o desenvolvimento do turismo devem, portanto, englobar todos 

os setores afetados pela atividade, tanto de maneira positiva quanto com ações para minimização de 

impactos negativos, gerando assim benefícios em todas as etapas do processo. Henz, Leite e Anjos 

(2010, p.06 e 07) colocam que: 

Pensar em planejamento regional do turismo significa entender o território como espaço 

e lugar de interação entre o homem e a natureza e utilizá-lo como ferramenta para 

aglomerar destinos em uma única região geográfica com características similares, 

formando agrupamentos; zonas; pólos; circuitos ou roteiros turísticos.  

Portanto a evolução das políticas públicas de turismo no Brasil ainda não está completa, está 

avançando à medida que a atividade torna-se resolução de problemas nos diversos setores políticos, 

sociais e econômicos do país.  Para tanto é de suma importância que se desenvolvam cada vez mais 

estudos e pesquisas sobre o tema, além da atenção na formulação de tais políticas para que estas 

sejam planejadas e implantadas de forma holística e benéfica aos demais setores do governo.  

Assim, a criação das Estâncias no Estado de São Paulo toma importância no cenário político 

Estadual, pois além do desenvolvimento regional proposto pelo Programa de Regionalização do 

Turismo, os municípios passam a ter maiores possibilidades de desenvolvimento tanto social quanto 

turística: 

 
(...) as estâncias, por meio de sua maior ou menor condição turística, são realmente 

favorecidas [...] o turismo pode estimular a arrecadação de impostos como IPTU, a 

geração de empregos no setor de serviços e de comércio e mesmo indicadores sociais 

como o número de terminais telefônicos e de consumidores residenciais de energia 

elétrica. (AUCILINO, 2001, p. 113) 

 As estâncias do Estado de São Paulo estão vinculadas ao turismo de forma positiva uma vez 

que lhes é benéfico e elas não seriam o que são hoje se não fosse pela atividade turística, pois 

comparativamente elas estão em situação melhor que outros municípios que detém características 

semelhantes. (AUCILINO, 2001, p.14) 

  Atualmente está para ser aprovada uma lei onde todos os municípios estâncias, passam a ser 

tratados como Estâncias Turísticas, sem a antiga classificação em hidrominerais, termais e 

balneárias. Segundo o site da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (2013): 

Os municípios atualmente classificados por lei como estâncias balneárias, 

hidrominerais, climáticas e turísticas passarão a ser classificados simplesmente como 

estâncias turísticas, mas poderão utilizar a terminologia anteriormente adotada para 

efeito de divulgação dos seus principais atrativos, produtos e peculiaridades. O primeiro 

projeto de Lei Revisional das Estâncias deverá ser apresentado em até quatro anos após 
a publicação da nova lei complementar, período em que as atuais estâncias deverão se 

adequar às exigências, sob pena de perderem a classificação. Para isso deverão aplicar 

parte dos recursos oriundos do Fundo de Melhoria das Estâncias (FME) em obras e 

serviços de infraestrutura básica. O FME será mantido pelo Estado e terá dotação 

orçamentária anual nunca inferior a 10% da totalidade da arrecadação dos impostos 



 

 

municipais das estâncias no exercício imediatamente anterior, devendo a lei fixar 

critérios para a transferência e aplicação dos recursos. 

 Para tanto ainda é necessário que para o recebimento do status de Estância, os municípios 

precisam ser avaliados perante alguns critérios como, ser um destino consolidado, receber um fluxo 

de turistas expressivo e possuir atrativos, sejam eles de cunho histórico, artístico, ambiental e 

cultural que identifiquem sua vocação, além da oferta de toda infra-estrutura necessária à 

permanência do visitante no local.  

A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO/SP 

O turismo na Estância Turística de Salto tem como seus principais segmentos o turismo 

histórico/cultural, em sua maioria excursionistas, e estudos do meio. Atualmente pode-se notar que 

as preocupações das políticas locais voltadas à atividade têm como prioridade a revitalização e a 

construção de locais públicos como praças, parques e monumentos, tanto para uso público 

(Secretarias, biblioteca, teatros, etc) como para uso privado (Ex. Centro Universitário Nossa 

Senhora do Patrocínio antiga Fábrica da Brasital, prédio tombado pelo CONDEPHAAT como 

Patrimônio Histórico/Cultural do município).  

 Com a transformação da cidade em Estância Turística, as questões de cunho cultural e 

artísticas, já enraizados na vida dos munícipes, ganham apoio com a construção de grandes teatros, 

realização de campeonatos internacionais, cursos e uma agenda mensal de atividades. Os espaços 

públicos como meio de turismo ainda são, de certo modo, marginalizados até o ano de 2008 em que 

passam por processos de revitalização e construção de atrativos.  

  

OS ESPAÇOS PÚBLICOS 

Mensurar a qualidade dos espaços públicos de lazer requer certo cuidado em sua análise, uma 

vez que o valor percebido da qualidade do espaço de lazer é diferente para cada indivíduo, 

necessitando, portanto, que neste trabalho sejam delimitados os principais componentes ao bom 

funcionamento das atividades de lazer para quaisquer que sejam os utilizadores do espaço. Serão 

elencados os principais indicadores de qualidade do ponto de vista técnico, mas que são de suma 

importância para qualquer que seja o observador, tanto especialistas como freqüentadores da 

localidade.  

Os espaços públicos de lazer estão intrinsecamente ligados ao turismo urbano, uma vez que os 

espaços públicos podem ser utilizados para ambos os fins por serem culturalmente ou 

historicamente lugares de produção da memória local e das manifestações culturais, tornando-se 

atrativos aos turistas que por ali passam:  

[...] dificilmente se percebem o valor potencial dos arredores harmoniosos, um mundo 

que apenas viram num rápido relance, na qualidade de turistas ou em breve visita de 

férias. Não se percebem do que uma estrutura pode significar em termos de satisfação 

diária [...] (LYNCH, 1988, p.12) 

Os espaços públicos assumem importância de interação social e especialmente de guardiões 

da memória local, sendo de suma importância que estes espaços sejam conservados, restaurados e 

possuam condições básicas para a ocorrência de atividades sociais cotidianas para as gerações 

presentes e futuras. Assim, as políticas públicas de cunho turístico, de lazer e de infra-estrutura 

urbana de apoio as atividades, recebem uma maior atenção em municípios turísticos, no caso do 

Estado de São Paulo: as Estâncias, para que com as devidas providências as atividades ligadas ao 

setor de turismo desenvolvam não só a qualidade do serviço e da infra-estrutura destinada às 

atividades, mas também contribuam para a melhoria a qualidade do lazer da população do local. 



 

 

Podemos caracterizar os espaços públicos em: espaços públicos, semi-públicos, semi-

privados e privados. Segundo Hertzberger (apud BENEDET, 2008) podemos dizer que público é 

uma área acessível a todos, a qualquer momento e privada é uma área cujo acesso é determinado 

por um pequeno grupo ou por uma pessoa que tem a responsabilidade de mantê-la. De acordo com 

Magnoli (apud BENEDET, 2008) os espaços livres urbanos e públicos são os mais acessíveis para 

todos os cidadãos, os que se apresentam com mais chance de controle pela sociedade como um 

todo, já que são abertos, expostos, acessíveis, aqueles mais democráticos possíveis.  

O presente estudo irá trabalhar com a categoria de espaço livre - praças, sendo estas praças as 

que têm valor turístico para o município e que foram revitalizadas entre os anos de 2008 a 2012. Os 

espaços livres apresentados são, segundo a denominação de Macedo (apud BENEDET, 2008): 

 Áreas de lazer: Consideradas como todos os espaços livres entre edificações destinados ao 

lazer ativo e/ou contemplativo (passivo) [...] (p. 24) 

As praças públicas podem ser caracterizadas como qualquer espaço verde vazio entre quatro 

ruas. Cunha (apud BENEDET, 2008) define praças como tradicionalmente um lugar de encontro 

com funções de lazer, ligadas ao conceito de tempo e aos acontecimentos da vida da cidade, sejam 

de caráter político, econômico, cultural e outros. 

 

É o local intencional do encontro, da permanência e dos acontecimentos e práticas sociais, 

manifestações de vida urbana e comunitária, é o elemento básico do desenho urbano e da 

arquitetura e também um espaço embelezado de vontade política e de prestígio (LAMAS apud 

BENEDET, 2008). De acordo com Lynch (apud BENEDET, 2008): 

 
[…] a praça é um dos elementos fixos que marcam concretamente as cidades como 

lugares que orientam o traçado do deslocamento dos fluxos. Os usos ativos e passivos 

que nela se encontram são atividades que categorizam os espaços em termos funcionais 

e os qualificam pela sua intensidade na área pública e poder de atração sobre os 

usuários. 

 

Estes espaços desempenham funções urbanas importantes, sendo elas as funções sociais 

(encontros), culturais (eventos), terapêuticas (higiene mental) e funcional (circulação), estes locais 

devem ser considerados em termos de quantidade e qualidade, observando-o em relação ao contexto 

urbano e às atividades sociais nele desenvolvidas (BENEDET, 2008, p.24). 

 

As praças podem ser classificadas também quanto a sua tipologia: praça principal – praça 

central em uma cidade ou bairro, praça recreativa, passeio urbano – local que oferece mobiliário 

urbano para descanso, praça de tráfego – facilitadora de circulação e praça monumental – local com 

grande importância simbólica. (BENEDET, 2008). Ainda segundo Benedet (2008): 
 

As praças públicas podem apresentar várias formas de uso: como alternativa para a 

amenização das condições climáticas, da qualidade do ar e insolação, como espaço 

destinado ao lazer, como espaço articulador da circulação de pedestres; como área de 

lazer passivo e ativo, como local de convivência dos moradores das proximidades, 

possibilitando atividades recreativas e encontros. Equipamentos como quadras 
esportivas, brinquedos infantis, anfiteatros e bancos, convencionais ou estilizados são os 

elementos que facilitam sua utilização por parte dos moradores e visitantes. (p. 29 e 30) 

 

Os projetos em específico trabalhados nesta pesquisa são projetos de desenvolvimento local e 

tem como finalidade a apropriação dos espaços públicos de lazer para os cidadãos e consequente 

uso da atividade turística e que segundo Beni (2006) implicam uma nova ordenação territorial que 

seja sustentável e alavancada por interesses coletivos da região, pretende-se que esta mudança seja a 

de transformação da qualidade de vida a curto, longo e médio prazo.  



 

 

A qualidade destes espaços urbanos de lazer e consequentemente de turismo é o principal 

fator condicionante para que o município receba os recursos disponibilizados pelo DADE, uma vez 

que, como já citado, o objetivo do Departamento com a criação de uma Estância é a melhoria da 

qualidade de vida dos munícipes e assim o fomento da atividade turística. Para tanto é necessário 

que alguns critérios de qualidade sejam colocados em evidencia para o alcance de tais objetivos, 

como será descrito nos próximos tópicos.  

QUALIDADE SOB A PERSPECTIVA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

A qualidade de vida apresenta grande dificuldade de conceituação seja por sua complexa 

subjetividade, seja por suas características em níveis individuais e sociais, para Coimbra (apud 

FORANTTINI, 1991) “a qualidade de vida seria a somatória de fatores decorrentes da interação 

entre sociedade e ambiente, atingindo a vida no que concerne às suas necessidades biológicas e 

psiquícas”. Ela pode ser definida também como sendo o grau de satisfação atingido no ambito 

psicológico, físico, social, material, estrutural, entre outros. (Hörnquist apud FORANTTINI, 1991) 

 

A qualidade dos espaços públicos de lazer nas cidades por sua vez podem ser medidas 

através da quantidade de espaços livres e areas verdes que atuam como um limite entre o “caos 

urbano” e o lazer.  
Os espaços públicos abertos de lazer trazem inumeros beneficios para a melhoria da 

habitabilidade do ambiente urbano, entre eles a possibilidade do acontecimento de 

práticas sociais, momentos de lazer, encontros ao ar livre, manifestações de vida urbana 

e comunitária, que favorecem o desenvolvimento humano e o relacionamento entre as 

pessoas.[...] (OLIVEIRA E MASCARÓ, p.60) 

 

A qualidade deve ser medida atraves dos ambitos sociais, paisagisticos, ambientais e de 

lazer, incluindo o turismo no caso desta pesquisa, e todos estes ambitos devem estar intrisicamente 

conectados e funcionando em conformidade para que a qualidade positiva se torne efetiva no local 

público de lazer.  

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi criada a partir de estudos realizados para a 

formulação de indicadores que mensurassem de forma técnica a qualidade de espaços urbanos. 

Foram selecionados os seguintes autores como base para a formulação do formulário técnico 

utilizado: Benedet (2008), Fontes e Shimbo (2003), Nunes e Costa (2010), Cruz e Carvalho, Higa 

ET. AL. (2012), sendo estes estudos adaptados para a realidade e necessidades da presente pesquisa 

e do lazer e turismo.  

Nos espaços de lazer selecionados, foram realizadas observações técnicas com base nos 

indicadores de qualidade do lazer urbano, compilados de forma a dar base ao prognóstico quanto a 

melhoria do espaço, seu uso, e benefícios para a população e turistas.  

Partiu-se do pressuposto que os indicadores elegidos consigam de forma qualitativa 

interpretar a realidade observada nos locais públicos visitados. Questões como a qualidade do meio 

ambiente, da infra-estrutura de apoio e lazer, da existência de acessibilidade, segurança, apoio ao 

turista, limpeza e manutenção são de suma importância para a utilização do local como meio para o 

lazer tanto do munícipe quanto do visitante.   

É relevante ressaltar que a presente pesquisa buscou qualificar os locais visitados de acordo 

com termos técnicos (sejam do turismo, da arquitetura ou da geografia), pois a qualidade percebida, 

seja ela do lazer ou da importância da localidade, pode ser interpretada de diversas maneiras 

dependendo do público entrevistado. Por conta deste universo de pesquisa amplo e da percepção 



 

 

individualizada, tomou-se somente a análise técnica da pesquisadora e os indicadores relevantes 

elencados, que compreendem a importância da qualidade para quaisquer que sejam os observadores.   

Para a análise dos resultados coletados foi realizada uma tabela técnica de acordo com o 

nível de elementos caracterizados pela escala (péssimo, ruim, bom, ótimo, inexistente) nos 

diferentes elementos elencados (meio ambiente, paisagismo, segurança, equipamentos de apoio, 

segurança e limpeza, apoio ao turismo) onde pode ser avaliado e dado um parecer técnico de cada 

item observado.  

Foram também construídos gráficos para a melhor compreensão da quantidade dos 

elementos elencados no formulário técnico, para a facilitação da visualização dos indicadores de 

qualidade dos locais pesquisados. E por fim temos uma análise geral dos locais para elucidar os 

pontos positivos e os pontos com necessidades de transformações, para que assim as políticas locais 

tomem as providências necessárias e que estas se alinhem com as políticas do DADE, conquistando 

assim uma qualidade efetiva dos locais públicos de lazer pesquisados.  

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos na pesquisa serão apresentados da seguinte maneira: 1º Caracterização 

dos espaços pesquisados; 2º será diagnosticado cada um dos itens perante as classificações obtidas, 

no 3º passo será apresentado o parecer técnico de cada um dos itens pesquisados. E por fim no 4º 

passo será concluído, por meio de gráficos e compilação dos dados, gerado pela análise técnica, 

qual é a atual situação dos locais públicos de lazer e turismo e quais os impactos que as 

revitalizações/construções/readequações causaram nos munícipes e visitantes da Estância Turística 

de Salto.  

PRAÇA DO GRANITO 

 A Praça do Granito está localizada na entrada do Parque das Lavras, parque que conta com 

140mil metros quadrados de área e é margeado pelo Rio Tietê. O parque oferece trilhas, jardins e 

atrativos como o relógio de sol, o conjunto histórico-arquitetônico da segunda usina hidrelétrica da 

cidade datado de 1906, o monumento em homenagem à Nossa Senhora do Monte Serrat e a praça 

do granito.  

 A Praça foi inaugurada em 21 de abril de 2007 e atua como elo entre o monumento à 

padroeira e o Parque das Lavras. A praça é uma homenagem aos canteiros (cortadores de pedra) por 

esta ter sido uma atividade intensa na cidade na primeira metade do século XX, a praça conta 

também com a demonstração de vários tipos de granito rosáceo encontrados na cidade. Painéis 

informativos, textos e imagens sobre os temas que permeiam o atrativo, como as variedades de 

granito encontradas em Salto, o ofício de canteiro, entre outros, estão também disponíveis para os 

visitantes. 

O Parque das Lavras onde a Praça do Granito esta localizada apresenta suma importância no 

contexto histórico e ambiental da cidade de Salto, uma vez que ali está localizada a segunda Usina 

Hidrelétrica construída na cidade, hoje não mais em funcionamento, e grande extensão de mata 

preservada, além de estar às margens do Rio Tiete.  

Por muito tempo a área do parque foi marginalizada, o que antes era local de passeio familiar 

passou a ser local de tráfico de drogas, violência e prostituição até sua revitalização no ano de 1997.  

O parque também abriga o monumento em homenagem à Nossa Senhora do Monte Serrat, a 

padroeira da cidade e o maior monumento mariano do mundo. Atrás do monumento encontra-se a 

entrada do Parque e a Praça do Granito, sendo esta utilizada para visitas de meio, visitas técnicas e 

apreciação das peças ali apresentadas.  
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Gráfico 1- Praça do Granito (Fonte: Autora) 

A Praça do Granito, de acordo com os resultados alcançados, mostrou-se adequada a 

visitação, como demonstrado no gráfico 1, onde os itens em ótimo estado e bom estado se 

apresentam em maior proporção do que os itens regular e péssimos juntos.  

Quanto a análise dos itens inexistentes que tomam grande parte do gráfico, pudemos analisar 

que não interferem se tomarmos somente a praça como referência, contudo interferem na visitação e 

permanência de munícipes e turistas no Parque das Lavras como um todo.  

Como a pesquisa tomou somente os locais públicos de lazer revitalizados/construídos e 

adequados entre os anos de 2008/2012, foi analisada somente a Praça e não a praça como sendo 

parte do Parque como um todo. Entretanto os itens equipamentos de apoio, acessibilidade, 

segurança e apoio ao turismo que obtiveram a maior parcela dos resultados, são de suma 

importância e relevância na visitação ao Parque e devem ser tomadas providencias para que o 

munícipe e o turista tenham a oportunidade de visitar e permanecer no local. 

O poder público municipal, aplicou seus recursos somente na construção da praça, 

esquecendo-se de questões como o acesso ao parque, através de melhor sinalização, transporte 

público e outras questões importantes aos turistas. São necessárias revisões nos objetivos que se 

pretende alcançar com o a visitação ao Parque das Lavras e a Praça do Granito, para que assim haja 

um planejamento de melhorias a serem realizadas e a entrega de valores e qualidade ao visitante 

seja ele munícipe ou turista.  

PRAÇA XV DE NOVEMBRO 

 Inaugurada em 16 de junho de 1968 a Praça XV de Novembro é a praça mais movimentada 

do município de Salto. Está localizada no centro da cidade e possui em seu entorno bares e 

lanchonetes.  

 A praça teve suas obras de revitalização iniciadas no ano de 2008. Anteriormente à 

revitalização a praça sofreu com problemas de segurança, drogas e depredação, levando a um baixo 

movimento e pouca permanência dos munícipes no local.  

A praça está localizada no ponto central de Salto, em frente ao calçadão, onde estão abrigados 

bares, restaurantes, sorveterias e próximo ao shopping da cidade. Com vida agitada a região recebe 

visitantes e munícipes a todos os momentos do dia. A praça ainda conta com apresentações culturais 

planejadas pela Secretaria de Cultura e encontros dos moradores nas mesas de jogos instaladas. 
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Gráfico 2- Praça XV de Novembro (Fonte: Autora) 

A Praça XV de Novembro, de acordo com os resultados alcançados, mostrou-se adequada a 

visitação, como demonstrado no gráfico 2, onde os itens em ótimo estado e bom estado se 

apresentam em maior proporção do que os itens regular e péssimos juntos.  

Quanto a análise dos itens inexistentes que tomam grande parte do gráfico, pudemos analisar 

que não interferem na visitação e permanência no local, pois por ser uma praça central com 

motivação de descanso e transito, em seu entorno os turistas e o munícipes conseguem suprir as 

suas necessidades.  

Entretanto os itens segurança e apoio ao turismo merecem atenção nas políticas locais. A 

grande circulação de pessoas e concentração destas nos finais de semana necessitam de especial 

atuação das guardas municipais e policia militar.  

Quanto ao apoio ao turismo, é importante ressaltar que ela esta localizada em uma região 

onde o turista que estiver indo visitar a cidade com veiculo próprio passa em frente à praça, 

podendo parar para utilizar algum serviço no entorno e acabar por usá-la como apoio a permanência 

dele no local, portanto é de suma importância a informação turística na localidade e que além da 

informação atue também como propaganda para a visitação aos outros atrativos da cidade. 

PRAÇA ANTÔNIO VIEIRA TAVARES 

 A Praça Antonio Vieira Taveres fica localizada no centro da cidade em frente à Igreja Nossa 

Senhora do Monte Serrat, igreja qual foi construída em 1928 no lugar da antiga capela em 

homenagem a fundação de Salto. A praça era conhecida como antigo Pátio da Igreja e em 1934 

tomou o nome atual. 

A praça está atualmente localizada em importante ponto da cidade, em frente à CEUNSP 

(Centro Universitário Nossa Senhor do Patrocínio) – antiga Brasital – no seu entrono ainda se 

encontram a Secretaria de Cultura, o Ponto de Informações Turísticas e a Casa da Cultura, além da 

Igreja Matriz Nossa Senhora do Monte Serrat.  

Na praça são realizadas festas comemorativas da Igreja Matriz (católica), encontros dos 

universitários no período da noite e encontros nos bares da região, além de turistas para a visita a 

igreja e ao Complexo Turístico da Cachoeira. No ano de 2007 no local do marco zero da cidade 

(localizado no entro da praça) foi inaugurado um monumento em homenagem a fundação da Cidade 

de Salto pelo Capitão Antonio Vieira Tavares e sua esposa Maria Leite.  
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Gráfico 3- Praça Antonio Vieira Tavares (Fonte: Autora) 

A Praça Antonio Vieira Tavares, de acordo com os resultados alcançados, mostrou-se 

parcialmente adequada a visitação, como demonstrado no gráfico 3, onde os itens em ótimo estado 

e bom estado se apresentam em maior proporção do que os itens regular e péssimos juntos.  

Quanto a análise dos itens inexistentes que tomam grande parte do gráfico, pudemos analisar 

que interferem na visitação e permanência no local no caso de pessoas portadoras de necessidades 

especiais, pois não está preparada estruturalmente para estes visitantes, outro item insatisfatório por 

sua inexistência é a manutenção do local, os bancos estão em péssimo estado, o coreto está com 

infiltração e pintura desgastada e as lixeiras enferrujadas.  

Estes itens merecem atenção especial da política local, pois por ser a “Praça da Igreja Matriz”, 

ela recebe grande fluxo de pessoas principalmente aos finais de semana de missa e a noite no caso 

dos estudantes do Centro Universitário.  

O poder público municipal, aplicou seus recursos somente na construção do monumento aos 

fundadores e às placas de informação turística, esquecendo-se de questões como o acesso de 

portadores de necessidades especiais, de manutenção nas ferragens de bancos e lixeiras que podem 

provocar acidentes, e outras questões importantes aos turistas. São necessárias revisões nos 

objetivos que se pretende alcançar com o a visitação á Praça, para que assim haja um planejamento 

de melhorias a serem realizadas e a entrega de valores e qualidade ao visitante seja ele munícipe ou 

turista.  

PRAÇA DR. ARCHIMEDES LAMMOGLIA 

As obras estimadas em cerca de R$2 milhões de reais foram inauguradas em 2008 e entregues 

sobre o nome Complexo Turístico da Cachoeira. Devido a estas intervenções, munícipes e turistas 

voltaram a freqüentar o local que se mantinha em péssimas condições e em estado de 

marginalização.  

Hoje a Praça conta com um terminal rodoviário de ônibus municipais, e uma infra-estrutura 

preparada para a recepção de turistas, além de ser local cotidiano de transito, descanso, encontro e 

contemplação diários dos munícipes.  

A Praça Dr. Archimedes Lammoglia, hoje, faz parte do Complexo Turístico da Cachoeira, um 

espaço com diversos atrativos para o turista e para o munícipe. No seu entorno estão localizadas as 

antigas edificações das primeiras tecelagens que chegaram a cidade (hoje tombadas como 

Patrimônio Histórico e Cultural do Município) e que foram responsáveis pela criação da Praça 

como forma de proporcionar aos seus trabalhadores um local de lazer.  



 

 

Atualmente a Praça conta com um Memorial do Rio Tiête, que possui um rico acervo sobre 

as tradições culturais, os aspectos geográficos e a rica história do desenvolvimento das cidades que 

ficam em suas margens.  

O Visitante também pode desfrutar de atrações como a ponte Pênsil, O Caminho das 

Esculturas, Ilha dos Amores e a Concha Acústica local onde são realizados os principais eventos da 

cidade como shows, teatros em espaço aberto, todos gratuitos. 
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Gráfico 4- Praça Dr. Archimedes Lammoglia (Fonte: Autora) 

A Praça Dr. Archimedes Lammoglia, de acordo com os resultados alcançados, mostrou-se 

parcialmente adequada a visitação, como demonstrado no gráfico 4, onde os itens em ótimo estado 

e bom estado se apresentam em maior proporção do que os itens regular e péssimos juntos.  

Quanto a análise dos itens inexistentes que tomam grande parte do gráfico, pudemos analisar 

que não interferem na visitação e permanência no local, pois é a principal praça da cidade e uma 

praça central, podendo o turista e o munícipe obter serviços no entorno do local. 

 Uma das questões preocupantes é a qualidade do ar por conta do Rio Tietê, mas ações como 

a retirada de mais de 07 toneladas de lixo do rio por conta da seca (ano de 2014), já estão ajudando 

a melhorar o meio ambiente local.   

Entretanto os itens equipamentos de apoio (banheiros sujos, inexistência de bebedouros e 

falta de maior iluminação local) e acessibilidade merecem especial atenção das políticas locais e 

respostar urgentes. A praça possui uma rampa de entrada, mas para que um cadeirante possa 

transitar da praça para a Concha Acústica ele necessita contornar toda a praça pela calçada e vice-

versa. A praça também não conta com piso elevado nem sinalização em braile, a visitação torna-se 

perigosa para estes visitantes a partir da Ponte Pênsil e do Caminho das Esculturas, não podendo 

ocorrer a visitação independente.   

A Petrobrás e o Puder Público, aplicaram seus recursos somente na construção da praça e do 

Complexo da Cachoeira (Concha Acústica, arquibancada, Ponto de Informações turísticas, 

Memorial do Rio Tietê e Caminho das Esculturas), esquecendo-se de questões como a manutenção 

ao curto, médio e longo prazo do local que possui um dos maiores fluxos de visitantes da cidade. 

São necessárias revisões urgentes nos objetivos que se pretende alcançar com o a visitação ao 

Complexo da Cachoeira e a Praça Deputado Archimedes Lamoglia, para que assim haja um 

planejamento de melhorias a serem realizadas e a entrega de valores e qualidade ao visitante seja ele 

munícipe ou turista.  

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa buscou estudar a qualidade dos locais públicos de lazer a partir de 

indicadores pré-estabelecidos, em locais públicos reformados/revitalizados/construídos no período 

de 2008 a 2012, e seu estado atual de conservação (2014). Estes locais – praças - são componentes 

importantes ao turismo e ao município como meios de lazer, trânsito, encontros e descanso. 

Do período pesquisado ao ano de 2014, as obras se mostraram insuficientes como 

potencializadores da atividade turística e de lazer, pois em um curto período de tempo já se 

mostram degradadas e sem manutenção. Os quesitos do DADE para que um município tenha o 

título de Estância não estão em conformidade com tal política, não gerando assim o resultado 

esperado pelo departamento que é a qualidade de vida do munícipe.  

Os pareceres satisfatórios obtidos nesta pesquisa foram assim concluídos pelo conjunto de 

indicadores positivos levantados nos locais propostos como maioria presente (por existirem no local 

e serem de importância a permanência do visitante), mas os apontamentos negativos são ressaltados 

para que o poder público local possa realizar as melhorias necessárias e alcançar uma efetiva 

permanência de munícipes e turistas nas praças como forma de lazer e turismo para a cidade, que 

com o Título de Estância, têm como dever adequar os locais para a melhoria da qualidade de vida 

local.  

 Os objetivos da pesquisa foram alcançados uma vez que pôde-se medir e qualificar 

tecnicamente os serviços e infraestrutura oferecidos nos locais públicos de lazer delimitados. A 

metodologia aplicada, construída a partir de estudos realizados anteriormente, se mostrou eficaz no 

apontamento da qualidade dos indicadores elegidos, e também cumpriu com o apontamento técnico 

necessário a obtenção dos resultados. Só não foi possível a realização da comparação dos recursos 

utilizados e das transformações que os locais sofreram, por conta da falta de acesso a essas 

informações.  

  O estudo contribuiu para a formulação técnica de um quadro qualitativo trabalhado com 

indicadores relevantes ao turismo e lazer que poderão ser usados e adaptados em outras pesquisas 

sobre espaços públicos e lazer.   

 Nota-se também que no ano de 2014 as preocupações das políticas de turismo locais, 

tomaram outro rumo, deixando os espaços públicos de importância turísticas, às margens destas 

políticas, tornando os recursos públicos anteriormente aplicados, perdidos, pois não ocorreram 

manutenções necessárias que valorizassem os investimentos realizados no período de 2008 a 2012. 

 Este trabalho poderá contribuir com a Estância Turística de Salto, por meio da análise 

técnica que utilizando-se de indicadores relevantes às prioridades do DADE, elencou as 

necessidades do município enquanto estância e assim permite a formulação de um planejamento 

para a requisição de verbas ao Departamento, para futuramente poder realizar eventuais 

revitalizações/construções e readequações dos locais públicos de lazer e turismo do município. 

  O turismo enquanto apoio a geração de emprego e renda dos municípios Estâncias do estado 

de São Paulo, encontram dificuldades no planejamento e aplicação dos recursos, sejam eles por 

conta de diferenças políticas nos poderes do município, sejam eles na busca de pessoal qualificado 

ao planejamento das ações que serão implementadas com os recursos disponibilizados.  

A dificuldade percebida na Estância Turística de Salto, se fez na própria delimitação de 

público alvo e de locais que serão investidos as forçar das políticas para o turismo, ficando portanto, 

os principais locais de visitação, sem a manutenção necessária, acarretando na dificuldade ou não 

permanência dos visitantes no local, como visto anteriormente.  



 

 

São criados espaços artificiais com recursos públicos que provavelmente não serão de uso 

dos moradores locais, esquecendo que os objetivos das políticas do DADE são a geração de 

qualidade de vida dos munícipes por meio da qualidade dos locais de turismo, para que assim 

ocorra a obtenção de recursos através da atividade turística e da geração de emprego e renda.  

Se faz necessário que tanto o DADE quanto a APRECESP (Associação das Prefeituras 

Estância do Estado de São Paulo) realizem verdadeiras auditorias nas Estâncias para que descasos 

como os observados nesta pesquisa não ocorram novamente, uma vez que é o dinheiro do munícipe, 

que paga as obras, através  da arrecadação de impostos, e que os recursos sejam alocados realmente 

em locais que tanto turistas quanto munícipes possam usufruir e conquistar uma qualidade de vida 

elevada.  

Conclui-se, portanto que a atividade turística, uma vez bem planejada, contribui para o 

aumento da qualidade de vida local e a qualidade do lazer tanto de munícipes quanto de turistas. É 

de suma importância que os recursos públicos alocados sejam planejados, disponibilizados para 

consultas públicas e principalmente tenham aceitação dos munícipes, tornando assim o município 

um local onde os moradores aceitam e fomentam o turismo e saibam os benefícios que esta 

atividade pode gerar. E que os planejadores locais tomem como importante não somente a 

construção de atrativos (em sua maioria sem relevância ao contexto da cidade), mas a manutenção 

daqueles que realmente reforçam a qualidade do turismo na localidade e que revertam sua 

transformação em qualidade de vida e do lazer aos visitantes.  
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