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Resumo 
 
 Este trabalho tem como finalidade mostrar a viabilidade do desenvolvimento do 

setor de turismo rural e urbano nos municípios de Bezerros, Gravatá e Moreno, do 

Estado de Pernambuco sob o ponto de vista dos Agentes Econômicos e da População. A 

fundamentação teórica é apresentada em tópicos, inicialmente mostrando uma visão 

geral do turismo no mundo com referência aos países com grande demanda turística 

mundial, denotando a expansão do turismo internacional, sendo demonstrada a posição 

dos dez países com maior movimentação da chegada de turistas, receitas e despesas no 

ano de 2006 e estimativa feita pela OMT em 2007, revisão dos conceitos principais 

relativos à temática em pauta. Apresenta também o turismo no Brasil, sua evolução nos 

últimos anos, como também demonstrando os quinze países que mais enviaram turistas 

para o Brasil no ano de 2007. Em seguida apresenta o turismo no Estado de 

Pernambuco com o projeto “Pernambuco Conhece Pernambuco” com suas dez rotas 

criadas para mostrar ao seu povo o que tem de melhor no Estado para o turista local 

como para o de fora. Foi feita uma síntese do potencial da história, com atrativos 

naturais, culturais, economia e da quantidade de habitantes dos Municípios de Bezerros, 

Gravatá e Moreno, pelo qual o trabalho visa identificar a percepção dos Agentes 

Econômicos e da População com relação ao turismo nesses Municípios, do qual, para se 

chegar a uma conclusão lógica, foram aplicados questionários em quatro segmentos da 

sociedade, sendo quarenta e cinco aos residentes, constando de perguntas fechadas e 

abertas; quinze aos proprietários de estabelecimentos de alojamentos; quinze aos 

agentes de turismo e cinco aos órgãos governamentais dos municípios estudados, com a 

finalidade de perceber o ponto de vista dos mesmos com relação ao turismo nos 

municípios em estudo. 

 

Palavras-chave: Economia, Turismo Rural e Urbano, Planejamento Turístico, 

Desenvolvimento Sustentável. 
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Abstract 
 

This work has the aim of showing the viability of the development of the urban 

and rural tourism in the towns of Bezerros, Gravatá and Moreno, in the State of 

Pernambuco. The approach is focused, particularly, on the perceptions of economic 

agents and resident population. The theoretical framework is divided into following 

topics: the history of tourism, the development and expansion of tourism over the last 

decade and a discussion of the main theoretical concepts related to the subject of this 

dissertation. The work gives a brief review of the development and performance of the 

tourism sector in Brazil and Pernambuco. In relation to the latter, the text explains the 

process that led to the formulation of the plan “Pernambuco knows Pernambuco”, which 

puts forward the ten top tourist routes in the State. The towns referred to above make up 

one of those routes. For the case study, firs, an inventory was made of the historical, 

natural and cultural attractions that could pull tourists towards Bezerros, Gravatá and 

Moreno. And finally, interviews were done in the entire area with government officials, 

entrepreneurs and resident population in order to see the perceptions of all those social 

brackets. The study comes to the conclusion that, from the viewpoint of all economic 

agents and resident population interviewed by the author, the perceptions towards 

tourism development is a positive one. 

 

Key-words: Economy, Urban and Rural Tourism, Tourism Planning, Sustainable 

Development. 
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1 Introdução 
 
 
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Esta dissertação aborda a temática da percepção dos Agentes Econômicos e da 

População no desenvolvimento do Turismo nos Municípios de Bezerros, Gravatá e Moreno, 

no sentido de colher opiniões e sugestões junto aos residentes, agentes do setor turismo, 

empresários de estabelecimentos de hospedagens e dos governos estadual e municipal, sobre o 

turismo nos três Municípios. 

 Com este trabalho pretende-se mostrar o ponto de vista dos agentes envolvidos no 

sentido de sensibilizar governos e esmpresáios para investir na Região. 

  

 

1.1.1 O turismo no mundo 

 

 A demanda pelo turismo internacional teve grande expansão com a globalização, um 

benefício que superou a média de crescimento no mercado mundial e da economia mundial 

como um todo. 

O turismo internacional é dominado pela Europa e pelas Américas, que ao todo 

atraíram 83% das chegadas em todo o mundo em 1990 e os residentes nessas duas regiões 

somam 84% de acordo com a OMT. 

 O crescimento no mundo deve-se ao baixo custo das passagens aéreas e de maior 

disponibilidade de vôos.  

 Jamal et al (p. 30), fazem a seguinte afirmação quanto ao total de chegadas 

internacionais: 
O crescimento das chegadas de turistas internacionais em todo o globo é uma 
ocorrência relativamente nova. Em 1950, 25 milhões de pessoas cruzaram uma 
fronteira internacional. Em 1960, foram registradas aproximadamente 70 milhões 
de chegadas internacionais. Em 1970, esse número aumentou para 160 milhões. Em 
1980, as chegadas internacionais ultrapassam 280 milhões. Em 1995, as chegadas 
turísticas internacionais para todas as destinações foram além de 563 milhões. A 
OMT projeta que o turismo mundial crescerá para 702 milhões de chegadas no ano 
2000 e mais de um bilhão em 2010 (OMT, 1996i). 
 

 Page (2001, p. 117) diz que “o lazer tornou-se característica fundamental de um tipo 

de sociedade que existe atualmente em muitos países desenvolvidos, a sociedade de lazer. Um 
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corolário desta situação é o fato de que as viagens turísticas tornaram-se uma atividade 

global”. 

 Fica evidente que o turismo é deteminantes para a economia, ele estimula o comércio 

formal e informal, gera renda, emprego e satisfação para um povo. 

 Ryan1 (1991) citado por Page (p. 119), “enfatiza a importância dos determinantes 

psicológicos na busca pelas razões pelas quais os turistas viajam”. 

 O turismo é a forma de satisfazer os desejos e os anseios de todos que usam essa 

forma de lazer, conhecimentos culturais, aventuras e esportes. 

 

1.1.2 O turismo no Brasil 

  

Ao longo da história o Brasil teve déficit da conta do turismo, isso decorrente da falta 

de apoio de governos no que diz respeito à falta de infra-estrutura adequada para incentivar o 

turista estrangeiro, ou seja, a sua presença no país com seus dólares. Falta de apoio à iniciativa 

privada para incrementar o setor. 

 No ano de 1947, o Brasil liderava a aviação comercial na América Latina, com 65 

empresas aéreas em operação, tendo a prestação de serviços de transporte aéreo comercial 

atingindo seu apogeu em 1958, quando eram atendidas 333 localidades em todo o país. 

Posteriormente, houve um decréscimo gradual, quando em 1975 eram 88 cidades em 

decorrência, entre outros, do aumento do tamanho das aeronaves e da inadequação de várias 

pistas de pouso para receberem aviões com maior porte que os anteriormente utilizados. 

Apenas em 1980 que o balanço da conta turismo do Brasil acusou superávit. 

 A atividade turística brasileira hoje envolve a esfera federal, através do Ministério de 

Turismo e a Embratur, abrange os governos estaduais e municipais, e também uma parceria 

com a iniciativa privada, onde há promoções do Brasil no exterior, mostrando o produto 

turístico com qualidade, contemplando as diversidades regionais, culturais e naturais, 

estimulando e facilitando o consumo do produto nos mercados nacionais e internacionais. 

     O Brasil é o maior país da América Latina, cobrindo 47,3% da América do Sul com 

área de 8.547.403,5 km2. É o quinto maior país do mundo depois de Canadá, Federação 

Russa, China e Estados Unidos.  

 O Brasil, com 7.367 km de orla marítima, tem no turismo a atividade do setor terciário 

que mais cresce, dentre as espécies, significativamente, o turismo ecológico e o turismo de 

                                                 
1 Ryan, C. Recreational Tourism: A Social Science Perspective. 
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aventura e os cruzeiros marítimos. O país é muito procurado por turistas estrangeiros, mesmo 

assim não figura sequer entre os trinta países mais visitados no mundo. Alguns fatores são: o 

medo da violência, a má estrutura e a falta de pessoal capacitado (como a carência falante de 

inglês no serviço público do turismo), além de o país se encontrar distante dos países grandes 

emissores de turistas. 85% das viagens aéreas feitas no mundo acontecem em, no máximo, 

duas horas de vôo. 

 Em vôos regulares, o crescimento é de 6% nos sete primeiros meses deste ano 

comparando o mesmo período do ano passado (2007). A variação de julho de 2008 em 

relação a julho de 2007 é de 7,78%. 

 Nos vôos charters foram registrados 178.537 chegadas para os sete primeiros meses 

deste ano. 

 O cálculo da Infraero leva em conta, estrangeiros e brasileiros em retorno ao país, que, 

em 2007, chegaram aproximadamente 5.026.000 turistas internacionais, gerando uma receita 

de cerca de US$ 4.953.000, numa média de US$ 985 por chegada. 

 Cerca de 97,2% dos turistas estrangeiros pretendem voltar ao país, 56,5% tiveram suas 

expectativas amplamente atendidas e, para 31,7%, as expectativas foram todas superadas. 

  

Os países que mais enviaram estrangeiros para o Brasil em 2007 foram: 

Tabela 1.1 

PRINCIPAIS PAÍSES EMISSORES DE TURISTAS PARA O BRASIL 

Posição País de origem Estrangeiro % Posição País de origem  Estrangeiro % 

1º Argentina 920.210 18,31 9º Espanha 216.373 4,31 

2º Estados Unidos 699.169 13,91 10º Paraguai 206.323 4,11 

3º Portugal 280.438 5,58 11º Inglaterra 176.948 3,52 

4º Itália 268.685 5,35 12º Peru 96.336 1,92 

5º Chile 260.430 5,18 13º Holanda 83.554 1,66 

6º Alemanha 257.719 5,13 14º Suíça 72.763 1,45 

7º França 254.367 5,06 15º Canadá 63.963 1,27 

8º Uruguai 226.111 4,30 - Outros 942.455 18,94

Fonte: DPF e EMBRATUR (2008) 

 Segundo dados da INFRAERO – Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, 

em 2008 o Brasil recebeu 6.534.244 passageiros em vôos internacionais, o que gerou cerca de 

US$ 6 bilhões.  
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 O Brasil foi classificado no índice de competitividade em viagens e turismo de 2008 

na posição 49 a nível mundial, mas entre os 130 países avaliados classificou na posição 3 em 

recursos naturais e na posição 12 em recursos culturais. 

 Como se pode observar, o Brasil tem um índice baixo em relação ao turismo mundial 

em relação à competitividade. 

 Nas tabelas 1.2 a 1.4, observa-se o número de chegadas de turistas no mundo, América 

do Sul e Brasil e a conta turismo no Brasil. 

 

Tabela 1.2 

  Chegada de turistas: Mundo, América do Sul e Brasil – 1997 a 2007 

Ano 

Turistas (milhões de chegadas) 
 Mundo  América do Sul   Brasil  

Total   Variação  Total Variação Total    Variação  

anual (%) anual (%) anual (%) 
1997  610,8   13,5   2,9   
1998  626,6  2,59  15,5  14,81  4,8  69,05

1999  650,2  3,77  15,1  (2,58)  5,1  6,00

2000  689,2  6,00  15,2  0,66  5,3  4,03

2001  688,5  (0,10)  14,6  (3,95)  4,8  (10,16)

2002  708,9  2,96  12,7  (13,01)  3,8  (20,70)

2003  696,6  (1,74)  13,7  7,87  4,1  9,19

2004  765,5  9,89  16,2  18,40  4,8  15,99

2005  802,5  4,83  18,2  12,20  5,4  11,76

2006  847,3  5,58  18,7  2,75  5,0  (6,36)
2007  903,3  6,61  19,9  6,42  5,0  0,18 

Fonte: Ministério do Turismo. Estatísticas Básicas do turismo no Brasil apud OMT, 2008. 

Notas: 1. Dados de 2006 revisados 

 2. Dados de 2007 estimados 
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Tabela 1.3 

 Comparativo de chegada de turistas: Mundo, América do Sul e Brasil – 1997 a 2007 

Fonte: Ministério do Turismo. Estatísticas Básicas do turismo no Brasil apud OMT, 2008. 

Notas: 1. Dados de 2006 revisados; 2. Dados de 2007 estimados (confirmados no Anuário Estatístico 

nº 36 da EMBRATUR, ano-base de 2008, o qual apontou em 2007, 5.025.834 chegadas). 

 

Tabela 1.4 
Conta turismo do Brasil – 1997 a 2007 

_________________________________________________________________________________     
 
Fonte: Ministério do Turismo. Estatísticas Básicas do turismo no Brasil apud BACEN, 2008. 

Ano 

Turistas (milhões de chegadas) Participação % 

Mundo América do 
Sul Brasil 

América do 
Sul no 
Mundo 

Brasil na 
América do 

Sul 

Brasil no 
Mundo 

1997  610,8  13,5  2,9  2,21 21,11 0,47 
1998  626,6  15,5  4,8  2,47 31,08 0,77 

1999  650,2  15,1  5,1  2,32 33,82 0,79 

2000  689,2  15,2  5,3  2,21 34,95 0,77 

2001  688,5  14,6  4,8  2,12 32,69 0,69 

2002  708,9  12,7  3,8  1,79 29,80 0,53 

2003  696,6  13,7  4,1  1,97 30,17 0,59 

2004  765,5  16,2  4,8  2,12 29,55 0,63 

2005  802,5  18,2  5,4  2,27 29,44 0,67 

2006  847,3  18,7  5,0  2,21 26,83 0,59 
2007  903,3  19,9  5,0  2,07 28,88 0,56  

Ano 
Conta turismo (milhões de US$) 

Receita Despesa Saldo 

1997 1069 5446 (4377) 
1998 1586 5732 (4146) 
1999 1628 3085 (1457) 
2000 1810 3894 (2084) 
2001 1731 3199 (1468) 
2002 1998 2396 (398) 
2003 2479 2261 218 
2004 3222 2871 351 
2005 3861 4720 (858) 
2006 4316 5764 (1448) 
2007 4953 8211 (3258) 
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O atual governo tem se mostrado sensível para a importância do turismo na economia 

brasileira tanto é que no início de 2003 criou o Ministério do Turismo – Mtur, com missão de 

desenvolver o turismo através de ações com marketing, principalmente divulgando em outros 

países. 

 

1.2 O PROBLEMA 

 

 Por meio deste trabalho pretende-se fazer um estudo comparativo do turismo nos 

Municípios de Bezerros, Gravatá e Moreno, do Estado de Pernambuco, também dando ênfase 

no potencial ecológico destes Municípios. 

 Para alcançar este objetivo foram apontadas algumas tendências do Turismo 

Internacional, do Brasil e de Pernambuco. 

 

1.3 OBJETIVOS 

O propósito desta dissertação é mostrar à percepção dos agentes econômicos as 

vantagens de investir no Turismo de Bezerros, Gravatá e Moreno, com probabilidade de 

retorno financeiro, pelo que apresentam os Municípios com sua história, seus valores 

preservados, pela localização, por se encontrar próximos ao Aeroporto Internacional dos 

Guararapes, do Porto de Suape, por serem cortados pela BR 232, de grande importância para 

a economia do Estado, e, sobretudo, por se localizarem próximos à Capital Pernambucana. 

 Através da pesquisa de campo, junto aos agentes de viagens e turistas, pretendeu-se 

mostrar a viabilidade econômica do projeto, através do desenvolvimento de uma análise do 

potencial turístico ecológico dos Municípios, com o fim de atrair o interesse dos governos 

estadual e municipal e do empresariado para investir na região com o propósito de intensificar 

o turismo rural. 

 Esta pesquisa se torna relevante, dado que o turismo é uma das atividades que mais 

cresce no mundo, mais emprega mão-de-obra e que poderá vir a se tornar um instrumento de 

complementação da renda do agricultor e diversificação econômica, em uma área que 

historicamente sofreu com problemas relativos à monocultura e renda per capita baixa. 
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1.3.1 Objetivo geral 

  

Analisar a percepção dos agentes econômicos e da população do turismo nos 

Municípios de Bezerros, Gravatá e Moreno nos anos recentes. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Demonstrar a evolução dos seguimentos, tais como: 

 A pesquisa da população; 

 O Estado Federal, Estadual e Municipal; 

 Empresariado 

 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia usada foi através da aplicação de questionários com quatro 

seguimentos da sociedade, sendo quarenta e cinco aos residentes dos três Municípios, 

constando à parte inicial da identificação do entrevistado com dezessete perguntas, mais vinte 

e nove pergunta fechadas sobre a opinião do turismo na Região e ainda quatro perguntas 

abertas, onde a pessoa pôde expor livremente seus comentários relativos ao turismo na região, 

como vantagens, inconvenientes e sugestões com o fim de estimular o turismo no Município. 

Outras perguntas feitas foram relativas às três atividades econômicas que apresentam maior 

potencial de crescimento na Região; pergunta sobre criação de empregos, alterações de 

paisagens, qualidade de infra-estrutura e muitas outras. No seguimento dos empresários dos 

estabelecimentos de turismo foram aplicados quinze questionários, sendo um no Município de 

Moreno, cinco no Município de Bezerros e nove em Gravatá, cujas perguntas foram à 

primeira parte com informações gerais sobre o empreendimento turístico e informações dos 

responsáveis pela gestão do estabelecimento e a segunda parte constando de cento e quatro 

perguntas fechadas, todas relativas ao Turismo na Região, como desenvolvimento, 

acessibilidade, infra-estrutura, nível de preços, oferta de recursos, atrações turísticas, ofertas 

de lazer e entretenimentos, entidades que podem contribuir com o desenvolvimento 

sustentável da atividade turística, como o governo regional, as autarquias, as associações de 

empresários e etc. No questionário aos agentes do setor turismo, foram aplicados aos 

empresários locais, bem como àqueles que enviam turistas à Região, constando das mesmas 

perguntas que os empresários dos alojamentos e nos órgãos governamentais foram aplicados 
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apenas cinco, sendo um para as Secretarias de Turismo dos Municípios, um para a Agência 

Estadual de Planejamento e Pesquisas do Pernambuco e o outro para a Empresa 

Pernambucana de Turismo (EMPETUR), cujo questionário constando a primeira parte de 

informações sobre o órgão e o gestor público, a segunda parte constando de duas perguntas 

fechadas sobre a importância do Turismo no desenvolvimento do(s) Município(s) e a terceira 

parte constando de onze perguntas abertas relativas aos benefícios que o Turismo pode fazer 

para o Município, Estado, investidores e população residente, expectativa de investimentos e 

sugestões para a viabilidade do turismo rural e urbano. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DO PROJETO 

 

 A primeira seção é esta introdução, a segunda a fundamentação teórica, a terceira o 

turismo no Brasil, a quarta a pesquisa e por último a conclusão. 
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2 Fundamentação teórica 
 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 O turismo é uma atividade do setor terciário que movimenta a economia local, gera 

emprego direto e indireto, impulsiona o comércio local, gera renda para a população 

receptora, atrai investimentos, diversifica a economia e dá esperança de condições de vida à 

população, mesmo àquele povo que não esteja envolvido naquele momento. 

 Alecrim, E. (2008, p.14) descreve: “O turismo é uma atividade ou fenômeno sócio, 

econômico e cultural, resultante dos deslocamentos de grupos populacionais para localidades 

direrentes de suas residências”. 

 A importância econômica do turismo é devida ao seu papel no equilíbrio do balanço 

de pagamentos, geração de emprego e renda, aumento das receitas do governo, melhoria da 

infra-estrutura e redistribuição de renda entre as regiões (ROLIM, 2001, p. 357). 

 As viagens sempre estiveram presentes na vida do homem, quer seja por necessidades 

de sobrevivência e proteção ou em busca de novos paraísos, ou novas terras. A Bíblia, no seu 

Antigo Testamento, retrata o êxodo dos hebreus do Egito, conduzidos por Moisés, para a terra 

prometida. Outro exemplo, os povos nômades, que são homens que vivem se deslocando de 

um lugar para outro em busca de sobrevivência e proteção.  

 Em épocas atrás os povos já praticavam o turismo em longas caminhadas por terras 

desconhecidas na região da Ásia Central (hoje compreendida entre a China, Indonésia, 

Mongólia e parte da Índia), em busca de novas áreas, novos relacionamentos humanos e 

valores culturais e econômicos. No século VIII a.C. na Grécia, as pessoas viajavam para ver 

jogos olímpicos ou por vontade de satisfazer suas curiosidades e necessidades naturais ou 

mesmo com o espírito de aventura (BELTRÃO, 2001, p. 22). 

 A história das viagens confunde-se com a própria história da humanidade, pois os 

deslocamentos sempre acompanham o desenvolvimento humano. O homem pré-histórico se 

deslocava em busca de alimentos e proteção, respondendo ao instinto natural de sobrevivência 

e de defesa (YASOSKIMA e OLIVEIRA, 2002, p. 17). 

       Desde os tempos remotos, ou seja, já na pré-história já se fazia viagens. Não com a nossa 

clareza do que seja uma viagem, mas, com o entendimento dos povos da                  

época. Eram sim, viagens com fins de sobrevivência, em busca da caça, da pesca e o desejo de 

dominar outros territórios, tendo como motivo conquistar riquezas de outros povos. 
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Com o advento da roda, avançaram as possibilidades do homem transportar com mais 

facilidade os seus produtos e em maior quantidade.  A invenção da roda deve-se aos sumérios, 

sem esquecer, no entanto, a contribuição dos fenícios, persas e outros povos da época. 

 As viagens turísticas se originaram na Antiguidade com o apogeu de Roma, no 

período da era Cristã.  

Na Antiguidade Clássica, se destacavam a Grécia e Roma, pelo grande papel que 

desempenhou para as grandes viagens, através dos meios de transportes, com uma visão 

planejada e organizada, construíram estradas, pontes etc. 

 A motivação das viagens nesta época assemelha-se muito ao turismo moderno. Na 

Idade Média o motivo das viagens era de cunho religioso e tem um detalhe interessante: A 

Igreja Católica trocava indulgências para a remissão dos pecados aqueles fiéis que 

cumprissem um roteiro de fé, visitando lugares sagrados. 

 O Renascimento nos trouxe de volta os valores clássicos, dando oportunidade para 

viagens cultural. A Inglaterra no seu período elizabetano, enviou leva de estudantes para o 

Continente Europeu. 

 

2.1.1 Antiguidade Clássica: Grécia 

  

O transporte marítimo foi um dos principais fatores de desenvolvimento da Grécia 

Antiga, pois dava oportunidade de movimentação de pessoas e produtos comerciais, isso 

graças à formação das cidades gregas ao longo da costa e da boa infra-estrutura portuária. 

Heródoto, geógrafo e historiador, foi considerado um dos maiores viajantes da Grécia. 

Embora o mar fosse sua rota natural de viagens, ele também viajava pelo interior, a pé, a 

cavalo ou em carroças puxadas por animais. 

 Heródoto foi o principal relator das viagens desta época e discordava das narrativas 

fantasiosas dos guias da época, pois sua função era falar de acordo com a situação 

apresentada. 

 Plutarco foi outro filósofo crítico, que achava os guias da época muito prolixos, 

chegavam a irritar os visitantes. 

 Eram diversos os motivos das viagens gregas, era um misto de turismo religioso e 

turismo de saúde, que também se assemelha aos tempos atuais. Destacavam-se também as 

viagens tendo como principal motivo os jogos olímpicos.  “Olímpia era um dos mais famosos 

santuários dedicados a Zeus e a várias outras divindades”. 
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 Os Gregos praticavam a hospitalidade como preceito divino. O Estado designava 

certos cidadãos, chamados de proxemos (do grego pro, antes ou para, xênio, estrangeiro; 

primeiro funcionário público com atribuições específicas para cuidar de viajantes 

estrangeiros), que recebiam os estrangeiros, orientavam e diante de certos problemas, 

encaminha-los as suas cidades de origens. O proxemo era considerado o primeiro funcionário 

público. 

 Atenas, no século V a.C. foi considerada um importante destino para os viajantes.  

 Entre 150 e 120 a.C., os gregos fizeram uma lista dos mais extraordinários 

monumentos construídos pelo homem, as sete maravilhas do mundo antigo, do qual os 

Gregos, principalmente, faziam questão de incluir no seu roteiro de viagens.  

• As pirâmides de Gizé, no Egito, das quais a mais antiga é a de Quéops, que data de 

2550 a.C. (São as últimas da lista que ainda estão de pé); 

• Os jardins suspensos da Babilônia, terraços arborizados dos quais só existem registros 

escritos, não confirmados por escavações arquitetônicas; 

• A estátua de Zeus, o rei dos deuses gregos, em Olímpia, uma escultura de ouro em 

marfim, de autoria de Fídias (século 5 a.C.), posteriormente transferida para 

Constantinopla onde teria sido destruída num incêndio em 462 a.C.; 

• O templo da deusa Ártemis, em Éfeso, na atual Turquia, que data de 550 a.C. e de cuja 

construção original resta somente uma coluna; 

• O mausoléu (da cidade) de Halicarnasso, isto é o túmulo do rei Mausolo (daí o nome 

mausoléu), datado de 353 a.C., na atual Bodrum, município da Turquia. Existem ainda 

pedaços deste monumento no museu Britânico, de Londres, e em seu local de origem. 

• O colosso de Rodes, uma estátua gigantesca de bronze do deus Hélio, que era ao 

mesmo tempo um farol para guiar os viajantes, erguida na ilha grega de mesmo nome, 

em 280 a.C.. O monumento à beira-mar, ruiu durante um terremoto e ficou submerso 

até a expansão islâmica, quando os árabes venderam o material como sucata; 

• O farol de Alexandria, uma torre iluminada na ilha de Faros (de onde o nome farol), 

perto da cidade egípcia, conhecida também por sua biblioteca. A torre também 

sucumbiu a um terremoto, em 1375. 

Como acontece hoje no turismo, antigamente também os viajantes riscavam nas pedras 

os seus nomes como forma de registrar a sua presença, danificando os monumentos, tal como 

ocorre nos dias atuais. 
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Mill e Morrison (1992: 2) citam duas razões para explicar o desenvolvimento das 

viagens na Grécia antiga. A primeira era o sistema de troca de moedas. Antes de sua adoção, 

os viajantes pagavam seus gastos carregando vários bens que eram vendidos ou trocados nos 

seus destinos. O dinheiro das cidades-estado da Grécia era aceito como moeda corrente, 

eliminando a necessidade de se viajar com uma grande carga de produtos para troca. A 

segunda razão era o conhecimento da língua grega para o viajante (YASOSHIMA e 

OLIVEIRA, 2002, p. 23). 

Atenas, a cidade-estado grega, localizada na península da Ática, á das mais antigas e 

importantes das cidades gregas, fundada no século VIII a.C., sendo de fundamental 

importância desde os tempos da Grécia Antiga. 

Entre as cidades gregas, foi a que mais se desenvolveu culturalmente, onde 

desenvolveram o teatro, a filosofia e a arquitetura, destacando-se os lindos templos erguidos 

em homenagens aos deuses, principalmente a deusa Atenas, protetora da cidade. Por ser uma 

cidade bem sucedida, Atenas despertou a cobiça de muitas cidades gregas. Esparta se uniu as 

outras cidades gregas para atacar Atenas. A Guerra do Peloponeso (403 a 362 a.C.), duraram 

41 anos e Esparta venceu, tomando a capital grega. 

 Hoje em dia, Atenas tem mais de dois milhões de habitantes, continua com suas 

ruínas, propiciando, um dos principais pontos turísticos da Europa. 

 

2.1.2 Antiguidade Clássica: Roma 

  

Segundo Mill e Morisson (1992: 2), apontam como o apogeu das viagens na antiguidade 

clássica no tempo de Roma. Citam cinco principais fatores para explicar o florescimento das 

viagens: 

• o controle de um vasto império estimulava o comércio, fazendo surgir uma classe 

média com recursos financeiros para viajar; 

• as moedas romanas eram tudo o que os viajantes precisavam carregar para o 

financiamento de suas viagens; 

• os meios de transportes – estradas e roteiros aquáticos – eram excelentes; 

• a comunicação era relativamente fácil, pois o grego e o latim eram as principais 

línguas faladas; 

• o sistema legal propiciava proteção por parte dos governos estrangeiros, garantindo 

segurança para o viajante. 



 
 
 
 

 

24

A expansão de Roma começou em 241 a.C. quando assumiu o controle sobre a Sicília, 

principalmente quando Júlio César estava no poder.  

Apesar de o império romano ter oprimido vários grupos em sua luta em conquistas 

territoriais, dava relativa segurança após a invasão. Com o movimento das viagens, ocorreram 

também alguns dissabores, como por exemplo, os “operadores do engano”, pessoas de má 

índole que falsificavam estátuas gregas, em geral o nome dos grandes artistas para vender aos 

viajantes. 

Atenas não era bem vista pelos escritores romanos, pois estressavam os viajantes, por 

isso era chamada de “cidade de leguleios”. 

O Imperador Domiciano, muito contribuiu para facilitar as viagens, principalmente no 

período sazonal. Ele construiu a Via Domiciana que facilitava o trânsito em direção à costa. 

Fez muito pelo termalismo e pela estação balneária. 

“Os romanos transformaram os banhos em centros de atrações espalhados por todo o 

território imperial: na Itália, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Romênia, Norte da África 

e Ásia Menor”. 

Os romanos iniciaram as estâncias termais e até hoje os mais importantes centros de 

atração turística européia, mantém o mesmo esplendor do passado.                           

O lazer dos romanos eram as festas, os jogos, exibições teatrais e os combates de 

gladiadores que tinham suas origens nos sacrifícios religiosos do culto devotado aos desuses 

da Cidade e do Estado, e dedicados ao imperador. A população da vila assistia aos espetáculos 

e participava das festas, enquanto nas Cidades Gregas as festividades eram abertas ao público 

de fora e ao estrangeiro. 

 

2.1.3 Idade Média: Religião e Fé 

  

Enormes dificuldades para as viagens foram provocadas pela queda do Império 

Romano, em 476 d.C., os viajantes ficavam a mercê dos vândalos. Saques, assassinatos, 

ataques dos bárbaros etc. Após a queda do Império Romano, as viagens ficaram mais 

reduzidas, as estradas foram destruídas e o risco de vida nas estradas aumentou devido aos 

perigos de violência e dos assaltos. 

 Uma característica da Idade Média foi a fixação do homem a terra, a agricultura era a 

atividade econômica que dominava pela ausência de um comércio desenvolvido. Não 

permitindo que as pessoas sentissem necessidades de se deslocarem da sua região e também 
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não tendo condições de se dar ao luxo das viagens e do lazer, daí passou a não fazer parte da 

cultura medieval. 

 No início os poucos deslocamentos eram realizados às feiras e às peregrinações. As 

feiras eram relativamente raras e as peregrinações era a emergência do “turismo religioso” 

coletivo que buscava não o prazer, mas a “porta da eternidade”. 

 Segundo Coltman (1989: 6) refere-se ao período da Idade Média entre 500 a 1400 d.C. 

como a época em que a maior parte da classe média havia desaparecido, o comércio tinha 

declinado e as pessoas retornaram para o campo. A sombra do que é algumas vezes referida 

como a Idade das Trevas só começou um grande desafio de construções, particularmente na 

França, onde novas igrejas e catedrais foram erguidas e se tornaram grandes atrativos 

turísticos, que permanecem como tal até os dias de hoje (YASOSHIMA e OLIVEIRA, 2002, 

p. 32). 

 A igreja concedia indulgências e graças espirituais aos peregrinos. As abadias e os 

mosteiros se encarregavam de acolher e alimentar os visitantes. A Igreja do Santo Sepulcro, 

em Jerusalém, construída em 326 d.C. por Constantino, o Grande, era um desafio na época 

medieval. A tumba de Santiago da Compostela, que foi descoberta no século IX. Foi o início 

das peregrinações dos jacobitas ou jacobeus (vem do nome do Apóstolo São Tiago, o maior. 

O nome próprio Tiago em francês é Jacques, latinização de Jacob). Havia peregrinações de 

outras religiões como dos mulçumanos para Meca, que atrai até hoje milhares de pessoas.  
 

 Segundo Feifer (1985: 29), por volta dos séculos XIII e XIV as peregrinações já eram 

um fenômeno de massa. E por trás dessas viagens, de cunho religioso, havia uma verdadeira 

indústria de indulgências plenárias e de “comércio” de relíquias de Cristo, da Santa Cruz e 

dos Santos, que nem sempre eram autênticas. 

 Os mosteiros beneditinos eram exemplos de hospitalidade. A casa de Hospedagem do 

Grande São Bernardo, no Alpes Franceses, em 962 d.C. (os cães de São Bernardo resgatavam 

visitantes perdidos nas neves). 

 A Idade Média teve seu fim com a população européia reduzida a um terço, por causa 

da pneumonia e a peste bubônica e a economia faliu. 

 O final do século XV e o século XVI devem ser destacados como os da exploração das 

grandes viagens marítimas de descobrimentos. No final do século XV Colombo parte para a 

descoberta da América. Os portugueses descobriram o Brasil e o caminho das Índias no início 

do século XVI. Grandes navegações já tinham sido feitas no período da Idade Média, no 
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século XI os vikings já haviam navegado até a América do Norte, no século XIII Marco Pólo 

explorava as Rotas da Ásia. 
 

2.1.4 Renascimento: O Grand Tour 

 

 A partir do século XIV até o século XVII, vivenciou-se o Realismo Europeu, com a 

melhoria da produtividade da agricultura e com o desenvolvimento das cidades. Houve uma 

expansão do comércio, as descobertas européias e o despertar das artes e da literatura. 

 O Renascimento também foi marcado pela ruptura do domínio da religião, passando as 

pessoas a uma satisfação pessoal e o ensejo de explorar e entender o mundo. Foi o despertar 

das viagens culturais, motivadas por estudos e experiências. Artistas, professores, intelectuais 

deslancharam as viagens com objetivos mercantis. 

 Francis Bacon, citado por Coltman (1989: 6) descrevia o viajante da época como o 

“mercador da luz”. O novo tipo de viajante levava sua experiência, o seu conhecimento, 

enquanto o peregrino da Idade Média viajava para experimentar os mistérios da Igreja. A 

Inglaterra aprovava esse tipo de viagem e a Coroa frequentemente custeava parte dela, 

especialmente para os futuros diplomatas e ocupantes de cargo no reino.  

 As grandes universidades surgiram no Renascimento, como Oxford, Paris, Salamanca 

e Bolonha. Foi também nesse período que aconteceu o primeiro “show do comércio”, através 

da Feira de Livros de Frankfurt, que permanece até hoje em dia. Com o início do século XVI, 

surge uma nova era de curiosidades, culminando com a popularidade do grand tour. 

 Elizabete I, da Inglaterra, através de uma educação forte e do conceito elizabetano, 

surgiu uma nova classe de estadistas profissionais e embaixadores. Os jovens viajantes por 

toda a Europa com seus tutores. O perfil do viajante elizabetano, segundo Feifer (1985: 64), 

eram solteiros, faixa etária dos vinte anos, recém saído de Oxford ou Cambridge, viajando 

para fora a fim de saber como o mundo andava e, assim preparar-se para se tornar membro 

das classes poderosas (YASOSKIMA e OLIVEIRA, 2002, p. 37). 

 O auge das viagens dos grand tourist era o conhecimento das cidades de Roma, 

Florença, Nápoles e Veneza.  

 O historiador Gibbon, em 1785 calculava em mais de 40.000 ingleses viajando ou 

visitando o continente. 

 Com a Revolução Francesa, o grand tour foi interrompido em 1789, seguido pelas 

guerras napoleônicas. E em 1814 as viagens praticamente cessaram para o continente. Porém, 

não se pode personificar o viajante desse período como um turista, tal qual considerado na 
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atualidade, e não se encontra também uma forma sistemática de organização e administração 

dessas viagens e dos serviços nelas prestados. 

 

2.1.5 A situação do turismo no mundo hoje 

 

Podem-se destacar alguns países do mundo onde o turismo é muito acentuado. 

Europa: 

 Provença, na França, localizada a sudeste que vai dos Alpes até a Costa do 

Mediterrâneo, onde inclui Cote d`Azur, que se verificam paisagens exuberantes com lindas 

cores, é um lugar especialmente interessante para o turismo, por oferecer cidades, passeios e 

muita diversão. É em Provença que se encontra o Gorges du Verdon, um desfiladeiro de 

quilômetros de extensão, uma das mais belas paisagens européias.    

 Áustria, além de seus Alpes, oferece muitas outras opções de lazer como o alto do vale 

do Danúbio, onde podem ser vistos antigos castelos, palácios e ruínas beirando o rio. 

 Alemanha é um dos principais destinos de muitos turistas, devido a construções 

imponentes, além de eventos anuais como a Oktoberfest, maior festa da cerveja do mundo. 

 Espanha, terra de touradas e flamenco, o país possui muitos lugares encantadores 

como a Catalunha, no noroeste do país. Madri, a capital do país, conhecida no mundo inteiro 

por sua cultura. Outra região procurada é Andaluzia com sua ancestralidade e vestígios de 

povos antigos. Outro local encantador é o País Basco, onde a língua, a arquitetura e a culinária 

difere de todo o resto da Espanha. Costa Blanca é o local com mais de 200 km de praia, onde 

o turista pode observar os leões marinhos. 

 

América do Norte: 

 O turismo interno nos Estados Unidos é intenso, isso devido à grande número de 

atrações e a diversidade de paisagens, a infra-estrutura de transportes bem desenvolvida, e o 

país é líder mundial em parques temáticos, entre outros atrativos. 

Aproximadamente dois terços do turismo se concentram nos países desenvolvidos, 

enquanto os países em desenvolvimento buscam ampliar sua fatia no mercado internacional. 

Entre eles estão China, Índia e Brasil. Os países pobres em desenvolvimento estão menos 

representados no mercado mundial de turismo, com exceção de algumas pequenas ilhas. 
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 O turismo no mundo movimentou em 2004 US$ 4 trilhões, criando cerca de 170 

milhões de postos de trabalho, o que representa um em cada nove empregos criados no 

mundo. 

 Conforme dados estatísticos da Organização Mundial do Turismo (OMT), em 2007 

aconteceram 903 milhões de chegadas de turistas internacionais, um acréscimo de 6,2% em 

relação a 2006. Os países mais visitados pelos turistas internacionais em 2006 e 2007 são os 

europeus, com a França em primeiro lugar.  

 

Tabela 2.1 

DEZ MAIORES DESTINOS DO TURISMO INTERNACIONAL EM 2006 e 2007 

 

Posição 

mundial 

 

 

PAÍSES 

 

 

CONTINENTES 

Chegada de 

turista 

internacional 

em 2007 (em 

milhões) 

Chegada de 

turista 

internacional 

em 2006 (em 

milhões) 

 

Aumento 

% 

2006/07 

1 França Europa 81,9 79,1 3,8 

2 Espanha Europa 59,2 58,5 1,7 

3 Estados Unidos América do Norte 56,0 51,1 9,8 

4 China Ásia 54,7 49,6 9,6 

5 Itália Europa 43,7 41,1 6,3 

6 Reino Unido Europa 30,7 30,7 0,1 

7 Alemanha Europa 24,4 23,6 3,9 

8 Ucrânia Europa 23,1 18,9 22,1 

9 Turquia Europa 22,2 18,9 17,6 

10 México América do Norte 21,4 21,4 0,3 

Fonte: OMT, 2007. 

De acordo com as estimativas da OMT, em 2007 as receitas geradas a nível mundial 

pelo turismo internacional atingiram US$ 856 bilhões (€ 625 bilhões), que, quando 

comparados com os US$ 742 bilhões (€ 591 bilhões) gerados em 2006, representou um 

crescimento em preços constantes de 5,6% levando em consideração as flutuações da taxa de 

câmbio e da inflação. Já em 2007 o dólar americano desvalorizou-se 9% em relação ao euro 

em 2007. Os países que mais arrecadaram com o turismo internacional continuam se 

concentrando na Europa, mas o maior arrecadador em 2007 continua sendo os Estados 
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Unidos. A China foi o país receptor com o maior crescimento anual nas receitas recebidas do 

turismo internacional. 

 As estimativas da OMT indicam que, em 2007, a Alemanha, por quinto ano 

consecutivo, continua sendo o país que produz as maiores despesas em turismo internacional 

no mundo. Sendo as projeções de um relatório do Banco Dresdner, em 2008 os alemães e os 

europeus continuarão sendo os emissores que geram as maiores despesas devido à fortaleza 

do euro em relação ao dólar americano, com uma maior demanda de viagens para os Estados 

Unidos em comparação com outros destinos. 

 Segundo as estimativas da OMT em 2007 e 2006 os seguintes dez países receberam as 

maiores receitas vindas do turismo internacional, como também os dez países emissores com 

as maiores despesas em turismo internacional. 

 

 

Tabela 2.2 

RECEITAS DO TURISMO INTERNACIONAL POR PAÍS RECEPTOR (EM 

BILHÕES DE DÓLARES) 

Posição 

mundial 

 

País 

 

Continente 

Receitas 

geradas 

(2007) 

Receitas 

geradas 

(2006) 

Aumento % 

2006/2007 

(preços 

correntes) 

1 Estados Unidos América do Norte 96,7 85,7       12,8 

2 Espanha Europa 57,8 51,1 3,6 

3 França Europa 54,2 46,3 7,2 

4 Itália Europa 42,7 38,1 2,5 

5 China Ásia 41,9 33,9       23,5 

6 Reino Unido Europa 37,6 33,7 2,7 

7 Alemanha Europa 36,0 32,8 0,6 

8 Austrália Oceania 22,2 17,8       12,2 

9 Áustria Europa 18,9 16,6 4,0 

10 Turquia Europa 18,5 16,9 9,7 

  

Fonte: OMT, 2007 
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Tabela 2.3 

DESPESAS DO TURISMO INTERNACIONAL POR PAÍS RECEPTOR (EM 

BILHÕES DE DÓLARES) 

Posição 

mundial 

 

País 

 

Continente 

Despesas 

geradas 

(2007) 

Despesas 

geradas 

(2006) 

Aumento % 

2006/2007 

(preços 

correntes) 

1 Alemanha Europa 82,9 73,9 2,7 

2 Estados Unidos América do Norte 76,2 72,1 5,6 

3 Reino Unido Europa 72,3 63,1 9,9 

4 França Europa 36,7 31,2 7,8 

5 China Ásia 29,8 24,3 22,5 

6 Itália Europa 27,3 23,1 8,4 

7 Japão Ásia 26,5 26,9 -0,2 

8 Canadá América do Norte 24,8 20,5 14,4 

9 Rússia Europa 22,3 18,2 22,1 

10 Coréia do Sul Ásia 20,9 18,9 10,8 

Fonte: OMT, 2007. 

 Em 2008 o fluxo de turistas internacionais aumentou 1,9% para 920 milhões, o que 

representa uma queda em face de 2006 e 2007, para os quais a OMT aponta crescimento de 

6% e 6,2% respectivamente. 

 

 

2.2 TURISMO GLOBAL 

 

 O turismo é uma atividade econômica que gera renda, emprego e crescimento 

econômico, é o setor mais diversificado do mundo e as razões que levam as pessoas a viajar 

são complexas e diversificadas. E são os países em desenvolvimento que são mais 

estimulados para essa atividade. 

 Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), que é o maior órgão 

intergovernamental a tratar de turismo, foi a primeira a estabelecer algumas definições.  
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A OMT destaca a atividade turística da seguinte forma: 

• turismo- atividades das pessoas que viajam e permanecem em lugares fora de seu 

ambiente habitual por não mais de um ano consecutivo para lazer, negócios ou outros 

objetivos; 

• turista (visitante com pernoite) – o visitante desfruta de pelo menos um pernoite em 

alojamento coletivo ou particular no lugar visitado; 

• visitante de um dia (excursionista) -  o visitante que não pernoita em alojamento 

coletivo ou particular no lugar visitado; 

• visitante – toda pessoa que viaja para um lugar diferente de seu ambiente habitual por 

menos de doze meses consecutivos e cujo objetivo principal de viagem não é trabalhar 

remuneradamente no lugar visitado; 

• viajante – toda pessoa que se desloca entre dois ou mais lugares. 

 

Existem divergências de definições de um país para outro e até mesmo dentro do 

mesmo país. 

 

2.3 TURISMO INTERNACIONAL E DOMÉSTICO 

 

 O turismo internacional difere do turismo doméstico e acontece quando o viajante 

cruza a fronteira de um país, esse conceito é de acordo com a OMT. O viajante é um visitante 

apenas quando a viagem leva-o para fora de seu ambiente habitual.  

 O turismo internacional sempre foi grande, por razões econômicas e por desempenhar 

um importante papel nos fluxos comercial e monetário entre países. 

 Nas últimas décadas, em alguns países ocidentais as férias domésticas podem ser 

substituídas pela internacional e vice-versa, isso devido ao aumento do padrão de vida e das 

rendas discricionárias, enquanto os países em desenvolvimento verificaram-se aumentam 

rápido no turismo doméstico. 

 

Existem três tipos de turismo: 

• turismo doméstico – viajantes que se deslocam dentro de seu próprio país, como lazer; 

• turismo receptivo – são os não-residentes que viajam como visitantes em uma área 

determinada; 

• turismo emissivo – são os residentes que viajam a outra área, que não a sua. 
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Verificam-se, também, três áreas de referência em um país: 

• turismo interno – que compreende o turismo doméstico e o receptivo; 

• turismo nacional – compreende o turismo doméstico e o emissivo; 

• turismo internacional – compreende o turismo receptivo e o emissivo. 

 

      Com a Revolução Industrial, que durou de 1750 a 1850, criou a base para o turismo tal 

qual acontece até hoje. Esse período foi de grandes mudanças econômicas e sociais, porque os 

trabalhadores abandonaram a agricultura de subsistência nas áreas rurais e ingressaram em 

fábricas. As mudanças sociais provocadas pelas transformações no trabalho levaram à 

expansão de uma nova classe média, um aumento de tempo livre para viagens recreativas e a 

popularidade do elitista grand tour.  

      No princípio as viagens duravam apenas um dia. No início do século XIX os 

trabalhadores já podiam pensar em esticar as viagens, pois começaram a usufruir de férias 

anuais. Muitas pessoas passaram a freqüentar estações de águas e regiões litorâneas em suas 

férias, o que fixou as bases do moderno turismo de lazer. 

      O turismo moderno veio com a combinação de desejo, mobilidade, acessibilidade e 

dinheiro que possibilitou o turismo de massa.  

      O século XX trouxe novas tecnologias, tais como aviões mais velozes e confortáveis, 

computadores, robôs e comunicações por satélites, transformando o modo de viver, trabalhar 

e se divertir das pessoas. 

      Os vários meios de transportes operam para levar visitantes, por exemplo, do 

aeroporto a suas acomodações. Do hotel, o visitante precisa de transporte para ir a 

restaurantes e diversões, a pontos atrativos os locais de convenções, e de volta ao aeroporto 

quando chegar o dia da partida. O turista precisa ser atendido em suas necessidades básicas, 

como ter um lugar para ficar, refeições e bebidas, lojas etc., deve ser acessível, seguro e 

conveniente. 

Os hotéis, o tipo mais comum de hospedagem, têm suas próprias categorias, desde os 

de luxo até o mais comum. A culinária, em si mesma, pode ser uma atração principal ou 

secundária para muitos visitantes que viajam ao exterior. Como Lyon, Paris, Roma, Hong 

Kong, San Francisco, Nova Orleans, entre outras, são centros gastronômicos famosos. Alguns 

turistas são aventureiros e procuram culinárias exóticas. 

 O termo hotel ganhou significado genérico, aplicando-se a muitos tipos de 

estabelecimentos. Não há uma única forma de classificar os diferentes hotéis diferentes. Nos 
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Estados Unidos, o elemento fundamental para defini-los são suas características, identificados 

por um adjetivo precedendo o termo “hotel”. Em geral, eles identificam os mercados-alvos 

que a propriedade visa atrair, como hotéis de aeroportos, hotéis de convenção e resorts. 

Alguns subgrupos de hotéis são: 

• hotéis de aeroporto – localizados próximos de um aeroporto, com diversas instalações 

para o visitante, inclusive locais para reuniões profissionais; 

• hotéis de convenções – localizados em grandes cidades, normalmente próximos a um 

centro de convenções. Grande parte do espaço é dedicada a reuniões e exposições, 

oferecendo recursos para eventos e viagens de negócios; 

• hotéis executivos – tendo como principal público os viajantes de negócios;  

• hotéis suítes – oferecem acomodações em estilo de apartamentos, geralmente com 

mais espaços e conforto. No Brasil, os flats se incluem nessa categoria; 

• motéis – localizados próximos a estradas, visando a viajantes de automóvel. No Brasil 

estão presentes em todas capitais e grandes cidades interioranas e são utilizados por 

casais para encontros amorosos. 

     Os hotéis se diferenciam pelas instalações e os níveis de serviços que oferecem. No 

nível mais simples, estão os budget motels, ou hotéis econômicos, que têm como mercado-

alvo viajantes que levam em conta os preços.    

 Todos os serviços de apoio, não só fazem da viagem uma experiência mais acessível, 

como também preenchem necessidades básicas, além de vantagens adicionais que tornam a 

experiência mais agradável. Uma grande vantagem é que essas empresas geram empregos 

locais e oportunidades para os empreendedores da região, o que ajuda a manter o dinheiro na 

comunidade receptora. 

Antes o setor público, representado pelo governo, via pouca necessidade de investir no 

turismo e achava mesmo que era de ordem privada. Quando o governo se deu conta da grande 

importância econômica, principalmente como geradora de empregos e fonte de impostos, 

mudou de atitude. Hoje as várias estruturas governamentais do setor público (nacionais, 

regionais, estaduais, provínciais, municipais) e organizações internacionais, procuram 

divulgar e incrementar mais o turismo em todo mundo.  

O turismo consiste de bens públicos e privados, baseado na oferta e alocação dos 

recursos turísticos. Os representantes do governo devem olhar o turismo além do lucro 

financeiro. Os bens públicos devem incluir benefícios à sociedade como os recursos naturais, 

culturais e históricos. 
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Diante de o turismo ter a capacidade de reforçar os cofres públicos e criar 

oportunidades de emprego, o setor público em proposta compartilhada com a iniciativa 

privada, tem participado ativamente na promoção do turismo doméstico e internacional. O 

objetivo é promover a região que representam e asseguram o desenvolvimento do turismo 

sustentável. 

Segundo as organizações de turismo do setor público ou privado, obedecem aos 

seguintes critérios:  

• geografia – internacional, regional, nacional, estadual ou provincial, local; 

• propriedade – governamental, semi-governamental ou privada; 

• função ou tipo – reguladora, planejada, ordenada, fornecedora, de comércio, de 

fomento, consultora, pesquisadora, educadora, editora, etc.; 

• setor- transporte, agentes de viagens, operadores de turismo, de hospedagem, atrações; 

• motivação – lucrativas ou não lucrativas (JAMAL et al, 2003, p. 26). 

 

     Os segmentos de viagens e turismo reúnem um grupo de atividades econômicas que, 

combinadas, formam o maior setor do mundo, gerador número um de empregos, constituindo-

se numa das maiores exportações mundiais e sendo o principal estímulo ao crescimento e ao 

desenvolvimento. A partir de 1950, quando as viagens internacionais tornaram-se acessíveis a 

um público mais amplo, as chegadas de turistas internacionais crescerem, a cada ano, a uma 

taxa média de 7,2% e as receitas provenientes dos gastos dos turistas internacionais, em 

12,3%. Em 1955, as chegadas de turistas internacionais ultrapassaram 563 milhões no mundo 

todo, e as receitas geradas pelo turismo (excluindo transporte) excederam US$ 399 bilhões 

(ver tabela 2.2). A OMT prevê que no ano de 2010 as chegadas internacionais atingirão 1.108 

bilhões de pessoas. As receitas geradas pelo turismo internacional cresceram mais rápido do 

que o comércio mundial na década de 1980 e representam atualmente a maior parcela das 

exportações mundiais de todos os setores exceto os do petróleo e derivados e de 

automóveis/peças/assessórios. 
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Tabela 2.4 

    Atividade do turismo internacional  -  1950-2000 

Ano Chegadas (milhões) Receitas (US$ bilhões, 

excluindo transportes) 

1950 25,2 2,1 

1960 69,3 6,9 

1970 165,8 17,9 

1980 286,2 105,2 

1990 459,2 264,7 

1995 563,6 399,0 

2000 702,0 621,0 

Fonte: Organização Mundial do Turismo 

 

Tabela 2.5 

   Projeção da OMT para chegadas e receitas do turismo internacional 

Ano Chegadas Receita 

2010 1.018.000.000 US$ 1,5 trilhão 

Fonte: Organização Mundial do Turismo 

 

 O turismo sustentável é a busca da satisfação das necessidades do turista e das regiões 

receptora. O turismo promove benefícios para inclusão de iniciativas que protegem os 

recursos naturais e culturais da terra, como áreas de preservação da vida selvagem, 

restauração de sítios e marcos históricos e a conservação de ecossistemas originais, aumenta a 

identificar e promover culturas diferentes e o artesanato das comunidades receptoras. 

 Entre os benefícios destacam-se também a possibilidade de atenuar tensões políticas e 

agir até como catalisador para a paz mundial. Os visitantes devem ter um clima seguro e 

tranqüilo, pois há de si convir que o turismo só possa prosperar num ambiente pacífico. 

 O turismo é um campo interdisciplinar (economia, administração de empresas, 

história, geografia e sociologia). A abordagem interdisciplinar fornece aos alunos um meio de 

estudar o turismo, especialmente quando se torna um setor sempre mais complexo, com 

consumidores sofisticados, bem informados e exigentes.  

 Cada vez mais, também teoricamente, o turismo se constitui em disciplinas específicas 

como Geografia do Turismo, Economia do Turismo, Cultura e Turismo e Psicologia do 
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Turista, para não falar das especificidades de pesquisas, inventários e planejamento (JAMAL 

et al, 2003, p. 27). 

O turismo de negócio também desenvolveu seus próprios mercados especiais. Os 

eventos e as convenções têm agora organizadores profissionais para lidar com as complexas 

atividades e com as necessidades singulares dessas atividades. Além disso, os destinos 

concorrem acirradamente para acolher esses tipos de eventos. 

O ecoturísmo é um setor que tem recebido muita atenção nos últimos anos e está 

definido como aquele que: 

• proporciona uma experiência direta com relação a um lugar; 

• proporciona uma experiência educacional que desenvolve nos visitantes a 

compreensão e a apreciação do local visitado e promove comportamentos adequados e 

ética preservacionista; 

• é ambientalmente responsável e utiliza várias estratégias para minimizar os impactos 

negativos;  

• maximiza os retornos econômicos do lugar (JAMAL et al, 2003, p. 87). 

As atividades ecoturisticas visam proporcionar acesso a ambientes naturais remotos, 

raros e/ou espetaculares. Os passeios que se concentram na observação da vida selvagem é 

outra forma importante de ecoturismo. Os exemplos a seguir demonstram as várias 

características da atividade: 

 

Exemplo 1: Costa Rica 

• Na Costa Rica, país que tem investido muito para atrair o ecoturismo, a estão 

biológica La Selva é um exemplo bem-sucedido. A estação é dirigida por um 

consórcio de instituições de pesquisa conhecido como Organización de Estúdios 

Tropicales (OET). A atividade básica é a pesquisa científica, mas a organização 

oferece acesso a turistas, e a estação é visitada por cerca de 13.000 pessoas a cada ano. 

Os visitantes ficam hospedados em cabanas e têm acesso a trilhas na La Selva, 

formada por 2.000 acres de floresta virgem, pântanos e antigas plantações. A renda 

gerada pelos visitantes dá apoio a programas de pesquisas. 

 

Exemplo 2: Austrália 

• Uma empresa australiana oferece viagens a muitas partes do país e a Indonésia, 

levando visitantes a ambientes naturais remotos e oferecendo informações sobre esses 
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países e a vida selvagem. Os roteiros costumam incluir visitas aos locais de pesquisa e 

promovem contato com nativos. Os turistas recebem informações que estimulam e 

qualificam sua apreciação dos locais visitados. Todos os guias têm treinamento em 

princípios de conservação e comportamento de impacto mínimo. Os visitantes são 

instruídos a não recolher objetos, fósseis ou plantas, a carregar consigo o lixo, a 

restaurar os locais de acampamento e recebem orientação sobre como comportar-se 

em encontros intelectuais. A empresa turística também oferece oportunidades de 

trabalho aos habitantes locais e compra seus produtos, sempre que possível. 

 

Exemplo 3: Antártida  

• Os cruzeiros à Antártida são coordenados por cientistas com grande experiência no 

ambiente antártico, que dão palestras para passageiros sobre ecologia, história e 

geografia da região. O comportamento dos turistas é estritamente controlado, eles não 

podem comer, fumar ou jogar lixo enquanto estão fora dos barcos. O custo do cruzeiro 

inclui tarifas para órgãos governamentais, como o New Zealand Department of 

Conservation, que são utilizados para sustentar programas de proteção ambiental 

(JAMAL, et al, 2003, p. 87). 

 

Exemplo 4: Ilha de Fernando de Noronha - Brasil 

• Constam passeios ecológicos com trilhas muito agradáveis, belíssimas praias, passeio 

de barcos ao lado dos golfinhos, mergulhos orientados e acompanhados por 

profissionais, uma verdadeira beleza e aconchego. Os nativos são orientados para 

instruir os visitantes para não jogar lixo no chão e, a exemplo dos casos acima citados, 

preservarem a natureza. É permitido, apenas, fotografar e filmar. 

Como os exemplos demonstram o ecoturismo pode ser visto como o turismo 

sustentável para ambientes naturais, dessa forma, possui potencial como base para o 

desenvolvimento de um turismo convencional e preservado para as futuras gerações. 

O turismo cultural e o ecoturismo estão intimamente ligados e relacionados, pois 

encontramos elementos de ambos em passeios e destinos. Temos como exemplo 

Africatourism, que é um programa turístico baseado na riqueza cultural e ambiental da África. 

O Africatourism é unicamente africano com o intuito de mostrar e ressaltar a importância 

cultural do local e a preservação da natureza. 
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No turismo cultural destacam-se os atrativos culturais como apresentações, museus, 

mostras etc. Nos países desenvolvidos, os atrativos culturais incluem museus de arte, peças 

teatrais, apresentação de orquestras e outros. Os turistas podem viajar a lugares específicos 

para visitar um museu famoso, como o Prado, em Madri, ou o Louvre, em Paris, ou para ouvir 

a orquestra sinfônica de Viena. Em áreas menos desenvolvidas, podem ser incluídas praticas 

religiosas tradicionais, artesanatos ou apresentações culturais. 

O turismo cultural pode aproximar pessoas com orientações muito diferentes quanto a 

valores modernos, uma economia monitorizada e práticas religiosas tradicionais. 

O turismo rural é outra forma de mostrar, preservar e aproveitar o potencial natural do 

nosso planeta. Cada vez mais as pessoas vão se conscientizando da necessidade de 

aproveitamento do potencial natural e histórico, da cultura de um povo, de suas manifestações 

religiosas, suas tradições, seus trabalhos artesanais etc. Os proprietários de fazendas, por sua 

vez, transformam as casas grandes em hospedarias, com preservações de peças e objetos 

antigos, uma verdadeira viagem aos séculos passados.  

Turismo Rural é uma atividade econômica, do setor terciário que se desenvolve em 

áreas ou espaços rurais, que pode servir de complentação da renda do agricultor. 

Há algumas dificuldades para o iniciante nas pesquisas de turismo para delimitar o 

Turismo Rural do Urbano. 

Estabelecer a distinção entre urbano e rural é, portanto, uma prioridade e uma das 

questões críticas para o estudo das manifestações do turismo no espaço rural (TULIK, 2000, 

p. 10). 

Na prática observa-se que o Turismo Rural identifica-se com as atividades no campo e 

em áreas fora de centros urbanos. 

Tulik (p. 16), diz “a idéia de rural contrapondo-se ao urbano é muito freqüente” e cita 

diversos autores com o seu mesmo pensamento, como Crosby e Moreda2, Cazes, Lanquar e 

Raynouard3 e Ocinalde4. 

As palavras que compõem o Turismo Rural, tem sentido variado e que se trata de uma 

oferta de atividades recreativas, alojamentos e serviços, que tem como base o meio rural. 

Não existe uma conceituação única de turismo rural e cada país pode dar-lhe um 

significado ligeiramente diferente (ARAÚJO, 2000, p. 31). 

                                                 
2 CROSBY, Arturo; MOREDA, Adela. Elementos básicos para un turismo sostenible en las areas naturales, p. 
15-17. 
3 CAZES, George; LANQUAR, Robert; RAYNOUARD, Yves. L’aménagement touristique. 
4 OXINALDE, Miguel Del Reguero. Ecoturismo: nuevas formas de turismo en el espacio rural. 
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No Brasil o poder público, é que delimita os critérios para se definir o TR, “cabendo às 

prefeituras delimitar o perímetro urbano”. Assim, podemos concluir que o Turismo Rural é 

todo turismo praticado fora do perímetro urbano, seja ele no espaço rural (TER) ou área rural 

(TAR). 

Segundo Tulik (p. 20), “no Brasil, o IBGE, considera zona urbana a área interna ao 

perímetro urbano de uma cidade; inclui área isolada ou vila dotada de serviços públicos; zona 

rural é a área externa ao perímetro urbano e inclui aglomerados rurais”. Informa ainda á 

autora que “zona rural é aquela cujas atividades econômicas tenham uma base agrária e 

florestal, com atividades agrícolas e florestais, além de pecuária e produtos derivados”. 

O turismo pode ser visto como uma atividade que se desenvolva em qualquer 

localidade, desde que possa oferecer lazer e satisfação a quem esteja usufruindo, seja dentro 

ou fora do perímetro urbano, cujas às atividades sejam não-agrícolas. 

Há muitas definições sobre o Turismo Rural onde Silva, Vilarinho e Dale5 (2000, p. 

16), citam Oxinalde6 no qual define “o turismo no espaço rural é a soma de ecoturismo e 

turismo verde, turismo cultural, turismo esportivo, agroturismo e turismo de aventura”. Ainda 

citam Capellà e Vaqué7 (p. 23), que “consideram mais apropriado referir-se à totalidade dos 

movimentos turísticos que se desenvolvem no meio rural com a expressão Turismo no Espaço 

Rural ou em Áreas Rurais”, e citam ainda que “os autores reservam a expressão de turismo 

rural para aquelas atividades que, em maior medida, identificam-se com as especificidades da 

vida rural, seu habitat, sua economia e sua cultura”. 

Segundo Silva, Vilarinho e Dale (p. 16), os autores Calatrava e Ruiz8 (1993, p. 23), 

“apontam duas tendências da literatura dedicadas ao tema”, como segue: 
Na primeira, o critério diferenciador baseia-se nos elementos que compõem a oferta, 
falando dessa atividade quando a cultura rural é um elemento importante e aplicando 
denominações específicas, como agroturismo, turismo verde, eqüestre e de caça, para 
indicar o caráter prioritário do componente ofertado. Na outra, o critério diferenciador 
seria a distribuição dos rendimentos gerados pelas atividades turísticas, que é recebida 
pela comunidade rural ou pelos agricultores. Podem-se distinguir assim três 
categorias – agroturismo, turismo rural e turismo em áreas rurais -, que, como 
círculos concêntricos, integram cada uma delas a precedente. 

 

                                                 
5 SILVA, José Graziano, VILARINHO, Carlyle e DALE, Paul J., colaboradores do livro: Turismo Rural e 
Desenvolvimento Sustentável. 
6 OXINALDE, M.R. (1994). Ecoturismo - Nuevas formas de turismo en el espacio rural. Barcelona: Bosch. 
7 CALS, J.; CAPELLÁ, J. e VAQUÉ, E. (1995). El turismo en el desarrollo rural en España. Madri: Ministério 
de Agricultura. 
8 CALATRAVA, J. e RUIZ, P (1993). “El turismo, uma oportunidad para las zonas rurales desfavorecidas?”, 
Leader Magazine 4 (outono), p. 23. 
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 Silva, Vilarinho e Dale, (p. 18) afirmam que “muitos consideram que a termologia 

turismo rural deve ser usada apenas quando o turista efetivamente se hospeda no meio rural e 

participa, de forma lúdica, dos trabalhos realizados na fazenda ou no sítio”. 

 Ora, se a lógica do turismo é participar efetivamente dos meios que são oferecidos 

para o lazer de um modo geral, não importa que o participante esteja ou não hospedado na 

localidade turística. No caso do Turismo Rural, o visitante pode ser àquele de apenas um dia 

ou àquele que esteja numa excursão onde estejam instalados em áreas urbanas e apenas faça 

visitas ao campo. 

 O Turismo Rural tem muito a oferecer aos proprietários de estabelecimentos, 

residentes e agentes do setor turismo, pois se trata de um segmento que pode oferecer serviços 

em toda época do ano, isto devido ao chamado “Turismo da Terceira Idade”, que vem 

crescendo muito no país. Para alguns proprietários de fazenda pode ser ótima alternativa de 

negócios, transformando sua fazenda improdutiva em “hotel-fazenda” como também para 

aquelas em operação e criar a “fazenda-hotel”, (atividades associadas ao Agroturismo). 

 Silva, Vilarinho e Dali (p. 21), fazem as seguintes distinções para o hotel-fazenda e 

fazenda-hotel: 
O hotel-fazenda pode ser entendido, antes de tudo, como um hotel similar aos outros, 
com a particularidade de estar localizado na zona rural (com raras exceções) e não na 
praia. Daí, oferecer serviços integrados ao local onde se instalou, por exemplo, 
passeios a cavalo e comidas típicas da zona rural onde se localiza, da mesma maneira 
que o hotel à beira-mar oferece passeios de jangada e moqueca de peixe. Na fazenda-
hotel, a propriedade agropecuária continua com suas atividades produtivas. Além de 
andar a cavalo, contemplar paisagens e praticar esportes, os hóspedes podem 
vivenciar rotinas que vão desde as cotidianas ordenhas e alimentação do gado até as 
práticas agrícolas sazonais, como o preparo do solo e as colheitas.9 

 
Turismo na natureza/Turismo Rural/Ecoturismo 

 Tulik (2003, p. 34) cita Boullón10, que diz, “o Turismo Rural é uma das variantes do 

Turismo na Natureza, assim como o Turismo na Natureza pode estar vinculado ao Turismo 

Ecológico”. Ainda Tulik, no mesmo texto cita também Pérez de las Heras11 que “inclui o 

Ecoturismo no Turismo de Natureza e, neste, o TR. Entende essa autora que TR é o conjunto 

de atividades que se desenvolvem em contato com a natureza e a vida no campo, em 

pequenos povoados rurais”. 

                                                 
9 Evidentemente, as atividades desenvolvidas numa fazenda-hotel podem não ser exatamente as mesmas 
atividades desenvolvidas pelas demais propriedades do entorno, se se quiser dar a elas também um caráter 
pedagógico ou histórico, por exemplo, a recuperação de tecnologias alternativas e tradicionais que, muitas vezes, 
já não são utilizadas comercialmente na região (arar com tração animal). 
10 BOULLÓN, Roberto. Ecoturismo: sistema naturales y urbanos. p. 66 
11 PÉREZ DE LAS HERAS, Mónica. La guia Del ecoturismo.  
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 Para Ruschmann12 (2000, p. 63) “...o turismo rural deve estar constituído em 

estruturas eminentemente rurais, de pequena escala, ao ar livre, proporcionando ao visitante o 

contato com a natureza, com a herança cultural das comunidades do campo e as chamadas 

sociedades e práticas tradicionais”. 

 Sem dúvidas o Turismo Rural é mais do que uma hospedagem, ele representa valores 

culturais e históricos, artesanato e comidas típicas regionais. Enfim, significa alternativas de 

novos negócios para o proprietário dos sítios e fazendas e opção de renda para população, 

principalmente à residente, seja na prestação de serviços, no emprego direto ou indireto, este 

último por meio do artesanato, guias turísticos e outros serviços.  

 Para Zimmermann13 (2000, p. 129). “Podemos conceituar turismo no espaço rural, ou 

simplesmente turismo rural, como todas as atividades turísticas endógenas desenvolvidas no 

meio ambiente natural e humana”.  

 Enfim, o TR é o Turismo da Natureza, Turismo Ecológico e Turismo do Campo. 

O turismo de aventura são atividades que apresentam desafios e emoções e uma 

experiência intensa para muitos turistas. Baseia-se em características naturais e ambientais, 

como montanhas, rios, florestas etc. Assim como o rural, faz com que os viajantes regridam 

no tempo, oferecendo situações perigosas e desafiadoras que podem ter sido enfrentadas pelos 

seus antepassados. Tem-se como exemplo os safáris na África, montanhismo, alpinismo, 

skidiving etc.  

O turismo de saúde está relacionado ao tratamento ou benefícios voltados à saúde. As 

três principais formas são: 

• tratamento médico; 

• boa forma e bem-estar; 

• reabilitação e recuperação. 

    Outra forma de turismo é “turismo da nova era”, que oferecem programas voltados 

para a metafísica e a espiritualidade. Inclui elementos do turismo cultural, de saúde e 

ecológico. Pessoas que se consideram parte do movimento da metafísica e da espiritualidade 

compartilhada a crença na importância de aprender com culturas antigas sobre ioga, 

meditação, curas naturais, ervas e comunhão com a natureza. Como exemplo pode ser citado 

ás pirâmides do Egito que são consideradas como um ponto de concentração de energia. 

Outros destinos como Sedona, no estado norte-americano do Arizona, Bali, na Indonésia, ou 

                                                 
12 RUSCHMANN, Doris Van de M.. Turismo e Desenvolvimento Sustentável. 
13 ZIMMERMANN, Adônis. Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável. 
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Dominica, no Caribe são escolhidos pelos seus atributos naturais e sua energia natural 

voltadas para a cura.  

Pode-se considerar todo turismo como educativo, porque o visitante aprende sobre a 

cultura, sociedade e outros aspectos do destino. Mas se pode definir como turismo 

educacional, uma viagem na qual a aprendizagem acontece a partir de um programa estrutural 

ou formal. Podem-se citar como exemplo os programas de intercâmbio, no qual os estudantes 

freqüentam escolas ou programas (geralmente durante um semestre ou ano acadêmico). 

Alguns roteiros turísticos são considerados educacionais, pois são voltados para locais 

históricos, culturais ou científicos importantes, e muitas vezes são coordenados por um 

professor especializado. 

 

1- Fatores que delineiam o desenvolvimento do turismo 

 Muitos fatores exercem efeitos no consumidor pelo turismo, como por exemplo: 

Fatores exógenos: 

• desenvolvimento financeiro e econômico; 

• mudanças sociais e demográficas; 

• melhorias e inovações tecnológicas; 

• investimento em instalações, equipamentos e infra-estrutura; 

• fatores políticos/legislativos/regulamentadores; 

• questões de impacto e planejamento ambiental; 

• desenvolvimentos comerciais; 

• a segurança da viagem. 

 

As forças de mercado que afetam diretamente a demanda por produtos e serviços: 

• conhecimento pelo consumidor das possibilidades de turismo e as exigências dos 

turistas; 

• desenvolvimento de produto de destino e desenvolvimento de produtos/serviços por 

parte das operadoras do setor privado; 

• tendências na estrutura do setor operacional de viagens e turismo; 

• marketing; 

• fornecimento de recursos humanos capacitados e experientes. 

Fonte: Organização Mundial de Turismo (1995) 
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2- Influências e fatores determinantes na escolha por produtos de turismo: 

 A proliferação dos programas de TV e as revistas especializadas também refletem um 

interesse crescente pelo turismo. Tais programas chegam mesmo a abastecer a demando pelo 

turismo.  

 

Desenvolvimento de produtos e serviços de operadora 

• infra-estrutura de transporte; 

• desenvolvimentos comerciais; 

• desenvolvimento da destinação como produto; 

• estrutura do comércio de viagens. 

 

Desenvolvimentos econômicos e financeiros 

• fatores exógenos 

• forças de mercado 

 

Mudanças políticas, legislativas e regulamentadoras 

• desenvolvimentos tecnológicos; 

• segurança na viagem; 

• marketing; 

• sistema de reservas por computador e banco de dados de destinações; 

• desenvolvimento de recursos humanos. (J. Swarbrooke e S. Horner, 2002, p. 151). 

 

Sazonalidade 

 A maior parte dos setores tem alta e baixa estação, que mudam de um país para outro. 

Em geral, a alta estação é a mesma para diferentes setores de um determinado país. As férias 

escolares em geral são as altas estações de demanda pelas operadoras de viagens, companhias 

aéreas de vôos fretados e atrações para visitantes. Contudo, para hotéis no centro das cidades 

e vôos de linha, as férias escolares são a sua baixa estação, pois é nessa ocasião que as 

pessoas de negócios costumam sair de férias com a família. 

 O quadro a seguir ilustra as diferenças entre o comportamento do consumidor do 

turismo de negócios e o de lazer. 
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Quadro 2.1 

Turista de negócio Turismo de lazer 

O consumidor usa o serviço, mas ele não é 

cliente (ou seja, é geralmente o 

empregador que decide se o turista de 

negócios viajará e sobre o custo de 

viagem). 

Ele é tanto o cliente que toma a decisão 

quanto o consumidor que usa o serviço. 

Não costuma escolher a destinação. Quase sempre escolhe a destinação. 

Viaja com relativa freqüência. Viagens relativamente pouco freqüentes. 

Viagens em geral mais breves. Suas viagens são em geral mais longas do 

que as do turista de negócios. 

O período de planejamento da viagem 

pode ser bastante curto (em horas), 

destinado ao comparecimento a 

conferências, por sua vez longamente 

planejadas (alguns anos). 

Planos de viagem realizados geralmente 

numa escala de tempo de média duração 

(de algumas semanas a um ano). 

Menos orçamento consciente, já que o 

turista não paga os custos da viagem. 

Relativamente consciente dos custos, já 

que ele próprio costuma pagar a conta. 

Consumidor em geral mais experiente e 

exigente. 

Consumidor em geral menos experiente e 

menos exigente. 

Fonte: J. Swarbrooke e S. Horner, 2002, p. 216. 

 

2.4 TURISMO PELO MUNDO 

 

2.4.1 América do Sul 

 

2.4.1.1 Argentina 

 

 Com população estimada de 37,9 milhões e renda per capita de US$ 7.460 (2006), a 

capital Buenos Aires é uma cidade cuja arquitetura tem influência italiana e espanhola.  

Rodrigues e Enge (2006, p. 109) destacam como locais turísticos “o bairro La 

Recoleta, com bons restaurantes e lojas, a igreja Nuestra Señora del Pilar, o cemitério de La 

Recoleta (onde está enterrada Evita Perón) e o Museu Nacional de Belas Artes”.  
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O tango é outra grande atração, onde casais dançarinos se exibem para os turistas. 

 

Bariloche  

 Na Patagônia Andina há encantadoras cidades como Bariloche, San Martin de los 

Andes e outras com lindas paisagens de picos nevados e lagos de tons azuis. No inverno a 

atração são as estações de esqui. Bariloche fica a sudeste do lago Nahuel Huapí, onde podem 

ser feitos passeios de barco. Ao norte há lagos em meio a florestas. Nos meses mais quentes 

há prática de esportes radicais como raftíng pelas corredeiras dos rios Manso e Limay. 

Na Patagônia Atlântica encontra-se o habitat de leões-marinhos, elevantes-marinhos, 

baleias, pingüins e outros seres da fauna marinha. 

 

Iguazu e Missiones 

 Nesta região, fazendo fronteira com o Brasil se encontra as Cataratas do Iguaçu, lado 

argentino. Também na região ficam ruínas das Missões Jesuítas de San Ignácio, do início do 

século XVII. 

 

San Salvador de Jujuy 

 Próximas a Bolívia, de cultura nativa, estão à cidade colonial de San Salvador de 

Jujuy e a aldeia de Purmamarca, ao lado da qual fica o Cerro de los Siete Colores, um paredão 

formado por estratos geológicos de cores variadas.  

 

La Rioja 

No centro-oeste da Argentina estão localizados os parques nacionais de Talampaya na 

província de La Rioja, com um canyon e vestígios arqueológicos indígenas.  

 

Mendoza 

Na província de Mendoza, próximo da fronteiras com o Chile, Lãs Leñas ficam as 

importantes estações de esqui da América do Sul. A região possui cratera de Pozo de lãs 

Animas. Na mesma região fica San Rafael, outra cidade com infra-estrutura turística onde 

podem ser feitos passeios e esportes radicais, sobretudo o rafting no canyon do rio Actuel. Em 

Mendoza se produzem bons vinhos argentinos, devido ao solo adequado à cultura da uva e 

colonizada por espanhóis e italianos. 
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2.4.1.2 Bolívia  

Com uma população de cerca de 8,7 milhões e renda per capita de US$ 990, a Bolívia 

de paisagens andinas, com altitude aproximada de 4.000m, formadas por picos nevados e pelo 

altiplano, que ocupa quase um terço de seu território, onde fica La Paz. Há ruínas pré-

colombianas, e cidades coloniais e o exotismo de mercado dos índios. 

 Próximo à fronteira com o Peru estão às ruínas de Tiwanaku e o lago Titica. Ao 

sudoeste do país fica o Salar de Uyni, um grande deserto de sal.  

 

La Paz 

Localizada num canyon com altitude que varia de 3700m a mais de 5000m com 

temperaturas relativamente amenas e clima seco. A capital boliviana é cortada por uma 

avenida que acompanha o vale do rio, em boa parte canalizado, e muda de nome varias vezes 

(Montes, Mariscal Santa Cruz, 16 de Julio, Vilazzón e 6 de Agosto).Dessa avenida saem ruas 

que sobem as encostas do canyon.  

 

Potosí 

É uma cidade em estilo colonial, com clima frio e seco o ano todo, a 4.080m sobre o nível do 

mar, que prosperou em razão da prata. Foi o centro urbano mais rico das Américas, onde eram 

cunhadas, na Casa de la Moneda, moedas de prata do império colonial espanhol.  

 

2.4.1.3 Chile 

 

 Com uma população de aproximadamente 15,6 milhões e renda per capita de US$ 

4.590, tem como capital Santiago com arquitetura colonial e moderna, onde fica o edifício 

sede do governo federal, o Palácio de La Moneda, construído no início do século 19, que foi 

construído para abrigar a Casa da Moeda. Em setembro de 1973, ocasião em que o presidente 

Allende foi deposto por Pinochet.  

 Da cidade podem ser vistos os Andes com seus picos cobetos por neve. 

 

Patagônia Chilena 

Na Patagônia Chilena encontram-se parques com paisagens de montanhas, lagos e 

geleiras. São eles o Glaciar San Rafael e o parque Torres del Paíne, que tem esse nome em 

razão dos seus rochedos em forma de torres. Perto estão à geleira Grey e o lago Pehoé. 
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Ilha de Páscoa 

Localizada no Oceano Pacífico, a ilha de Páscoa possui vulcões extintos com belas 

paisagens. De acordo com Rodrigues e Enge (p. 119) “são, porém as gigantescas estátuas de 

pedra, deixadas por um povo de origem provavelmente polinésia desaparecido 

misteriosamente, que lhe conferem fama turística”. 

 

2.4.1.4 Peru 

 

 Com uma população de 26,5 milhões de pessoas e renda per capita de US$ 2.080, o 

Peru foi sede do Império Inca no final da era pré-colombiana. Até os dias de hoje há uma 

população índia, os quéchuas, cuja cultura e língua ainda são presentes. 

 Seu patrimônio arqueológico é constituído por ruínas de culturas pré-colombianas, 

com paisagens de um lago navegável a 4.000m sobre o nível do mar, o Titicaca, na fronteira 

com a Bolívia, canyons e vulcões ainda em atividades, vales profundos, montanhas nevadas, 

enormes extensões de altiplano, uma região de desertos costeiros a leste e outra de florestas 

equatoriais a oeste. 

 

Lima 

A capital do Peru é um dos maiores centros urbanos sul-americanos. Possui museus 

arqueológicos, com acervo de peças incaicas. 

 

Cuzco 

Possui prédios coloniais construídos sobre as pedras dos antigos palácios e templos 

incas. Próximo fica o Vale Sagrado dos Incas, onde há aldeias índias, como Chinchero, Pisac 

e Ollantaytambo, com mercados típicos e artesanatos. Em Cuzco há vestígios do império 

INCRA, com destaque para Saqsayhuamán e o Baño del Inca. Constando ruínas, em bom 

estado de conservação, foram construídas com gigantescos blocos de pedras.  

 

Arequipa 

 Arequipa localizada aos pés dos vulcões El Misti (5.822m), Chachani (6.075m) e 

Pichu Pichu (5.664m), a 2.300m de altitude. Seu centro colonial, com edifícios dos séculos 

XVI e XVIII, consta arquitetura barroca, obra que lhe vale o título de Patrimônio da 

Humanidade, outorgado pela UNESCO.  
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Puno 

É ponto turístico em razão de estar situado às margens do Titicaca, um lago navegável 

a quase 4.000m de altitude, com área de 8.530km2 e mais de 40 ilhas. Da cidade de Puno parte 

o trem da Orient Express, cortando o Altiplano rumo à antiga capital incaica.  

 

2.4.2 América Central 

 

2.4.2.1 México 

 Sua população de 101,8 milhões e renda per capita de US$ 5.070, em seu território 

havia as civilizações maia e a asteca, a primeira desaparecida misteriosamente e a outra 

destruída pelos espanhóis. 

  

Cidade do México 

Localizada no centro do país, a 2.300m de altitude, é uma das cidades mais antigas da 

América. No século XIV, era a capital do império asteca. Sua praça central, chamada Zócalo, 

conserva a arquitetura colonial. Nela fica a imensa catedral, o Palácio Nacional, sede do 

governo federal e ruínas astecas. Perto da capital, há outros pontos de interesse, como os 

jardins flutuantes de Xochimilco; Teotihuacán, importante sítio arqueológico onde ficam as 

pirâmides do Sol e da Lua; e, entre os Estados de Morelos e Pueba, um vulcão ainda ativo, o 

Popocatepetil, a mais de 5.400m acima do nível do mar. 

 

Puebla 

Rodrigues e Enge (p. 138) descrevem: “outra cidade histórica: é o principal centro de 

fabricação de cerâmicas artesanais do México. Suas casas de paredes cobertas por azulejos é 

uma herança dos tempos coloniais”. 

 

 

Yucatán 

Na península de Yucatán, concentram-se sítios arqueológicos maias mais importantes 

do México: Palenque, uma cidade bem preservada; Uxmal, onde há um santuáio dedicado a 

Chac, deus da chuva; Chichén Itza, com monumentos como a pirâmide de Kukulcan, 

construção do período maia; Dzíbilchaltun, pertinho de Mérida, que data aproximadamente do 

ano 500 a.C.; e Tulum, a única cidadela maia construída à beira-mar. Na mesma península 
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fica Cancun, famosa pela gastronomia, praias e muita curtição à noite. Ao lado de Cancun fica 

a ilha de Cozumel, lugar perfeito para mergulhos. 

 O México tem um litoral banhado pelo Oceano Pacífico e outro pelo Atlântico. A 

porção do Atlântico que se estende até o Yucatán é a mais bonita. Na costa do Pacífico fica 

Acapulco, tradicional destino dos turistas americanos. 

 

2.4.2.2 Cuba 

 Com uma população e 11,3 milhões e renda per capita de US$ 1.560, com uma 

economia informal em grande parte alimentada pelos dólares dos turistas, seduzidos pelos 

encantos de sua capital Havana e por resorts litorâneos. 

  

Havana 

A capital cubana é um marco da arquitetura colonial espanhola. Muito de seus 

edifícios tem em sua fachada estilo arquitetônico e centenário como o edifício do hotel 

Inglaterra, construído em 1875, é um antigo palácio que combina os estilos clássico e andaluz. 

Seus mosaicos, vitrais e a varanda junto da calçada lembram um cenário cinematográfico. Os 

botecos e restaurantes de Havana são conhecidos no mundo inteiro, como a Bodeguita del 

Medio fundado em 1942 e muito freqüentada por celebridades. O mojito, espécie de 

caipirinha de rum, é uma das especialidades. O restaurante Castillo de Farnés é um marco da 

história da ilha: foi freqüentado por Fidel, Che Guevara entre outros. Uma atração a parte são 

os velhos automóveis dos anos 50 que rodam graças ao gênio criativo cubano, funcionando 

com peças adaptadas ou fabricadas artesanalmente em tornos caseiros. Embora fique à beira-

mar, Havana não tem praias; quem quiser dar um mergulho tem que ir até Santa Maria del 

Mar, perto dali. 

 

2.4.2.3 Ilhas do Caribe 

 

 As ilhas do Caribe, que foram colonizadas por diferentes povos – franceses, 

holandeses, ingleses e até suecos – são até hoje, em sua maioria, possessões. Essas influências 

são visíveis nas línguas, nos costumes e na arquitetura. 
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Bahamas 

O arquipélago das Bahamas é formado por um conjunto de pequenas ilhas, procuradas 

por mergulhadores em razão do mar de absoluta transparência. Os mega-hotéis de alto luxo 

formam um mundo artificial com ares de Disneyworld. Nassau, a capital, é uma boa base para 

explorar esse arquipélago de população negra e língua inglesa. As Bahamas é também um 

ponto de parada obrigatório de todos os navios de cruzeiros que circulam pelo Caribe. 

 

2.4.3 América do Norte 

 

2.4.3.1 Estados Unidos 

 

 Com uma população de 288,5 milhões e renda per capita de US$ 34.100 possui um 

grande território que vai do Atlântico ao Pacífico. Seu território é formado por canyons, 

desertos, montanhas, florestas, geleiras e pradarias. Sua capital é Washington. 

 

O melhor dos Estados Unidos 

 

Nova York 

 É uma grande cidade localizada no nordeste dos Estados Unidos, possui bons museus 

como o Museum of Modern Art-Mona. O Guggenheim, num prédio em forma de caracol, o 

Central Park, o Empari State Boilding que por muitos anos, no século passado, foi o maior 

edifício de mundo com 102 andares.  

 

Washington 

 Capital dos Estados Unidos, ao sudeste de Nova York, Washington é considerado 

centro político do mundo ocidental. Está localizado às margens do Rio Potomac, possui 

muitos monumentos e prédios do século XIX. O memorial de Lincoln é o mais 

impressionante monumento pelas dimensões da estátua do ex-presidente, enquanto o de 

Franklin Roosevelt, à beira do rio, é o mais bonito.  

 

Miami/Orlando 

 A cidade de Miami, na costa Atlântica americana, fica numa região subtropical, no 

Estado da Flórida. É muito visitada por brasileiros para fazer compras ou ir com destino a 
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Orlando com destino de Disneyworld, um dos maiores parques de diversões do planeta, com 

todo tipo de brinquedos e cenários. Ao lado, ligado à Disney por um monorail (trenzinho), 

está o Epcot Center, um parque temático onde se aprende muito sobre a evolução da 

humanidade e do próprio planeta, num cenário futurista.  

Nova Orleans 

 Localizada no Estado da Louisiana, no sul do país, é a terra do jazz e de Louis 

Armstrong, de passeios de barco ao longo do Mississippi.  

 

Colorado/Montanhas Rochosas 

 O Parque Nacional Rocky Mountains, perto de Denver, Colorado, no centro-oeste do 

país, fica na cordilheira das Montanhas Rochosas, com picos nevados que lembram os Alpes e 

uma rica fauna que compreende pumas, ursos e castores. Além do Rocky Mountain, o Estado 

do Colorado tem outros parques nacionais. O Parque Mesa Verde, num platô de mais de 

2.600m de altitude, tem vestígios de aldeias e habitações construídas em rochedos pelos 

índios anasazi nos séculos VI a XII. Ainda nas Montanhas Rochosas do Colorado estão Aspen 

e Vail, famosas estações de esqui. 

 

Arizona/Parque Nacional Grand Canyon 

 O Parque Nacional do Grand Canyon fica a 130 km de Flagstaff, no Arizona, com 

seus paredões rochosos antiqüíssimos, corroídos durante milhares de anos pelas águas do rio 

Colorado, formaram o canyon de 443 km de comprimento, alguns quilômetros de largura e 

profundidade que vão até 1.500m. 

 

São Francisco 

Localizada na Califórnia na costa do Pacífico, foi berço da contracultura e da 

consciência crítica do país. Cheia de ladeiras, possui uma arquitetura que mistura o estilo 

tradicional de suas casas vitorianas com ar moderno dos arranha-céus do centro. A maior e 

mais famosa ponte pênsil do mundo também fica em São Francisco: é a Golden Gate.  

 

Los Angeles 

Situada na costa leste norte-americana a algumas centenas de quilômetros do sul de 

San Francisco, é onde fica Hollywood, a meca mundial do cinema. Los Angeles é também a 
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terra da Disneyland. O lugar em que a cidade foi fundada está preservado em um parque – El 

Pueblo de Los Angeles – onde ainda há antigas construções. 

Las Vegas/Vale da Morte 

 Aproximadamente a 200 km de Las Vegas, a cidade dos cassinos e néons, no Estado 

da Califórnia, esta o Vale da Morte, a 86m abaixo do nível do mar, com paisagens 

impressionantes. 

 

Havaí 

 Estado formado por várias ilhas em pleno Pacífico, com montanhas, vulcões, 

cachoeiras, canyons e praias belíssimas rodeadas de coqueiros. Honolulu, a capital, localizada 

na ilha de Oahu, a mais populosa do Estado, mistura influências polinésias e ocidentais.  

 

2.4.3.2 Canadá 

  

Com uma população de 31,3 milhões e renda per capital de US$ 21.130, o Canadá é 

um país de regiões esparsamente habitadas, pradarias, florestas, montanhas nevadas e 

excelente qualidade de vida nos centros urbanos. A maior parte da população concentra-se nas 

cidades de clima mais ameno, próximas da fronteira americana, ao sul, na região da costa 

atlântica e no vale do São Lourenço, no qual fica Québec, Montreal, Toronto e Ottawa, talvez 

a mais inglesa das cidades canadenses. Sua capital é Ottawa.  

 

Montreal 

 Cidade de ar europeu, com construções do século XVIII – época da colonização – ao 

lado de modernos edifícios de bela arquitetura. Próximos ao velho porto, na Place Jacques 

Cartier e suas redondezas, estão: o Museu de Belas Artes, a enorme basílica de Notre Dame, 

do século XIX, e o museu de Arqueologia e História Pointe-a-Calliére.  

 

Toronto 

 Às margens do lago Ontário, Toronto é a maior, mais moderna e rica cidade 

canadense. A CN Tower, a mais alta torre do mundo, é perfeita para aproveitar a vista da 

cidade e do lago. Assim como Montreal, Toronto tem muitas vias subterrâneas e galerias 

cobertas. 
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Norte do Canadá 

 É uma região pouco habitada e fria quase todo o ano. Suas paisagens constam 

montanhas nevadas, lagos de águas esverdeadas, rios fundos de vale, cachoeiras e enorme 

quantidade de animais selvagens. 

Vancouver 

 A principal metrópole canadense da costa oeste (oceano Pacífico) disputa com Québec 

o título de cidade mais bonita do Canadá. Vancouver lembra um pouco São Francisco nos 

Estados Unidos, principalmente pelo enorme ponte, a Lions Gate, que se parece com a Golden 

Gate. 

 

2.4.4 Europa 

 

 É o único continente no qual, percorrendo apenas algumas centenas de quilômetros, 

pode-se atravessar diversos países com povos e idiomas diferentes, cada qual com muitos 

séculos de existência. 

 A história da Europa, que se confunde com a própria história do mundo ocidental, é 

riquíssima: desde a Antiguidade clássica até a recente criação da União Européia.  

 A geografia européia, extremamente variada, proporciona lindas paisagens: 

cordilheiras nevadas, longos rios, florestas, vastas planícies cultivadas, ilhas, lagos, fiordes, 

praias, falésias etc.  

 

2.4.4.1 Alemanha 

 

 A Alemanha é famosíssima pela fabricação de vinhos brancos, sua excelente cerveja e 

por sua gastronomia. Tem algumas cidades medievais, como Heidelberg, Nuremberg e 

Freiburg, dentre outras. 

 

O melhor da Alemanha 

 

Berlim 

 Rodrigues e Enge (p. 180) descrevem Belém como “a capital foi uma das 

cidades mais bombardeadas do mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Lá estão presentes 

reminiscências do comunismo, como os folclóricos automóveis Trabant. Um pedaço do 
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famoso Muro de Berlim, que dividia a cidade durante os anos de comunismo, foi mantido de 

pé, e hoje é atração turística; há até um museu”.  

 

2.4.4.2 Áustria 

 

 Localizada entre Suíça, Itália, Alemanha e Hungria e cortada pelo Danúbio, a Áustria 

é um país de cultura germânica, famoso por suas estações de esqui e pela beleza de cidades, 

como Viena (sua capital), Salzburg e Innsbruck, com palácios da época dos Habsburgos e 

muitas construções histórica. Tem população de 8,1 milhões de habitantes e renda per capita 

de US$ 25.220. 

 

O melhor da Áustria 

 

Viena 

 A capital, que foi também capital do Império Austro-Húngaro, é a mais interessante 

das cidades austríacas: possui imensa vida cultural, concertos, exposições, museus, parques, e 

uma bela e diversificada arquitetura. A catedral gótica de Stephansdom existe desde a Idade 

Média, bem como ruelas antigas e as praças da Cidade Velha, que abriga os principais 

palácios e edifícios vienenses, muito bem conservados, em estilos que vão do medieval ao 

moderno, passando pelo barroco e pelo Art Nouveau. Na antiga praça, a Hoher Markt, que 

abrigava um mercado medieval, há inclusive ruínas romanas dos séculos II e III. Também na 

parte velha da cidade fica a mais antiga sinagoga de Viena, a Stadttempel, no antigo bairro 

judeu.  

 

Tirol 

 Em Tirol, cercada pelos Alpes, está Innsbruck, centro de fabricação de belas peças de 

cristal e importante estação de esportes de inverno. Salzburg, cidade natal de Mozart, é até 

hoje voltada para a música erudita, com espetáculos e festivais, principalmente no verão. A 

cidade conservou seu estilo medieval e, como Innsbruck, fica em uma região de grande beleza 

natural. 
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2.4.4.3 Bélgica 

 

 Com uma população de 10,3 milhões e renda per capita de US$ 24.540, a Bélgica é 

um pequeno país espremido entre a França e a Holanda, com aproximadamente metade da 

população falando francês e a restante se expressando em flamengo, um dialeto do holandês é 

um país rico e quase sem problemas sociais. Suas cidades mais interessantes são Bruxelas, 

Antuérpia, Louvain e Bruges, com centros históricos e praças medievais muito bem 

consevadas. 

 

Bruxelas 

 A capital belga, que também é capital da União Européia, tem uma das mais bonitas 

praças do mundo: a Grand Place, cujos prédios formam um lindo conjunto arquitetônico, 

especialmente à noite, quando iluminados. Deles se destacam o Hotel de Ville, em estilo 

gótico, construído no século XV, e a Maison du Roi, do século XVI, em cujo interior há um 

museu.  

 

2.4.4.4 Dinamarca 

 

 A Dinamarca é formada por uma península, a Jutlândia, e por uma infinidade de 

pequenas ilhas, como a Zelândia, a maior delas. Com uma população de 5,3 milhões e renda 

per capita de US$ 32.280, a Dinamarca tem uma qualidade de vida invejável, é um dos 

poucos países do mundo onde a renda da população rural é superior à população urbana. Sua 

maior cidade é a capital, Copenhague. 

 O território dinamarquês possui cidadezinhas agradáveis, algumas delas medievais, 

com belos castelos. Na Jutlândia e na Ilha Fyn, há castelos por toda parte. O mais bem 

preservado e interessante deles é o kronborg, em Helsinor, perto da capital, escolhido por 

Shakespeare para ser a morada do atormentado Hamlet. 

 

O melhor da Dinamarca 

 

Copenhague 

 Fundada na Idade Média à beira do Mar Báltico, cheia de calçadões, ciclovias e 

prédios antigos, a cidade é acolhedora e animada. Sua atração mais conhecida é a estátua de 
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uma sereia, inspirada no conto “A pequena sereia”, de Hans Christian Andersen. Também 

conhecido é o Tivoli, parque de diversões construído no século XIX, que hoje, modernizado, 

tem até restaurantes e shows. O Museu Nacional, perto do parque, possui um rico acervo 

arqueológico. 

 

2.4.4.5 Espanha 

 

 Com uma população de 39,9 milhões de habitantes e renda per capita de US$ 15.080 a 

Espanha tem atraído dezenas de milhões de viajantes por ano, não só pelo maciço 

investimento no setor turístico, mas também pela abundância e variedade de atrações 

históricas de todas as épocas, pela vida cultural riquíssima e pelo próprio estivo de vida 

espanhol. Sua capital é Madri. 

 O território espanhol contém vários “países”, com culturas e línguas próprias, como é 

o caso do País Basco, da Galícia e da Catalunha. Isso não é de se estranhar, pois a Espanha é o 

resultado da fusão de vários reinos medievais, dominados durante muitos séculos pelos árabes 

e unidos sob a mão de ferro dos Reis Católicos Fernando e Isabel. 

 

O melhor da Espanha 

 

Madri 

 É repleta de belas avenidas, praças e monumentos e possui importantes museus de 

arte. A mais famosa praça da cidade é a Puerta del Sol, mas a mais bonita é a Plaza Mayor, de 

grande riqueza arquitetônica. Dentre os mais famosos museus destacam-se o Museu do Prado, 

o Centro de Arte Reina Sofia, onde está entre outras obras-primas da arte européia, a Guernica 

de Picasso. O Parque del Retiro, outra grande atração, é bem mais que um simples parque: em 

meio a estátuas, fontes, monumentos e até palácios. 

 

Castilla y Mancha 

 A sudeste de Madri, fica a terra de Don Quixote de la Mancha, onde, além dos 

famosos moinhos, há muitos castelos e cidades medievais. Dentre elas, se sobressai Toledo, 

uma cidade cercada de muralhas. Com rica arquitetura, entre elas a catedral, o palácio de 

Carlos V, a sinagoga do Trânsito, o museu de Santa Cruz e a casa-museu onde viveu El 

Greco, famoso pintor do século XVI. Aranjuez, declarada Paisagem Cultural da Humanidade 
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pela UNESCO, localiza-se a apenas 47 km de Madri e é famosa por seus jardins e por seu 

palácio real. 

Galícia e Santiago de Compostela 

 Rodrigues e Enge (p. 188) descrevem Santiago de Compostela, na Galícia, como o 

mais famoso centro de peregrinação europeu. “Desde a Idade média, Santiago recebe fiéis e 

turistas de todo o mundo que querem chegar até o suposto túmulo do apóstolo Tiago. No 

centro velho da cidade consta uma esplêndida catedral, lindas praças, prédios antigos e 

igrejas”. 

 

Andaluzia 

 Ao sudoeste de país, Andaluzia guarda heranças do domínio árabe que sobreviveu à 

reconquista e ainda marcam o cenário espanhol. As construções mouriscas e as medinas 

(bairros típicos árabes) estão ao lado de igrejas católicas e sinagogas. Isso porque, quando os 

Reis Católicos reconquistaram esse território, expulsaram os árabes e judeus que ali 

conviviam e deram início às suntuosas construções que caracterizam esse período da história 

espanhola.  

 

Barcelona 

 Barcelona, capital da Catalunha, onde o bem-preservado Bairro Gótico mescla-se com 

a arquitetura modernista de Gaudí, o movimento das lojas de Lãs Ramblas e o Museu Picasso, 

entre outras atrações antigas e modernas que fazem dessa cidade uma das mais interessantes 

da Europa. A Catalunha tem vários pontos de interesse, desde mosteiros medievais, como 

Montserrat e Poblet, até o moderno Teatro-Museu Dali, fundado pelo famoso artista em sua 

cidade natal, Figueres. 

 

2.4.4.6 Estônia 

 

 A Estônia é um dos três países Bálticos que integravam a antiga União Soviética e 

hoje fazem parte da União Européia. Tem população de 1,4 milhões e renda per capita de US$ 

3.580, sua capital é Tallinn. Sua costa tem belas praias para banhos e esportes náuticos. O 

interior do país é cheio de cidadezinhas pitorescas nas quais há manifestações folclóricas 

autênticas e, no norte, perto da fronteira com a Rússia, lindas paisagens campestres mesclam-

se com ruínas medievais. 
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Tallinn 

 A capital da Estônia é uma pacata cidade portuária da era medieval, à beira do Mar 

Báltico, que conta hoje com cerca de 4.000 habitantes. Seu centro histórico (a “Cidade 

Velha”), próximo ao porto, ainda é rodeado por muralhas de pedras e torres, parcialmente 

destruídas por bombardeios soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. A Cidade Velha, 

de arquitetura quase totalmente medieval e renascentista, é dividida em duas partes. A Cidade 

Baixa tem por centro a praça Raekoja, onde se destaca o prédio da Prefeitura, construção de 

mais de 600 anos. A Cidade Alta não é tão alta quanto o nome leva a crer: ela está instalada 

sobre uma suave colina na qual se sobressaem as cúpulas de uma bonita basílica ortodoxa, 

herança do domínio russo anterior à era soviética.  

 

2.4.4.7 Finlândia 

 

 Com uma população de 5,2 milhões e renda per capita de US$ 25.130, a Filândia é 

conhecida por ser a terra da sauna e da vodka, é, acima tudo, um repleto de belezas naturais 

como florestas de alta latitude e lagos, sua geografia peculiar proporciona cenários 

maravilhosos. 

 Na Lapônia, as paisagens de neves proporcionam esportes de invernos, ou fazer 

passeios de trenós puxados por huskies siberianos. Durante o verão, a neve desaparece e o 

verde das florestas torna-se intenso, dando oportunidade para a prática do rafting nas regiões 

dos lagos.  

 Como a região é próxima do Pólo Norte, o sol nunca se põe. No inverno, ocorre o 

contrário: é a noite polar, quando o sol fica abaixo da linha do horizonte durante quase dois 

meses. Nos meses de fevereiro, março, setembro e outubro, se o céu não estiver encoberto, 

pode-se presenciar o espetáculo da aurora boreal, um espetáculo de rara beleza. 

 

O melhor da Finlândia 

 

Helsinki 

 Situada junto ao Mar Báltico, a capital finlandesa, Helsinki, repleta de parques e áreas 

verdes, é a maior cidade do país, moderna e dinâmica. Tem sido ao longo da história, uma 

ponte cultural entre o império russo e os países nórdicos. De sua antiga arquitetura sobrou 

apenas uma mansão onde funciona o Museu do Século XVIII: o resto foi destruído em 
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incêndios e guerras. Há um interessante conjunto neoclássico na Praça do Senado, construído 

entre 1822 e 1852, muito bem conservados, e igrejas ortodoxas com cúpulas douradas. 

 

2.4.4.8 França 

 

 Com população de 59,7 milhões e renda per capita de US$ 24.090, a França é um país 

no qual a alta tecnologia convive com uma cultura tradicionalista, possui dezenas de cidades 

medievais, castelos, catedrais, igreja e ruínas romanas espelhadas por suas várias regiões. 

Seus campos, montanhas e paisagens são de grande variedade e beleza, sobretudo na 

primavera com as paisagens coloridas e no outono, quando tudo fica dourado e vermelho. 

 

O melhor da França 

 

Paris 

 A capital francesa, toda construído em estilo arquitetônico homogêneo, repleta de 

imponentes e incontáveis monumentos, praças, avenidas, igrejas e museus com ricos acervos, 

lindos parques, e o majestoso Rio Sena. A cidade nasceu sobre duas ilhas no Sena. Na Ile de 

la Cite fica a mundialmente famosa catedral Notre-Dame e muitos lugares históricos, como o 

Sainte-Chapelle e a Conciergerie. Lá fica o Panthéon, onde estão enterrados franceses ilustres, 

belas construções do século XVIII, igrejas antigas e o Museu da Idade Média. Na margem do 

Sena (Rive Gauche) fica a Torre Eiffel, dos Invalides (edifício que abriga a capela onde está o 

túmulo de Napoleão), do Jardim de Luxemburgo, do Museu Rodin e do Museu d’Orsay, cujo 

prédio, uma antiga estão de trem. Nele estão reunidas muitas das principais obras do 

impressionismo francês.  

 

Vale do Loire 

 Trata-se de um dos circuitos turísticos mais concorridos da França. Ele começa a uns 

180 km de Paris e estende-se até perto do Oceano Atlântico, a quase 400 km da capital. É 

conhecido pelo extraordinário número de castelos, como Chenonceau, Chambord, Blois, 

Ussé, Amboise e Azay-le-Rideau. Ainda no Vale do Loire tem a cidade de Chartres, famosa 

por sua imensa catedral gótica.  
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Champagne 

 È a região da conhecida bebida, onde estão muitas avenidas de vinhedos. Reims, uma 

das mais importantes cidades de Champagne, tem uma magnífica catedral gótica que, 

juntamente com o Palácio do Arcebispo, ao lado, foi declarada Patrimônio da Humanidade 

pela UNESCO. Outra cidade é Troyes, com um interessante centro histórico e igrejas góticas. 

Borgonha 

 Com herança arquitetônica, marcante em suas cidades, castelos, igrejas e abadias. Sua 

capital Dijon tem rico patrimônio histórico que datam da Idade Média, como a Abadia de 

Fontenay, a basílica de Santa Maria Madalena, em Vézelay, a catedral de St-Etienne, em 

Auxerre, e Hôtel-Dieu, em Beaune. 

 

Franche-Comté 

 Tem fama turística em razão do território montanhoso do Jura, que faz fronteira com a 

Suíça, seus parques que preservam a natureza, seu patrimônio histórico e cultural, composto 

por castelos, igrejas, abadias, etc., em sua capital, Besançon, há belos edifícios antigos, igrejas 

e até resquícios da época dos romanos. 

 

Provence/Cote d’Azur e Alpes Maritimes 

 São regiões mediterrâneas de rara beleza. Na Cote-d’Azur ficam famosos balneários: 

Cannes, Cap-Ferrat e Saint-Tropez. A cidade de Marseille, um importante porto desde a época 

dos romanos. 

 

2.4.4.9 Grã-Bretanha 

 

 Com uma população de 59,7 milhões e renda per capita de US$ 24.430 e ligada ao 

continente por um túnel, fica a Grã-Bretanha, a maior das ilhas britânicas, sede um dos reinos 

mais antigos do ocidente. Nela estão a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia, todos eles 

pertencentes à coroa britânica. Sendo um país de herança feudal, a Inglaterra é repleta de 

cidades históricas, castelos e lindas igrejas.  
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O melhor da Grã-Bretanha 

 

Londres 

 A capital inglesa fica às margens do Tamisa, onde boa parte dos lugares históricos de 

Londres está às suas margens ou sobre ele, como é o caso de Tower Bridge, um dos símbolos 

londrinos ao lado do Big Bem. De barco pode-se ver a catedral de St. Paul e a torre de 

Londres, misto de fortaleza e prisão dos “traidores da Coroa”. Outros pontos altos da história 

são o Parlamento, o palácio de Buckingham, residência real e a abadia de Westminster, onde 

há séculos são coroados e enterrados os manarcas ingleses. Os museus londrinos são muitos, 

ricos e variados. O British Museum tem peças arqueológicas e artísticas do mundo inteiro, 

além de uma imensa biblioteca. A National Gallery, de outro gênero bem diferente, está 

reproduzida, em cera e em tamanho natural, personagens históricos, artistas e esportistas, 

como os Beatles, Churchill, Pelé e Ayrton Senna.  

 

Cambrige 

 Cidade da época romana nasceu de uma desavença entre religiosos da Universidade de 

Oxford, que resolveram fundar seu próprio centro de estudos. Hoje, a cidade abriga inúmeras 

faculdades em todas as áreas do conhecimento, instaladas em belos prédios antigos. Em 

Cambrige fica o Fitzwilliam Museum, com obras de artistas europeus e antiguidades. 

 

Stratford-upon-Avon 

 Cidade natal de Shakespeare, uma das diversas vilas bucólicas do interior do país, 

cortada pelo rio Avon. Importante mercado na Idade Média, Stratford-upon-Avon conserva 

construções de interesse histórico.. 

 

Bath 

Considerada Patrimônio da Humanidade, Bath abriga belos prédios dos séculos XVII e 

XVIII, uma antiga abadia do século XV, lindas pontes e termas construídas pelos romanos. 

 

País de Gales e Escócia 

 Os galeses, descendentes dos celtas, são conhecidos como um povo alegre, amante da 

música, e os escoceses, como os inventores da gaita de foles, das saias kilt e do whisky. A 
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região é privilegiada em paisagens, seja nas falésias que entrecortam o litoral, nas montanhas 

ou nos lagos, como o famoso Ness. 

 A capital do País de Gales, Cardiff e a cidade de Edimburgo, na Escócia, ambas com a 

parte antiga bem preservada e interessantes castelos. 

2.4.4.10 Grécia 

 

 Com uma população de 10,6 milhões e renda per capita de US$ 11.960, a Grécia foi 

berço da civilização considerada como uma das mais importantes e influentes da história da 

Humanidade, com seus deuses, heróis e lendas da riquíssima mitologia da Idade de Ouro 

helênica, além de uma civilização culta e inteligente que criou a filosofia, inventaram o teatro, 

a poesia e uma língua pela qual muita palavra em diversos idiomas contemporâneos. 

 A Grécia hoje é um país muito diferente do que foi na Antiguidade, a não ser pelas 

ruínas. O país é formado por um território continental e por uma infinidade de ilhas. 

 

O melhor da Grécia 

 

Atenas 

 A capital da Grécia possui uma arquitetura bem preservada do século XIX, na qual 

estão, dentre ruínas de outras grandes obras da idade de ouro ateniense, as do Pártenon, 

templo dedicado à deusa Palas Atena. No Museu Arqueológico Nacional, estão as principais 

obras helênicas que permaneceram em solo grego. Muitas outras se encontram no British 

Museum, em Londres. 

 

Peloponeso 

 Os principais sítios arqueológicos da Grécia se encontram em Peloponeso. Dentre 

outros, há em Micenas, monumentais ruínas do século XIII a.C. e, em Epidauro, um anfiteatro 

do século IV, tão bem conservado e de acústica tão perfeita que ainda hoje é utilizado em 

festivais de teatro. Também no Peloponeso, no pequeno porto de Naplion, está um dos mais 

ricos exemplos da arquitetura veneziana do século XVII: o forte Palamede. 
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Thessalia 

Perto da cidadezinha de Kalambaka, no centro do país, encontra-se um extraordinário 

conjunto de mosteiros dos séculos XIV e XV: Meteoros, obra-prima arquitetônica erguida 

sobre rochedos a pique. 

 

Mikonos 

 A ilha é cheia de igrejinhas bizantinas de teto arredondado. Chóra, a principal cidade 

da ilha, na qual fica o porto, foi construída como um labirinto de ruelas estreitas, de chão de 

pedra. De Mikonos pode-se visitar Delos, uma ilhota onde ficava o mais importante templo de 

Apolo na Antiguidade Clássica e hoje é um sítio arqueológico. 

 

Creta 

 A maior das ilhas gregas, é conhecida por ter sido berço da civilização minóica que, 

segundo se acredita hoje, foi devastada por maremotos causados pela explosão do vulcão de 

Santorini, dando origem à lenda de Atlântida, a cidade submersa. A capital, Heraklion, tem 

um excelente museu arqueológico e, perto dela, em Cnossos, há várias ruínas do que restou do 

antigo palácio de Minos. 

 

Rodes 

 A histórica ilha de Rodes, perto da Turquia, foi ponto de encontro das cruzadas na 

Idade Média, durante a ocupação pelos cavaleiros da Ordem de Malta. O centro histórico da 

ilha, também chamada de Rodes, é extremamente bem conservado: rodeado por muralhas, 

tem antigas casas, praças, mesquitas e sinagogas em ruas de pedra. Na rua dos Cavaleiros 

ainda existem as hospedarias que abrigavam os que partiam para as Cruzadas. O palácio dos 

Grãos-Mestres, também medieval, foi restaurado por Mussolini, que ocupou a ilha durante a 

Segunda Guerra Mundial. Na entrada de Rodes, onde supostamente ficava o lendário Colosso, 

até pouco tempo, uma das sete maravilhas do mundo, hoje podem ser vistas as estátuas da 

corça e do cervo. A cidade de Lindos, na mesma ilha, tem duas atrações: o templo de Diana, 

erguido pelos gregos no cume de um rochedo e a baía de São Paulo, uma minúscula praia de 

águas azul-esverdeadas, cercada por falésias.  
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Patmos 

 Outra ilha grega. Nela está o mosteiro de São João, importante centro de peregrinação 

cristã, principalmente ortodoxa.   

 

2.4.4.11 Holanda 

Fazendo fronteira ao sul com Bélgica e a lesta da Alemanha, está a Holanda, com uma 

população de 16 milhões e renda per capita de US$ 24.970, país cujo nome em holandês é 

Nederlanden, que significa “terras baixas”. A capital é Amsterdã. 

 A Holanda é também conhecida por suas flores, especialmente pelas tulipas, os 

tamancos de madeira e os moinhos de vento. Em Keukenhof, há uma área plantada de 32 

hectares, com milhões de tulipas de tudo quanto é tipo, formando verdadeiros tapetes dos 

mais diversos tons. Os holandeses são considerados os mais liberais e tolerantes entre os 

povos europeus: cada um pode fazer o que quiser desde que não perturbe ninguém e respeite 

os limites de convivência social.  

O melhor da Holanda 

 

Amsterdã 

 Boa parte da cidade é cortada por canais, utilizadas para o transporte de mercadorias, 

outra parte, totalmente plana e relativamente concentrada, a bicicleta é um dos meios de 

transporte mais populares: gente de todas as idades e condições sociais a utiliza. Sua 

arquitetura é muito bonita, os prédios lembram graciosas casinhas de bonecas. Certas praças 

de Amsterdã são bastante movimentadas, como a Leidseplein, onde artistas de rua se 

apresentam. A cidade tem museus interessantes, como o museu da maconha e do sexo. Os 

principais são o Rijksmuseum, com um vasto acervo de obras de artistas flamengos, e o 

Museu Van Gogh, com algumas das mais importantes obras do mestre. 

 

2.4.4.12 Hungria 

 

 Cuja capital é Budapeste, população de 9,9 milhões e renda per capita de US$4.710, a 

Hungria que, após o final do comunismo e a conseqüente abertura econômica, entrou com 

força no mundo capitalista com entrada de muitas multinacionais. Hoje o país faz parte da 

União Européia. 
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O melhor da Hungria 

 

Dudapeste 

 É formada pela união de duas cidades: Buda e Pest, divididas pelo rio Danúbio. Uma 

das pontes que liga as duas margens, decorada com enormes leões e torres em arco ligadas por 

correntes (daí seu nome Ponte das Correntes) é uma obra-prima da arquitetura húngara. Buda 

é rodeado por colinas e bosques. No alto do morro do Castelo encontra-se um palácio cercado 

de jardins, o Kyráli Palota, onde há vários musus. Atrás da igreja de São Matias, onde os reis 

húngaros eram coroados, fica o Bastião dos Pescadores, de arquitetura peculiar, de onde se 

tem uma das melhores vistas do Danúbio, do prédio do Parlamento, da Basílica de Santo 

Estevão, das pontes, da ilha Margit e de toda arquitetura de Pest às margens do rio. Em Pest, 

chegando à praça dos Heróis, onde fica o monumento do Milênio está o parque Városliget, 

um dos mais belos da Europa. Nele fica o Castelo Vajdahunyad, cuja arquitetura mescla 

estilos de diferentes épocas. 

 

2.4.4.13 Itália 

 

 Berço da civilização romana, cujas influências lingüísticas, culturais, jurídicas, 

artísticas e religiosas espalham-se por todo o mundo ocidental, a Itália com 57,4 milhões de 

habitantes e renda per capita de US$ 20.160, consolidou-se como nação apenas no final do 

século XIX, com a unificação de pequenos reinos e repúblicas independentes que existiam 

desde a Idade Média. Sofreu muito durante as Guerras Mundiais, mas reergueu em uma 

grande potência. É um país de forte tradição artística e cultural, que concentra maior 

quantidade de obras de artes do que qualquer outro, onde aproximadamente 40% dos lugares 

classificados como Patrimônio da Humanidade na Europa ficam na Itália. 

 O território italiano não é muito grande, mas, suas paisagens são extremamente 

variadas, compreendendo desde montanhas alpinas até ilhas no Mediterrâneo. Sua capital é 

Roma. 
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O melhor da Itália 

 

Piemonte e Valle d’Aosta 

 Essas regiões possuem lindas paisagens alpinas e um rico legado arquitetônico 

composto por construções barrocas, castelos medievais e ruínas romanas. Nas províncias do 

sul do Piemonte estão algumas das melhores vinícolas do país, especializadas na produção do 

Astí, um branco espumante, e do Barolo, um tinto encorpado, de excelente qualidade. Turim, 

capital do Piemonte, possui um valioso patrimônio histórico, artístico e cultural, do qual se 

sobressai o Museu Egípcio, mas é mais conhecida por abrigar uma das principais relíquias 

católicas: o Santo Sudário. 

 

Lombardia 

 Milão, capital da Lombardia, é a cidade mais elegante e rica da Itália. Mais conhecida 

pelo seu Duomo, uma das mais importantes construções góticas européias, a cidade tem 

excelentes museus e outras notáveis atrações turísticas de cunho artístico e histórico, como o 

Castelo Sforzesco e as igrejas de San Ambrogio e de Santa Maria delle Grazie, onde pode ser 

vista A última ceia, uma das obras-primas de Leonardo da Vinci.  

 

Toscana 

 Florença, a capital da Toscana, berço da Renascença italiana, é uma das mais belas 

cidades da Itália. Em Florença fica a Galleria degli Uffizi, um dos mais importantes museus 

do mundo por seu incomparável acervo de pintura renascentista; a Ponte Vecchio, sobre o rio 

Arno; o Museu Bargello, especializado em escultura; a Galleria dell’Accademia, onde está o 

Davi de Michelangelo; o Convento de San Marco, com obras de Frei Angélico; e palácios 

como o Pitti, onde está instalada a Galleria Palatina, outro museu fiorentino. As igrejas de 

Florença também constituem um patrimônio artístico e histórico, a começar pela magnífica 

catedral de Santa Maria del Fiore, com sua imensa cúpula renascentista, o Duomo.Há praças, 

como a da própria catedral e a Piazza della Signoria, monumentos e esculturas ao ar livre, a 

rica arquitetura que se vê em toda a parte. Ainda na Toscana, muitas outras cidades possuem 

belas obras arquitetônicas e artísticas de todo o tipo, como Pisa, com sua famosa torre, e as 

medievais Siena, Lucca e San Gimignano. 
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Sicília 

 Uma ilha a sudoeste da Itália, reúne uma variedade de ruínas gregas. É o caso, por 

exemplo, de Taormina, com seu anfiteatro de 2.300 anos, situada sobre o Monte Tauromenio, 

em frente, próxima ao Etna, um dos mais importantes vulcões ativos do mundo, com 3.000m 

de altitude e o cume coberto de neve na maior parte do ano. Resquícios da época grega 

também podem ser vistos em Siracusa, que abriga uma vasta área arqueológica com diversas 

ruínas; em Agrigento, onde fica o Vale dos Templos; e nos sítios arqueológicos de Segesta e 

Selinunte. Do período medieval, restou a cidade de Erice, no alto de uma montanha, com vista 

para um vale e para o Mediterrâneo. Cefalù é uma preciosidade pela arquitetura e pelo quadro 

natural, tendo ruelas espremidas entre o mar e um rochedo a prumo de quase 300m. Palermo, 

a capital regional siciliana, tem dentre as atrações turísticas vestígios das presenças árabe e 

normanda, como eles o Castello dei Normani, a catedral e diversas igrejas com influência 

árabe. Ao lado de Palermo está Monreale, famosa por sua catedral erguida na Idade Média e 

inteiramente decorada com mosaicos em estilo bizantino. Na Sicília ficam também as Ilhas 

Eólicas, de formação vulcânica, com vistas espetaculares e até uma praia de água quente. 

 

Lácio 

 A região do Lácio, povoada pelos etruscos e depois pelos romanos tem por capital, 

Roma, onde se concentram seu principal patrimônio arquitetônico, conserva ainda hoje, ruínas 

do império, lada a lado com um trânsito caótico. Sede do Vaticano, com sua magnífica 

Basílica de São Pedro e a Capela Sistina. São muitas as atrações: as belas Piazzas del 

Campidogio, Navona e di Spagna, a famosa Fontana di Trevi, o parque Villa Borghese, 

monumentos, museus e igrejas. Constam as ruínas do Fórum Romano e outros vestígios da 

era imperial, como as Termas de Caracalla, o Coliseu, a Via Appia e as várias catacumbas 

cristãs. Às margewns do rio Tibre, pertinho do Vaticano, fica o Castelo de Sant’Angelo, 

construído pelos papas durante a Idade Média, sobre o mausoléu do imperador Adriano. No 

Trastevere, bairro “do outro lado” do rio encontra-se Roma pitoresca e popular. Roma 

constitui um dos maiores acervos da humanidade e conserva sua grandiosidade e reputação 

como um dos maiores centros culturais do mundo, cuja economia é extremamente dependente 

do turismo. Em cada canto revelam sua grandiosidade através de suas fontes iluminadas, seus 

pórticos e palácios monumentais. Entre suas belezas culturais e acervos destacam-se: o 

Coliseu, é o maior anfiteatro Romano, é a expressão da arquitetura clássica. Foi inaugurado 

pelo Imperador Tito em 80 d.C. O Coliseu podia comportar até 50.000 pessoas, e era palco de 
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combates entre Gladiadores e animais selvagens até o século VI. De formato elíptico, com 

uma circunferência de 527m, um muro externo de 57m de altura e dividido em 4 andares. Foi 

dividido com setores para o Imperador, para os Senadores, e diferentes categorias de públicos. 

‘A arena tinha uma cobertura de madeira, que hoje não existe, e mostra os restos dos locais e 

serviços; Piazza Di Spagna, a praça mais famosa, foi construída em frente a escadaria da 

Igreja de Trinitá dei Monti. Fontana di Trevi, é a maior e mais famosa fonte de Roma; Fórum 

Romano, na Roma Antiga, foi o centro político comercial e judiciário do grandioso Império 

Romano. Durante séculos foi vítima da ação do tempo e após 200 anos de trabalho 

arqueológico, o que se vê são as ruínas de palácios, monumentos, templos e basílicas; 

Pantheon é o mais bem conservado templo da Roma Antiga. No entanto, sua arquitetura 

externa não retrata a riqueza da arquitetura interna; Piazza Novona, a mais bela praça barroca 

de Roma. Foi construída sob as ruínas do Stadium Dominicano, onde ocorriam competições 

esportivas no início da Era Cristã. Alguns arcos do Stadium ainda resistem e podem ser vistos 

em meio à praça. No centro da praça fica a Fontona di Fiumi; Igreja San Pietro in Vincoli, 

guarda um dos mais importantes tesouros de Roma, a estátua de Moisés esculpida por 

Michelangelo, e ainda as correntes dos soldados romanos que prenderam São Pedro; a Piazza 

Venezia, é um monumento em homenagem a Viltorio Emanuel II. O vitoriano que 

praticamente se debruça sobre a praça foi inaugurado em 1911, baseado num projeto de 1855 

de Sacconi, e hospeda a tumba do soldado desconhecido.  

 

2.4.4.14 Vaticano 

  

A capital do catolicismo é também o menor país do mundo. Está localizado dentro de 

Roma, e abriga, além da residência do Papa e do alto clero da Igreja Católica, o mais 

importante acervo de arte sacra do mundo.  

 A Basílica de São Pedro, porta de entrada do Vaticano, em uma das áreas mais nobre 

de Roma, é a maior igreja do mundo e o principal centro de peregrinação do catolicismo. Uma 

construção de proporções monumentais erguida onde São Pedro, o fundador da Igreja 

Católica, foi enterrado. 

 Capela Sistina, localizada dentro do Vaticano, a Capela é formosa pela pintura de seu 

teto, uma das principais obras de Michelangelo. 
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2.4.4.15 Letônia 

 

 Nação báltica com uma população de 2,4 milhões e renda per capita de US$ 2.920, a 

Letônia cuja capital é Riga, além da beleza natural, existam cidadezinhas com castelos 

medievais e construções renascentistas.  

 

2.4.4.16 Lituânia 

 

 A Lituânia, o mais meridional dos Países Bálticos, tem lindas paisagens de florestas e 

lagos, além de pequenas e pacatas cidades com resquícios das era medieval e renascentista 

representados por castelos, igrejas e palácios. Sua capital é Vilnius. 

 

O melhor da Lituânia 

 

Vilnius 

 Erguida às margens de dois rios, sobre colinas  é uma cidade relativa pequena de 

aproximadamente 600 habitantes, com ar provinciano  e antigas construções, sobretudo 

barrocas. As exceções são as ruínas de dois castelos medievais, a catedral e a prefeitura, 

ambas neoclássicas. No centro histórico, composto por ruelas e pracinhas, estão à maioria dos 

edifícios antigos onde predomina o estilo barroco, marcante em suas igrejas. 

 

Trakai 

 Situada a 30 km de Velinus fica a cidade de Trakai, mais famosa por seu castelo numa 

ilha, no meio de uma encantadora região de lagos e penínsulas, ligada a terra por uma longa 

ponte de madeira. 

 

2.4.4.17 Noruega 

A Noruega com uma população de 4,5 milhões e renda per capita de US$ 34.530, 

destaca-se pelas belezas em suas paisagens naturais como os fjords (fiordes), golfos profundos 

e estreitos entre altos rochedos, que recortam a costa do país no Oceano Atlântico. 
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O melhor da Noruega 

 

Begen 

 Cidade litorânea de quase mil anos, que no verão tem dias longos e há espetáculos de 

música e teatro. O bairro de Bryggen é a parte antiga da cidade, é uma atração para os 

visitantes. O Mont Floyen que é acessível por um funicular que proporciona linda vista da 

baía. 

 

Oslo 

 Capital da Noruega é uma cidade antiga, menor do que as demais capitais 

escandinavas. Abriga diversos prédios históricos e um castelo, mas sua maior atração são os 

museus. Deles, o mais interessante é o Vikingskipshuset, cheio de relíquias vikings, como 

jóias colocadas nos barcos fúnebres dos reis e até os próprios barcos de mais de mil anos, 

resgatados do fundo de fiordes. 

 

2.4.4.18 Polônia 

Nação predominantemente católica, cuja capital foi sede do Pacto de Varsóvia, 

formado pelos antigos países comunistas, faz parte hoje da União Européia. O país possui 

paisagens de lagos e montanhas. Sua população é de 38,5 milhões e renda per capita de US$ 

4.190. 

 

O melhor da Polônia 

 

Varsóvia 

 A capital da Polônia foi completamente arrasada pelas tropas de Hitler na Segunda 

Guerra, destruindo totalmente a antiga arquitetura. Parte do centro antigo foi totalmente 

restaurado o que deixou os edifícios exatamente como era da época em que foram 

construídos. Na praça do mercado ficam o Museu Histórico e os principais restaurantes e 

cafés. 

 

Cracóvia 

 A antiga capital da Polônia não foi atingida durante a Segunda Guerra. É a mais 

interessante do país, por suas praças medievais e seu rico centro histórico, o Stare Miasto. O 
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antigo palácio Wavel, localizado num conjunto rodeado por muralhas, na Idade Média serviu 

de residência dos reis poloneses. A 50 km de Cracóvia fica o campo de concentração de 

Auschwitz, transformado em memorial às vítimas do holocausto. 

 

2.4.4.19 Portugal 

 

 Com uma população de 10 milhões e renda per capita de US$ 11.120, Portugal é uma 

excelente porta de entrada para o Velho Mundo. A economia está se desenvolvendo 

rapidamente após a entrada para União Européia. Sua capital é Lisboa. 

 

O melhor de Portugal 

 

Lisboa 

 A capital portuguesa é uma cidade muito antiga e de grande beleza, com suas ruas 

estreitas de bairros interessantes como Alfama e Bica; em Belém, à beira do rio Tejo, onde 

estão a torre de mesmo nome, o Monumento dos Descobrimentos e o Mosteiro dos 

Jerônimos; ou ainda no alto do Castelo de São Jorge, no centro da cidade. Na Lapa, bairro das 

embaixadas fica a Lisboa mais elegante; na Sé, fica a catedral construída no século XII para 

comemorar a expulsão dos mouros; na Fundação Calouste Gulbekian, está um museu; e, a 

poucos quilômetros do centro fica o gigantesco aquário do Pavilhão dos Oceanos, na moderna 

sede da Expo 98. No centro trafegam os antigos bondes elétricos e as fachadas de azulejos 

fazem de Lisboa uma cidade atraente. Há ainda destaque para os balneários Cascais e Estoril, 

a vila de Sintra, cujas proximidades ficam o Castelo dos Mouros e o Palácio da Penha, com 

uma chamativa mistura de estilos. 

 

Porto 

 Localizado na foz de um grande rio, o Douro, que nasce em Trás-os-Montes, a região 

mais rústica do país. Em contraste, o Porto é a mais elegante e rica cidade portuguesa. Da 

ponte Dom Luís I, tem-se a bela visão da cidade estendendo-se por uma colina. Em meio a 

muitos prédios e obras renascentistas e barrocas há sofisticação e vida cultural.  
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Coimbra 

 Localizada na região central, sede da universidade de mesmo nome, Coimbra situa-se 

nas encostas de uma colina na foz do rio Mondego. Já foi a capital de Portugal e é o principal 

centro literário e cultural do país.  

 

Fátima 

 Fátima, onde a Virgem Maria teria aparecido a três crianças, é um dos maiores centros 

de peregrinação cristã do Ocidente. 

 

Ilha da Madeira 

 Com suas belezas naturais, tanto no litoral quanto da acidentada paisagens de 

montanha se misturam os vilarejos. A ilha da madeira praticamente não tem praia, uma vez 

que seu litoral é rodeado de falésias abruptas junto ao mar, mas a 40 km da Madeira fica a ilha 

de Porto Santo, que tem várias praias, muito bonitas.  

 

Açores 

 O arquipélago de Açores, de origem vulcânica, é constituído pelas ilhas de Santa 

Maria, Terceira, Graciosa, São Jorge e Pico, entre outras. O arquipélago tem beleza selvagem, 

crateras, praias de areias negras e paisagens espetaculares, como a das Sete Cidades na Ilha de 

São Miguel. 

 

2.4.4.20 República Tcheca 

 

 Com população de 10,3 milhões e renda per capta de US$ 16.372, é um país da 

Europa Central, limitado ao norte pela Polônia, a leste pela Eslováquia, a sul pela Áustria e a 

oeste e norte pela Alemanha. É membro da União Européia desde 2004. Seu relevo é 

montanhoso, devido à cadeia de montanha dos Cárpatos, a vegetação é basicamente a Floresta 

Temperada. Suas cidades são Praga, Brno, Ostrava, Pilsen, Kyjove e Nepomuk. É produtora 

de trigo para a exportação. Outros produtos de larga escala: beterraba, cevada, batata, lúpulo e 

carne de bovinos, suínos, caprinos e aves. 
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O melhor da República Tcheca 

 

Praga 

 A capital da República Tcheca tem grande riqueza arquitetônica e as margens do rio 

Vltava e suas pontes fornecem grande beleza. No bairro Mala Strana, em frente ao rio Vltava, 

construído no século XIII, fica o castelo de Praga, um conjunto que inclui, entre muralhas, a 

catedral de S. Vito, ruelas medievais e o palácio real. A ponte Carlos, que liga Mala Strana à 

Cidade Velha, ladeada por estátuas, oferece uma vista privilegiada das margens do rio, das 

torres da Cidade Velha e de Mala Strana. A praça da Cidade Velha abriga, entre outras 

edificações, a Prefeitura e a igreja de Nossa Senhora de Tyn. Na Cidade Nova, a praça São 

Venceslau, que, embora chamada de praça, é uma larga avenida, palco da Primavera de Praga 

e da Revolução de Veludo de Havel, ou seja, centro de acontecimentos políticos que mudaram 

a história do país. 

 

O interior 

 O interior tem muitas atrações, como o castelo de Karlstein, do século XIV, perto de 

Praga. As cidades de Cesky Krumlov, toda medieval e Telc, renascentista, ambas bem 

conservadas. 

 

2.4.4.21 República Esvolaca 

Eslováquia é um país localizado na Europa Central, com população de 5,4 milhões e 

renda per capita de US$ 20.002, sua capital é Brastilava. A 1º de janeiro de 2009, a 

Eslováquia entrou oficialmente na zona do Euro. 

 

2.4.4.22 Rússia (Federação Russa) 

 

 População de 148,3 milhões e renda per capita de US$ 1.660, sua capital é Moscou. A 

Rússia no período do comunismo era o líder do poderoso império da antiga União Soviética, 

depois da abertura, o país passou por muitas profundas transformações e hoje adota o sistema 

de mercado. 
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O melhor da Rússia 

 

São Petersburgo 

 É a cidade mais “européia” da Rússia. A cidade é cheia de lindas alamedas que 

estendem pelo delta do rio Neva. Em razão da alta altitude, as noites de verão são claras e o 

crepúsculo um lindo cenário: são as “Noites Brancas” de Dostoievski. Em estilo rococó, o 

palácio de Inverno abriga parte do Museu Hermitage, um dos maiores e mais ricos do mundo. 

O museu ocupa um conjunto de palácios, todos eles formando uma imensa praça, na qual fica 

também a catedral de Santo Isaac. A cidade tem ainda o Palácio de Verão, o Stroganov e o 

Beloselsky-Beloselsky, todos ricos e grandiosos. Nas ilhas sobre o rio Neva também há 

atrações: a fortaleza de São Pedro e São Paulo, na ilha Zayachy, acabou sendo usada como 

prisão política após a revolução de 1917, e a ilha Vasilevsky, bem maior, com vários museus. 

A rica arquitetura de São Petersburgo tem na avenida Nevsky Prospect que é a artéria central 

da cidade, rica em estátuas, monumentos e restaurantes. 

 

Moscou 

 A populosa cidade, que vive uma fase de adaptação após o final da Guerra Fria, tem 

como símbolo o Kremlin, parque de importantes acontecimentos históricos há séculos, por 

onde passaram reis, imperadores e ditadores. Nele localizam-se ricas igrejas ortodoxas e 

monumentos. Ao lado está a Praça Vermelha (com a antiga sede da KGB). A catedral de São 

Basílio é uma das mais interessantes da cidade: a arquitetura inconfundível, com cores e 

adereços extravagantes, a faz parecer saída de um conto mágico. Debaixo da terra, Moscou 

guarda outra atração: suas antigas estações de metrô. Culturalmente a cidade é rica, tem bons 

museus de arte, como o Pushkin e o Tretayakov, o Teatro de Arte e o famoso Ballet Bolshoi. 

 

2.4.4.23 Suécia 

 

 População de 8,8 milhões e renda per capita de US$ 27.140, a Suécia é o mais 

industrializado dos países nórdicos, seu território é quase totalmente ocupado por florestas e 

lagos. O país é todo entrecortado por rios e canais e possui um litoral cheio de ilhas e 

penínsulas.  
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Estocolmo 

 A capital é uma moderna metrópole que conservou no centro a Cidade Antiga de 

ruelas medievais, onde fica o Palácio Real e a igreja Riddarholm, local em que estão 

enterrados os reis suecos. A cidade também é famosa pelos seus parques como o 

Kunsgstradgarden, do século XVI, neles são praticados jogos ao ar livre, no verão, à pista de 

patinação de gelo, no inverno. Na ilha de Djurgarden fica o Grona Lund Tivoli, cuja maior 

atração é o museu Vasamuseeut, dentre outras atrações possui um navio de guerra do século 

XVII totalmente restaurado. 

 

Outras regiões 

 Na região de Upsalla, próxima de Estocolmo, fica a linda catedral e o castelo de 

Uppsala, construído no século XVI. Um pouco mais ao norte está a região de Dalarna, com 

suas cidades de casas de madeira perto do lago Siljan. No sul do país fica Malmo, conhecida 

como “Cidade dos parques”. 

 

2.4.4.24 Suíça 

 

 Com uma população de 7,2 milhões, com quatro línguas diferentes: o alemão, o 

francês, o italiano e o romanche, falado somente por uma minoria e renda per capita de US$ 

38.140, bem no centro da Europa, entre as montanhas dos Alpes, fica a Suíça, um país limpo, 

organizado e ordenado, muito rico em história e tradições. Lá estão algumas das mais belas 

paisagens de montanha e lagos do mundo, além de castelos da Idade Média e Renascentista. 

As principais cidades, bonitas e antigas, com bairros medievais bem-preservados, estando 

localizados à beira de grandes lagos ou rios: Genebra, Lausanne, Neuchâtel, Lucerna, Zurique 

e Berna, esta última a capital.  

 

O melhor da Suíça 

 

Berna 

 Cercada de colinas, bem arborizada e possui o mais belo centro histórico das 

principais cidades suíças, com fontes, galerias de artes, cafés e restaurantes. É também na 

Cidade Velha que fica a famosa Torre da Cidade, um curiosíssimo relógio construído em 

1530, com diversas figuras, como as de animais, que aparecem a cada hora. 
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Genebra 

 Fica no extremo oeste da Suíça, na margem do Lago de Genebra e por ela passa o Rio 

Ródano (Rhône), é a segunda maior cidade suiça. Tem um centro histórico majestoso da 

época romana, erguida à beira do lago Lemán, cujo coração se situa na Place de la 

Taconnerie, onde ficam edifícios antigos, entre eles a Catedral de St. Pierre do século XIII. É 

tradicionalmente sede de entidades internacionais, desde que lá foi criada, no século XIX, a 

Cruz Vermelha ou as Nações Unidas. 

 A cidade é agradável por seus jardins e parques e por sua situação junto ao lago, onde 

está o famoso e enorme jet d’eau, um fortíssimo jato de água, que alcança a altura de 130 

metros. 

 

Zurich 

 É a maior cidade da Suíça e coração financeiro do país. A Cidade Velha, cortada pelo 

rio Limmat, é reservada aos pedestres e tem ainda um traçado medieval, com ruelas que 

desembocam em charmosas pracinhas, fontes e velhos edifícios. Essa região, a parte mais 

interessante de Zurich, é o centro do agito à noite e nos finais de semana. 

 

2.4.5 Oriente Médio e África do Norte e África do Sul 

 

2.4.5.1 Marrocos 

Separado da Espanha pelos 16 km de mar do Estreito de Gibraltar, é cortado do 

centro-sul ao norte pela cadeia de montanhas Atlas, que isola o Saara do resto do país, com 

uma população de 29,7 milhões e renda per capita de US$ 2.000, o Marrocos, ao lado da 

Europa, fica localizado no noroeste da África. O país é composto de grande diversidade de 

elementos naturais, como lagos, cachoeiras (com até 60m de altura), montanhas e desertos 

(que ocupa metade de seu território). Seu litoral tem 1.100 km de águas claras do Oceano 

Atlântico e do Mar Mediterrâneo; no inverno, os cumes da Cordilheira Atlas se enchem de 

neve. 

 O Marrocos é um país potencialmente rico. Suas terras ocultam 75% das reservas 

mundiais de fosfato, o que o torna o maior exportador do mundo do produto. Possui ainda 

terra fértil com uma agricultura irrigada por todo interior do país, além das estáveis indústrias 

do turismo e da pesca. 
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O melhor do Marrocos 

 

Rabat 

 A capital do Marrocos, onde mora a família imperial e onde está o Mausoléu Imperial 

é a parte mais exótica do país, com traços que caracterizam a arquitetura urbana marroquina: 

uma medina (centro comercial e residencial), uma mesquita central, o palácio real e as soukhs 

(mercados) tudo cerrado por uma muralha. Em sua arquitetura pode-se destacar Kasbah dos 

Oudaias, a Torre Hassan e o Palácio Real. Tem como curiosidade na cor de seus prédios e 

casas, predominantemente a branca. 

 

Tanger 

 Uma das portas de entrada para o Marrocos para quem atravessa o estreito de 

Gibraltar, vindo de Algeciras, na Espanha. A cidade possui seus encantos, como a Kasbah, 

fortaleza árabe, e o Palácio Dar el Makhzen. 

 

Casablanca 

 É o principal pólo econômico marroquino, cidade moderna, limpa e bonita, com 

construções da época colonial francesa e largas avenidas rodeadas de palmeiras. Possui uma 

medina – a cidade árabe antiga – com um labirinto de ruelas e um movimento soukh 

(mercado). 

 

2.4.5.2 Tunísia 

Com uma população de 9,7 milhões e renda per capita de US$ 2.100, a Tunísia é um 

país do norte da África, limitado a norte e a leste pelo Mar Mediterrâneo, através do qual faz 

fronteira com a Itália, ficando especialmente próxima da ilha de Pantalaria e das ilhas 

Pelágias, a leste e a sul pela Líbia e a oeste pela Argélia. É considerada como a principal 

ligação entre o Norte da África Setentrional e a Europa.  

 A maioria da população vive ao longo dos 1300 km de linha costeira. Além disso, 

dirigindo-se ao sul, pode-se verificar a paisagem única das dunas, oásis e montanhas do 

Deserto Tunisiano e o Chott (um lago salgado).  

 Os sítios arqueológicos são numerosos ao longo do país, representando eras variadas: 

Cartago, Colônia Romana, invasão dos Vândalos, tomada do poder dos Bizantinos, e período 

árabe-islâmico, além dos maiores mosaicos romanos expostos no Museu Bardo. 
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O melhor da Tunísia 

 

Tunis 

 Construída no século XII, é a capital da Tunísia e foi uma das cidades muçulmanas 

mais ricas e importantes da Idade Média. Na Ville Nouvelle (cidade nova) estão grandes 

bulevares com construções de estilo colonial francês, a catedral de St. Vincent de Paul e o 

Museu Bardo, com coleções de peças arqueológicas de diferentes épocas. As maiores atrações 

turísticas estão na sua medina (centro comercial), que abriga centenas de monumentos , 

palácios, fontes, mesquitas (como a Zituna, uma das mais antigas, e a Youssef Dey, em estilo 

otomano), e o soukh El Attarine, no qual se vendem mil bugigangas, desde essências 

aromáticas até cerâmicas e tapeçarias. Perto de Tunis fica a aldeia de Sidi Bou Said, com 

casinhas brancas que lembram as ilhas gregas. 

 

2.4.5.3 República Árabe do Egito 

 

 O Egito, com área total de 1.002.450 km2, com população estimada (2007) de 81,7 

milhões e renda per capita de US$ 5.49l, é um país do norte da África, que inclui também a 

península do Sinai. É um dos países mais populosos da África, onde a maioria da população 

vive nas margens do rio Nilo, a única área cultivável do país, com cerca de 40.000 km2, que 

representa aproximadamente 5% da área.  

 Cerca de metade da população vive nos centros urbanos, em especial no Cairo, em 

Alexandria e nas outras grandes cidades do Delta do Nilo. 

 

O melhor do Egito 

 

Cairo 

 A capital do Egito tem algumas atrações como à fortaleza de Salah al-Din al-Ayyubi, 

o mercado Khan el Khalili e antigas mesquitas. O Museu Egípcio tem o mais importante 

acervo arqueológico dos tempos dos faraós; até um barco inteiro dessa época, descoberto 

recentemente, pode ser visto lá. As pirâmides do Gizé, uma das (antigas) sete maravilhas do 

mundo, e a famosa esfinge ficam bem ao lado da capital, atravessando a rua já chega ao 

deserto. A 20 km do Cairo está Mênfis, a capital da época do rei Menes, onde há uma imensa 

estátua de Ramsés II e uma esfinge representando o rei Tutmósis III. Perto da capital fica 
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Saqqara, com o mais antigo conjunto arquitetônico funerário egípcio, formado por pirâmides 

e mastabas (túmulos onde eram sepultados os nobres). 

 

Alexandria 

 Fundada por Alexandre, o Grande, é o mais importante porto egípcio desde a 

Antiguidade até os dias de hoje. Algumas de suas atrações são: o museu Grego-Romano, o 

palácio Al-Montazah e seus jardins, a mesquita Mursi Abul Abbas, e o anfiteatro romano 

descoberto em pleno centro da cidade há algumas décadas. 

 

2.4.5.4 Israel 

 

 Com uma população de 7.2 milhões (2008) e renda per capita de US$ 16.710, Israel é 

um país do Oriente Médio, na extremidade sudeste do Mar Mediterrâneo. É o único estado 

judeu em todo o mundo, e onde estão as raízes da civilização judaica-cristã. Faz fronteira com 

a Líbia no norte, Síria e Jordânia ao leste e Egito no sudeste. Sua capital e sede do governo é 

Jerusalém, que é também a residência do Presidente da nação, repartições do governo, a 

suprema corte e o Knesset (parlamento).  

 

Jerusalém 

 Localizada nas Montanhas Judiais, entre o Mar Mediterrâneo e o norte do Mar Morto, 

Jerusalém é a cidade santa dos judeus, católicos e muçulmanos, e o centro espiritual desde o 

século X a.C., é considerada a terceira cidade santa no Islão. É uma cidade para se descobrir a 

pé, caminhando pelos mercados, pela Via Dolorosa (caminho que teria sido percorrido por 

Cristo antes de ser crucificado) e pelos bairros judeu, armênio, cristão e muçulmano.  

 Há por toda Jerusalém, achados arqueológicos, velhas muralhas, construções com 

centenas de anos e lugares santos de todas as religiões, como o Muro das Lamentações, 

sagrado para os judeus, o Santo Sepulcro, que se acredita ter sido o túmulo de Cristo, e uma 

dos lugares mais sagrado do islamismo, o Santuário do Domo da Rocha, onde fica a Mesquita 

El Aksa. 

 

Mar Morto 

 Localizado na fronteira com a Jordânia, o Mar Morto é bem diferente: sem ondas, 

peixes, sem vida. É um lago de água salgada tão densa que nele ninguém afunda. Bem 
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próximo está Petra, sítio arqueológico da época dos romanos, com templos escavados em 

rochedos no meio do deserto. 

 

Haifa 

 É o principal porto israelense. Bem próximo, fica Akko (ou Acre), cuja Cidade Velha, 

ainda rodeada por muralhas da época das cruzadas, tem um soukh “típico” e é cheia de antigas 

construções, entre elas a Mesquita El Jazzar.  

 

Galiléia 

 Na fronteira com o Líbano, a Galiléia é uma região de arvoredos e campos floridos na 

qual se concentram os principais kibutzim (forma de coletividade israelense, em outros países, 

cooperativas). O Mar da Galiléia (não é mar e sim um lago), que tem praias de água turquesa 

e é cercado de eucaliptos perfumados. Perto da fronteira com o Líbano, fica a Sinagoga de 

Bar Am, do século IV. Na mesma região está o castelo da época das cruzadas: Monfort, 

construído em 1226. 

 

Tel-Aviv 

 É uma cidade moderna e tem mais importância em razão de seus diversos museus e 

pelo velho centro histórico de Jaffa. 

 

Mar Vermelho 

 No extremo sul de Israel, no Mar Vermelho, fica um litoral muito bonito, na região de 

Eilat, possui um dos fundos marinhos mais belos do mundo, com formações de corais, peixes 

multicoloridos e águas de grande transparência. 

 

Parques Nacionais 

 Israel tem também alguns dos pequenos e belos parques nacionais. O mais interessante 

é o de Gan Hashelosha (Sachne), no sul da Galiléia, com jardins e piscinas de fontes naturais 

em diferentes níveis, com cachoeiras e águas mornas. 
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2.4.5.5 República da Turquia 

 

 Com uma população de 70,6 milhões e renda per capita de US$ 3.100, a Turquia é um 

país eurosiático constituído por uma pequena parte européia. É o ponto de encontro do 

Oriente e do Ocidente. O país possui grande quantidade de ruínas gregas e romanas, castelos, 

mesquitas, igrejas e fortalezas de diferentes épocas.  

 

O melhor da Turquia 

 

 Istambul 

 Istambul, que já se chamou Bizâncio e Constantinopla, foi a capital do Império 

Romano do Oriente e a cidade mais importante da Idade Média. É cortada pelo estreito de 

Bósforo, que une o Mar de Marmara (parte do Mediterrâneo) ao Mar Negro. Hoje seus 

antigos templos bizantinos foram transformados em mesquitas, como a de Santa Sofia, a 

Mesquita Azul e a de Solimão. O palácio de Topkapi, residência dos antigos sultões a partir 

do século XV, é hoje um museu. Outro importante museu é o Museu Arqueológico, com uma 

grande coleção de peças do período greco-romano. O Grande Bazar, um dos maiores 

mercados cobertos do mundo, é famoso por seus tapetes e jóias.  

 

Tróia 

 Tróia foi identificada no final do século XIX pelo alemão Heinrich Schliemann (1822-

1890) em Hissarlik, no noroeste da Turquia, perto do Mar Egeu. O interessante é que 

Schliemann não era arqueólogo profissional, mas um comerciante abastado, tão apaixonado 

pelo mistério de Tróia, que resolveu por seus próprios meios realizar escavações. Estas, 

iniciadas em 1870, estenderam-se até 1890 e conseguiram identificar vários períodos de 

ocupação humana no local, os mais antigos datados da Idade do Bronze. O que dificultou a 

pesquisa foi o fato das ruínas da antiga cidade portuária ficar hoje a alguns quilômetros do 

litoral, já que o nível do mar abaixou. 

 

Èfeso/Pamukkale 

 Éfeso, a antiga Jônia, na região de Izmir, é o mais bem preservado sítio arqueológico 

em território turco, onde estão o Templo de Diana (ou Ártmis), uma das sete maravilhas do 

mundo antigo, o Templo de Adriano, a Biblioteca de Celso, a Acrópole de Pérgamo, e toda 
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uma diversidade de outras ruínas. Pamukkale conhecida no passado como Hierápolis, é um 

lugar diferente, com bacias naturais de um branco deslumbrante sob os raios do sol. A água 

carregada de calcário provocou a formação de verdadeiras “cascatas” de estalactites com 

efeitos dos mais curiosos. Essas fontes terminais, que emergem da terra a 53ºC, já eram 

usadas na Antiguidade para fins terapêuticos. Pamukkale tem também importantes ruínas 

greco-romanas e bizantinas. 

 

Ankara 

 A capital turca é uma cidade moderna. Suas atrações principais são um museu e o 

mausoléu de Ataturk, o pai da Turquia moderna, que recebe muitos visitantes, 

predominantemente turcos. 

 

2.4.5.6 África do Sul 

 

 Com uma população de 44,2 milhões e renda per capita de US$ 3.020, a África do Sul 

é o único país africano onde uma cultura branca européia divide espaço com a negra, numa 

convivência difícil, marcada por um longo período de segregação racial (apartheid), só 

terminado depois de vários anos de lutas sociais. 

 O país engloba uma grande mistura de tipos físicos: o loiro, misto de inglês e 

holandês; o indiano; o malaio e o negro, de diferentes origens, que representa a maior parte da 

população sul-africana. 

 A paisagem é variada: cidades modernas, guetos, casinhas coloridas de orientais, trens 

cortando a savana, minas de ouro e de diamantes, jipes percorrendo parques nacionais no 

meio de rebanhos de zebras, gazelas e elefantes, altivos guerreiros zulus com suas lanças, 

desertos, montanhas e praias douradas. 

 

O melhor da África do Sul 

 

Johannesburgo 

 É uma das maiores cidades do continente africano e o principal centro econômico e 

político do país.  
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Pretória  

 A capital do país, a 55 km ao norte de Johannesburgo, é uma cidade famosa por seus 

parques e ruas arborizadas. 

 

Pilanesberg National Park e Sun City 

 A 160 km de Pretória, ficam duas famosas atrações da África do Sul: o Pilanesberg 

National Park, reserva de vida selvagem, e um dos mais luxuosos, extravagentes e caros 

complexos turísticos do mundo, o Sun City, em pela jungle. 

 

Cape Town (Cidade do Cabo) 

 A cidade é rodeada por montanhas e praias de areia branca. É a cidade mais agradável 

da África do Sul. Tem, ao lado de prédios modernos, uma arquitetura tradicional de múltiplas 

influências: inglesa, oriental e holandesa. Tem muitas atrações para o turista, como: o Cabo da 

Boa Esperança, dobrado por Vasco da Gama a caminho das índias, o Robben Island, onde 

Nelson Mandela ficou preso durante muitos anos etc. 

 

2.4.6 Ásia: Sul e Sudeste 

 

2.4.6.1 Índia 

 

 Com uma população de 1.132 bilhões (estimativa de 2008) e renda per capita de US$ 

2.563. É um país de grande território, onde há regiões bem diferentes: desertos como o de 

Thar, no Rajastão, vales floridos entre as altas montanhas himalaiana e lindas praias. A Índia 

tem uma grande diversidade de raças e etnias.  

 As grandes cidades indianas de ruas caóticas, onde vacas sagradas se misturam com 

charretes, automóveis, caminhões, motos, camelos, bicicletas e táxis-lambretas de três rodas, 

os scooters. 

 A Índia tem a décima segunda economia do mundo em termos de taxa de câmbio de 

mercado e a quarta maior em poder de compra. Seu território constitui à maior parte do 

subcontinente indiano, localizado na Placa Indiana, na Ásia Meridional. Os estados indianos 

do norte e do nordeste estão parcialmente localizados nos Himalaios.  
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O melhor da Índia 

 

Delhi 

 É dividida em New Delhi (Nova Delhi), construída pelos ingleses para ser capital do 

Império das Índias (que abrangia também o Paquistão) e Old Delhi, a cidade antiga. New 

Delhi é uma cidade planejada, construída em volta de uma enorme praça, a Cannaught Place, 

rodeada de construções coloniais, cujos balcões cobrem parte do calçamento, servindo de 

proteção contra o sol. Perto de Cannaught Place fica a Jan Path Road, onde funciona um 

mercado que vende todo tipo de artesanatos, roupas, objetos de bronze e de madeira etc. Na 

Old Delhi, além de diversos mercados típicos, há algumas atrações históricas importantes, 

como a mesquita Qutb Minar e o gigantesco Red Fort, onde em meados do século XIX os 

ingleses se abrigaram durante a revolta dos sipaios (soldados a serviço da Coroa Britânica). 

 

2.4.6.2 Nepal 

 

 Com uma população de 29,6 milhões (estimativa de 2008) e renda per capita de US$ 

1.500, o Nepal é um país pobre situado na encosta da cordilheira do Himalaia, centro da Ásia, 

limitado a norte pela China e a leste, sul e oeste pela Índia. A sua capital é Catmandu. No país 

se situa o monte Everest, o pico mais alto do planeta com 8.848m, na fronteira norte com a 

China.  

 As principais cidades são Lumbini, onde nasceu Sidarta Gautma, conhecido como 

Buda, e a cidade-lago de Pokhara, situadas no vale de Catmandu. Têm grande importância 

para o turismo, sendo reconhecidas pela UNESCO devido ao valor histórico e por lá se 

encontrar um grande acervo monumental. 

 O país possui um dos mais impressionantes conjuntos de templos da Ásia, espalhados 

pelo vale de Katmandu, cuja arquitetura ao mesmo tempo rica e singular. 

 

O melhor do Nepal 

 

Katmandu 

 A cidade tem belos edifícios e templos hinduístas no estilo chamado “pagode chinês”, 

apesar de ter sido criado no Nepal. Os mais interessantes estão na Durbar Square e arredores, 

onde fica o antigo palácio real. Há também templos budistas, como o de Boknath, no estilo 
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stupa (cúpula branca sobre a qual se assenta uma torre com enormes olhos de Buda pintados 

dos quatro lados). Perto de Katmanldu, no alto de uma montanha com vistas para a capital e 

para os vales adjacentes, há a stupa de Swayambunath (ou Templo dos Macacos), rodeada por 

uma aldeia tibetana.  

 

2.4.6.3 Tailândia 

 

 Com uma população de 65,4 milhões e renda per capita de US$ 7.900 o Reino da 

Tailândia, o antigo reino do Sião, é um país asiático, dividido entre a Indochina e a Península 

Malaia. É limitado a norte e a leste pelo Laos, a sul pelo Camboja, pelo Golfo da Tailândia e 

pela Malásia, a oeste pelo Mar de Andaman e a oeste e norte por Myanmar, sua capital é 

Bangkok. 

 A região norte do país apresenta um relevo bastante montanhoso, sendo o ponto mais 

alto o monte Dói Inthanon, com 2.576m. Na porção noroeste há também uma área elevada 

denominada Khorat Plateau que é, a leste, contornada pelo rio Mekong, um dos maiores do 

mundo. 

 A Tailândia é um dos raros países do oriente que nunca foi ocupado pelas potências 

colonizadoras e conservou toda sua originalidade, está passando por uma fase de grande 

progresso econômico e tecnológico e tem pretensões de se tornar um dos “tigres asiáticos”. 

 

O melhor da Tailândia 

 

Bangkok 

 É uma cidade de contrastes. Na parte nova, há edifícios de luxo; na parte antiga, 

cortada por canais, casinhas de madeira sobre palafitas e antigos templos. O centro da cidade 

com hotéis de luxo e shopping centers; a alguns quilômetros dali, funciona um mercado 

flutuante, onde os mercadores vendem seus produtos sobre canoas. Bangkok possui um dos 

maiores mercados da Ásia: o Weekend Market, onde se encontra de tudo. Também possui um 

dos mais belos santuários budistas da Ásia, o Wat Phra Kéo (Templo do Buda de Esmeralda). 

Construído no século XVIII, é formado por um conjunto de templos e pelo antigo palácio 

real, conhecido como Grande Palácio, antiga residência dos reis do Sião. Há outros 

importantes templos como o Wat Pho (Templo do Buda Deitado), o mais antigo de todos, do 

século XVI; o Templo da Aurora, do começo do século XIX, em estilo khmer, e o Templo da 
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Montanha de Ouro, do qual se tem uma vista panorâmica da cidade. Outras atrações são: um 

museu histórico e obras arquitetônicas como a mansão Vimanmek, um antigo palácio real 

todo em madeira; a casa de Jim Thompson, transformada em fundação; e o palácio Suan 

Pakkard, residência da princesa Chumbot. O rio Chão Phraya e a rede de canais e afluentes à 

sua volta transformaram Bangkok numa espécie de Veneza do Oriente.  

 

2.4.6.4 Bali 

 

 Bali é uma das 13.667 ilhas da Indonésia, bem como uma província do país. Integrante 

das Pequenas Ilhas de Sonda faz parte de um arquipélago com 547 ilhas distribuídas em nove 

grandes grupos. Encontra-se entre as ilhas de Java, a oeste, e Lombok a leste. A capital 

provincial é Dempasar.  

 A ilha de aproximadamente 5.620 km2 abriga a quase totalidade da pequena população 

hindu de 3,1 milhões de habitantes e renda per capita de US$ 570. A cidade é conhecida pelas 

suas mudanças culturais, como a dança, a escultura, a pintura, o trabalho em couro e metais e 

a música. 

  

2.4.6.5 Japão 

 

 Com uma população de 127,5 milhões de habitantes e renda per capita de US$ 35.620, 

o Japão é um arquipélago formado por várias ilhas, mas as principais são Honshu, Shikoku, 

Kyushu e Hokkaido, o arquipélago é formado por mais de três mil ilhas localizadas entre o 

mar de Okhotsh a norte, o Oceano Pacífico a leste e a sul  e oeste. 

 O Japão é um país insular do Extremo Oriente, formado por um arquipélago situado ao 

largo da costa do nordeste da Ásia. Sua capital é Tóquio. 

 

Tóquio 

 A cidade tem diversos parques e jardins: o Hama Rikyu, próximo ao porto, com um 

lago de água salgada; o Rikugien e o Korakuen, tipicamente japoneses; o Hibiya, metade 

ocidental, metade oriental; o Youogi, local favorito da juventude; e o parque Ueno, ponto de 

encontro de grupos de amigos e famílias. Esse parque tem um zoológico e lá fica o Museu 

Nacional de Tóquio, com o maior acervo mundial de arte japonesa, antiguidades e relíquias 

pré-históricas. Há diversos templos que foram reconstruídos após a guerra, como o Sensoji, 
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do século VII, junto ao rio Sumida, conhecido como Asakusa Kaannon. O Palácio Imperial, 

com seus jardins e belas pontes, não pode ser visitado: é a residência do atual imperador, 

Kabuchicho é o centro da vida noturna menos comportado de Tóquio, com boates, shows 

eróticos, casas de massagens, bares etc. No bairro Ginza estão as lojas sofisticadas, galerias de 

artes, a região dos shopping-centers de luxo. 

 

Hiroshima 

 A cidade é conhecida por ter sido o local onde foi lançada a primeira bomba atômica 

da história. Nela existe um memorial da Paz e as ruínas do Domo, um testemunho da barbárie 

humana. 

 

2.4.7 Oceania 

  

2.4.7.1 Austrália 

 

 Com uma população de 21,4 milhões e renda per capita de US$ 20.240, a Austrália, 

oficialmente Comunidade da Austrália é o maior país da Oceania. O continente-ilha, como a 

Austrália por vezes é chamada, é banhada pelo Oceano Índico, a sul e a oeste, pelo mar de 

Arafura e Estreito de Torres, a norte, e mar de Coral e mar da Tasmânia, a leste. Através 

destes mares, tem fronteira marítima com a Indonésia, Timor-Leste e Papua-Nova Guina, a 

norte, e com o território francês da Nova Caledónia, a leste, e a Nova Zelândia a sudeste. A 

capital do país é a cidade de Camberra. 

 A economia australiana é uma das maiores e mais avançadas do mundo, é considerada 

pelo Fundo Monetário Internacional, como a 17ª maior economia do mundo. É muito 

diversificada: a indústria desenvolve atividades ligadas ao setor primário, como a produção de 

alimentos, principalmente na produção de gado ovino e de seus derivados, como lã. Além de 

vinhos, tabaco, trigo e a exploração mineral, as atividades que exigem maior tecnologia, como 

a indústria de máquinas e equipamentos, a indústria química, metalúrgica, siderúrgica e 

petroquímica. As exportações australianas também incluem bens alimentícios, como carne e 

trigo, e minérios, como bauxita, chumbo, níquel, manganês, além de ouro e prata. 

 O setor de serviço tem o maior peso, principalmente pelo fator turismo. A indústria e a 

agricultura representam um importante papel. 
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O melhor da Austrália 

 

Bribane 

 Na região nordeste fica o Estado de Queensland, onde estão as mais belas praias da 

Austrália. Sua capital, Brisbane possui modernos edifícios de arquitetura arrojada que divide 

o espaço com antigas mansões vitorianas. Perto de Brisbane está o Lone Koala Pine 

Sanctuary, que apesar do nome, não tem apenas coalas, mas diversos outros animais nativos, 

principalmente cangurus. Ao sul da cidade há uma bela região de praias, a Gold Coast, onde 

está o balneário Surfer’s Paradise. 

 

Sunshine Coast 

 Na parte setentrional do estado de Queensland, perto de Cairns, cidade de largas 

avenidas e de clima tropical, estende-se um litoral de beleza selvagem, onde fica o melhor da 

barreira dos corais, com praias de águas azul-turquesa e centenas de ilhas. Nas proximidades 

de Cairns fica a aldeia de Kuranda, de cultura aborígine (indígenas, nativos). Ao norte do país, 

a 220 km a leste de Darwin, está o Kakadu National Park, reserva de vida selvagem. 

 

Sydney 

No sudeste e sul do país encontram-se às principais cidades australianas, Sydney, a 

maior delas, no Estado de Nova Gales do Sul, fica numa baía profunda e recortada de águas 

muito azuis. O Sydney Harbour, à beira da baía, é cheio de atrações: ilhas, um farol, um 

zoológico, muitas praias animadas (uma delas de nudismo), construções de interesse histórico, 

jardins, restaurantes e a moderna Opera House, que se tornou símbolo da cidade. No centro, 

onde prédios modernos convivem com os antigos, ficam bons museus, galerias de arte e a 

Sydney Tower, moderna torre com 300 metros de altura, na qual funcionam restaurantes 

giratórios com vista panorâmica.  

 

Blue Mountains 

 Nas proximidades de Sydney fica o Blue Mountains, um parque nacional australiano 

com vales profundos formados em decorrência de antigas erupções vulcânicas. 
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Canberra 

 A capital da Austrália é uma cidade planejada erguida em volta de um lago artificial, 

onde funciona um gigantesco jato d’água. Um das curiosidades da cidade é o Embassy Row, 

onde ficam as embaixadas estrangeiras, muitas no estilo arquitetônico típico de cada país. 

Mais ao sul de Canberra estende-se os Alpes Australianos, onde costuma nevar. Nessa região 

existe, também, um parque de montanhas, o Kosciusko National Park. 

 

2.4.7.2 Nova Zelândia 

 

 A Nova Zelândia é um país de clima temperado, localizado no sudoeste do Oceano 

Pacífico e considerado como parte da Polinésia. Faz parte da Oceania. A sua capital é a cidade 

de Wellington. A população da Nova Zelândia é de 4,2 milhões de habitantes e a renda per 

capita de US$ 26.379. 

 O país é composto por duas ilhas: a South Island (Ilha do Sul) e a North (Ilha do 

Norte), esta mais povoada, onde estão as principais cidade neozelandesas.  

 A Ilha Sul é a maior massa de terra e está dividida ao longo do seu comprimento pelos 

Alpes do Sul, cujo maior pico é o Monte Cook com 3.754m. Nessa ilha há dezoito picos com 

mais de três mil metros de altura. A Ilha Norte é menos montanhosa, mas está marcada por 

vulcanismo, sua montanha mais alta, Ruapehu com 2.797m, é um cume vulcânico ativo. 

 Apesar de pequena, a Nova Zelândia é um nação conhecida pela exuberância das 

paisagens: picos cobertos de neve, praias de areias douradas, misteriosas florestas virgens, 

amplas e majestosas planícies, gêiseres efervescentes (fontes quentes com erupções 

periódicas), montanhas verdes, vulcões e lagos. 

 É um país industrializado, suas principais indústrias exportadoras são: a agricultura, a 

horticultura, a pesca e a silvicultura (cultura de árvores florestais), bem como indústrias 

transformadoras, turismo e serviços. Além disso, o país é grande produtor de kiwi e uva. 

Produz também, em grande quantidade, lã; está entre os dez maiores produtores mundiais. O 

país produz um dos melhores vinhos do mundo. 
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O melhor da Nova Zelândia 

 

Auckland 

 É a maior cidade da Nova Zelândia e o principal centro comercial e industrial, é o 

lugar de encontro do homem europeu com o nativo maori. Os maoris têm um tipo polinésio e 

uma cultura muito mais avançada do que a dos aborígines australianos, mais primitiva. Por 

isso mesmo, os maoris conseguem integrar-se, conservando sua própria cultura na moderna 

Nova Zelândia. A paisagem em volta de Auckland é muito verde e dominada por colinas 

vulcânicas das quais se tem uma bela vista panorâmica da cidade, que, situada sobre uma 

estreita faixa de terra rodeada de água, tem portos saindo para os dois lados da ilha. Tairua é 

uma pequena cidade litorânea na costa da Península de Coromandel, bem perto de Auckland. 

A cidade é situada em um porto rodeado por colinas de um lado e pelas areias douradas das 

praias do Pacífico do outro. Na sua Hot Water Beach, cada um pode escavar a areia e fazer 

sua a própria piscina térmica.  

 

Rotorua 

 Ao sudeste de Auckland fica Rotorua, um lugar famoso pelos gêiseres, pelos lagos de 

água quente e por ser o principal centro da cultura maori. No Parque Nacional Tongariro, ao 

lado do lago Taupo, há alguns vulcões, entre eles o ativo e instável Ruapehu, o mais alta da 

Ilha do Norte, ao lado de uma estação de esqui. 

 

Wellington 

 Construída em terreno montanhoso no meio de uma baía, é a capital da Nova Zelândia 

e o principal centro cultural, administrativo e político do país.  
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3 Turismo no Brasil 

 

3.1 Brasil 

 

 Oficialmente República Federativa do Brasil é uma república federativa formada pela 

união de 26 estados federados e pelo Distrito Federal, o país conta com 5.564 municípios, 

189.612.814 habitantes, e área de 8.514.876.599 km2, e renda per capita de US$ 11.873. Em 

comparação com os demais países do globo, dispõe do quinto maior contingente populacional 

e da quinta maior área. O país tem hoje forte influência internacional, seja no âmbito regional 

ou global. O país possui entre 15 e 20% da biodiversidade mundial, sendo exemplo desta 

riqueza a Floresta Amazônica, com 3,6 milhões de quilômetros quadrados. 

 O Brasil faz fronteira a norte com a Venezuela, com a Guiana, com o Suriname e com 

o departamento ultramarino da Guiana Francesa; ao sul com o Uruguai; a sudoeste com a 

Argentina e com e com o Paraguai; a oeste com a Bolívia e com o Peru e, a noroeste com a 

Colômbia. O país é banhado pelo Oceano Atlântico ao longo de toda sua costa norte, 

nordeste, sudeste e sul. Além do território continental, o Brasil também possui alguns grandes 

grupos de ilhas no Oceano Atlântico como exemplo: Penedos de São Paulo e São Pedro, 

Fernando de Noronha e Trindade e Martins Vaz no Espírito Santo. Há também um complexo 

de pequenas ilhas e corais chamado Atol das Rocas (que pertence ao estado do Rio Grande do 

Norte). 

 A sociedade brasileira é uma das mais multirracionais do mundo, sendo formado por 

descendentes de europeus, indígenas, africanos e asiáticos, sua população é composta de 

diversas raças: branca, 49,4%; parda, 42,3%; preta, 7,4%, amarela, 0,5% e indígena, 0,3% 

(senso de 2007). 

 O Brasil possui grande diversidade com paisagens semi-áridas, montanhosas, de 

planície tropical, subtropical, com climas variando do seco sertão nordestino ao chuvoso 

clima tropical equatorial, ao clima mais ameno da região sul, com clima subtropical e geadas 

freqüentes. No Brasil localizam-se superlativos da geografia mundial, como Pantanal Sul-

Mato-Grossense, uma das maiores áreas alagadas do mundo, que é considerada pela 

UNESCO como reserva da biosfera; a ilha do Bananal, no rio Araguaia, a maior ilha 

fluviomarinha do mundo; Anavilhamnar, maior arquipélago fluvial do mundo, localizado no 

rio Amazonas, maior em volume de água e mais extenso de todo o globo terrestre. Como 

comparação, o volume de água do rio Amazonas corresponde ao triplo do segundo rio, o rio 
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Congo, na África. O país possui, também, a maior reserva de água doce do planeta, servindo 

como exemplo a Bacia Amazônica e o Aqüífero Guarani. 

 O Brasil é a nona maior economia mundial de acordo com o Produto Interno Bruto, 

calculado com base no método de paridade do poder de compra, segundo o Fundo Monetário 

Internacional, sendo a maior da América Latina, no entanto com um PIB per capita inferior a 

alguns países dessa região (Argentina, Chile e Uruguai). O primeiro produto que moveu a 

economia do Brasil foi o açúcar, na capitania de Pernambuco, durante o período de colônia, 

seguindo pelo ouro na região de Minas Gerais. Já independente, um novo ciclo econômico 

surgiu, agora com o café. Esse momento foi fundamental para o desenvolvimento do estado 

de São Paulo. 

 Atualmente o país está entre os vinte maiores exportadores do mundo, com US$ 142 

bilhões (em abril de 2007) vendidos entre produtos e serviços a outros países. A pauta de 

exportação brasileira é diversificada, com bens de alto valor agregado como jóias, aviões, 

automóveis e peças de vestuário.  

 O Brasil é visto pelo mundo como um país com muito potencial assim como a Rússia, 

Índia e China, as economias BRICs. A política externa adotada pelo Brasil prioriza a aliança 

entre países subdesenvolvidos para negociar com os países ricos. 

 A economia brasileira (recentemente classificada como “grau de investimento”) é 

diversa, abrangendo a agricultura, a indústria e uma multiplicidade de serviços. Atualmente o 

país tem conseguido impor sua liderança global graças ao desenvolvimento de sua economia. 

A força econômica que o país tem demonstrado deve-se a mercadorias para exportação, como 

a carne bovina e a soja. A perspectiva da economia brasileira tem melhorado ainda mais 

graças a descobertas de enormes jazidas de petróleo e gás natural na bacia de Santos. É 

atualmente potência mundial na agricultura e em recursos naturais. 

 A agricultura e setores aliados, como a silvicultura, exploração florestal e pesca 

contabiliza 5,1% do PIB em 2007, um desempenho que põe o agronegócio em uma posição 

de destaque na balança comercial do Brasil, apesar das barreiras comerciais e das políticas de 

subsídios adotadas pelos países desenvolvidos. A indústria de: automóveis, aço, petroquímica, 

computadores, aeronaves e bens de consumos duráveis, contabilizam 30,8% do Produto 

Interno Bruto brasileiro. A atividade industrial esta concentrada geograficamente nas regiões 

metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Campinas, Porto Alegre, Belo 

Horizonte, Manaus, Salvador, Recife e Fortaleza. Indústrias de alta tecnologia também estão 

concentradas nessas áreas. 
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 O país responde por três quintos da produção industrial da economia sul-americana e 

participa de diversos blocos econômicos como: o Mercosul, o G-22 e o Grupo de Cairns. Seu 

desenvolvimento científico e tecnológico aliado a um parque industrial diversificado e 

dinâmico, atrai empreendimentos externos. Os investimentos diretos foram em média da 

ordem de vinte bilhões de dólares por ano, contra dois bilhões por ano durante a década 

passada. 

 O Brasil comercializa regularmente com mais de uma centena de países, sendo que 

74% dos bens exportados são manufaturas ou semimanufaturas. Os maiores parceiros são: 

União Européia, com 26% do saldo; Mercosul e América Latina, 25%; Ásia, 17% e Estados 

Unidos 15%. Um setor dos mais dinâmicos nessa troca é o de agro negócio que mantém há 

duas décadas o Brasil entre os países com maior produtividade no campo.  

 Dono de sofisticado tecnologia, o país desenvolve: submarinos e aeronaves e também 

está presente na pesquisa aeroespacial, possui Centro de Lançamento de Veículos Leves e foi 

o único país do Hemisfério Sul a integrar a equipe da construção da Estação Espacial 

Internacional (ISS). Pioneiro na pesquisa de petróleo em águas profundas, de onde extrai 73% 

de suas reservas, foi à primeira economia capitalista a reunir as dez maiores empresas 

montadoras de automóveis em seu território. 

 O Brasil é o décimo maior do mundo consumidor de energia do planeta e o terceiro 

maior do hemisfério ocidental, atrás dos Estados Unidos e Canadá. A matriz energética 

brasileira é baseada em fontes renováveis, sobretudo a energia hidrelétrica e o etanol, além de 

fontes não renováveis de energia como o petróleo e o gás natural. Ao longo das últimas três 

décadas o Brasil tem trabalhado para criar uma alternativa viável à gasolina. Com o seu 

combustível à base de cana-de-açúcar. 

 O país é formado por cinco regiões:  

Centro Oeste, com uma área de 1.604.852 km2 (18,9% do território), com uma população 

acima de 12 milhões de habitantes, é formado pelo Distrito Federal (Brasília), os Estados de 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul;  

 

Nordeste, com área de 1.556.001 km2 (18,2% do território), sua população é um pouco mais 

de 50 milhões, os Estados são: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte e Sergipe;  

Norte, sua área é de 3.851.560 km2 (45,2% do território), a população acima dos 14 milhões, 

formado pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins;  
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Sudeste, a área é de 927.286 km2 (10,6% do território), sua população é acima dos 77 milhões 

de habitantes, e seus Estados são: o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo; 

 

Sul, área de 575.316 km2 (6,8% do território), sua população estimada de 26 milhões, seus 

Estados: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

 

 Na tabela abaixo estão demonstrados os Estados brasileiros com suas respectivas 

capitais, áreas, população, densidade, Produto Interno Bruto, percentual de participação e PIB 

per capita, tudo com base no ano de 2005: 

 

Tabela 3.1 

ESTADO ABR. CAPITAL ÁREA km2  
  

POPUL. DENS.  PIB 

TOTAL 

 % PIB PER 

CAPITA 

Acre AC Rio Branco    152.581,4     656.043     4,30     4.835.747   0,20       7.041 

Alagoas AL Maceió      27.767,7  3.015.912 108,61   15.763.636   0,66       5.164 

Amapá AP Macapá    142.814,6     594.587     4,16     5.260.535  0,22       8.543 

Amazonas AM Manaus 1.570.745,7   3.232.330     2,05   39.766.086  1,65     11.829 

Bahia BA Salvador    564.692,7 13.815.334   24,46   96.559.993  4,07       6.922 

Ceará CE Fortaleza    148.825,6   8.097.276   54,40   46.310.492  1,95       5.636 

Dist.Feder. DF Brasília        5.822,1   2.333.108 400,73   89.630.682  3,78      37.600 

Esp.Santo ES Vitória      46.077,5   3.408.365   73,97   52.782.914  2,23      15.236 

Goiás GO Goiânia    340.086,7   5.619.917   16,52   57.091.081  2,41        9.962 

Maranhão MA São Luís    331.983,3   6.103.327   18,38   28.621.860  1,21        4.628 

M. Grosso MT Cuiabá    903.357,9   2.803.274     3,10   37.466.137  1,51      13.365 

M. G. Sul MS C. Grande    357.125,0   2.260.468     6,34   24.355.772  1,03      10.599 

M. Gerais MG B. Horiz.    586.528,3 19.237.450   32,79 214.814.905  9,06      11.028 

Pará PA Belém 1.247.689,5   6.970.586     5,58   44.376.461  1,87        6.241 

Paraíba PB J. Pessoa      56.439,8   3.595.886   63,71   19.953.193  0,84        5.507 

Paraná PR Curitiba    199.314,9 10.261.856   51,48 136.681.933  5,77      13.158 

Pernambuc PE Recife      98.311,6  8.413.593   85,58   55.505.760  2,34       6.528 

Piauí PI Teresina    251.529,2  3.006.885   11,95   12.790.892  0,54       4.213 

R. Janeiro RJ R. Janeiro      43.696,1 15.383.407 352,05 275.363.060 11,62      17.695 

R.G.Norte RN Natal      52.796,8   3.003.087   56,88   20.557.263  0,87        6.754 
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Continuação da tabela 3.1 

R.G. Sul RS P. Alegre     281.748,5 10.845.087   38,49 158.883.171  6,62      14.310 

Rondônia RO P. Velho     237.576,2  1.534.594     6,46   13.491.977  0,55        8.533 

Roraima RR Boa Vista     224.299,0     391.317     1,74     3.660.611  0,15        9.075 

S. Catarina SC Florianóp.       95.346,2  5.866.568   61,58   93.193.324  3,93      15.638 

São Paulo SP São Paulo     248.209,4 40.442.795 162,93 802.552.824 33,87      19.548 

Sergipe SE Aracajú       21.910,3   1.967.761   89,81   15.126.169   0,64        7.560 

Tocantins TO Palmas     277.620,9   1.305.728     4,70     9.607.624   0,41        7.210 

Fonte: I.B.G.E. (2005) 

 

O melhor do Brasil 

 

Acre 

 O Acre tem como limite o Amazonas a norte, Rondônia a leste, a Bolívia a sudeste e o 

Peru ao sul e oeste.  

 A maior parte do Estado é formada por mata intocável, constituído por florestas, 

reservas indígenas e reservas extrativas, o planalto com altitude média de 200m, formado 

pelos rios: Juruá, Purus, Acre, Tarauacá, Muru Embira e Xapuri. 

 A economia do Estado é a 26ª e a renda per capita a 18ª em relação ao PIB, baseia-se 

primordialmente, no extrativo com destaque para a extração de madeira por meio de manejo 

florestal. 

 

Alagoas 

 Situado a leste da região Nordeste, o Estado de Alagoas tem como limites: 

Pernambuco a norte e nordeste, Sergipe ao sul, Bahia a sudeste e o Oceano Atlântico a leste. 

 A economia é baseada no turismo, na indústria (química, açúcar e álcool, cimento e 

alimentícia); na agricultura, com destaques para o algodão, fumo, mandioca, milho e coco-da-

baía; a pecuária e extração de sal-gema. A posição do Estado no PIB nacional é a 20ª e a 

renda per capita a 25ª. 

 O principal pólo industrial fica em Tabuleiro, no subúrbio de Maceió. 
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Amapá 

 Situado a nordeste da região Norte, tendo como limites a Guiana Francesa a norte, o 

Pará a sul e oeste e o Suriname a noroeste.  

 O relevo é pouco acidentado, em geral abaixo dos 300 metros de altitude. A planície 

litorânea se caracteriza pela presença de mangues e lagoas. Os principais rios são: Amazonas, 

Júri, Rio Oiapoque, Araguari, Calçoene e Maracá. 

 Nas atividades econômicas, as principais são as extrativas, a agricultura e a indústria. 

Na extração, destaque para a castanha-do-pará e madeira e de manganês. Na pecuária, a 

criação de gado bovino e búfalo, na agricultura, são cultivados, entre outras, mandioca e 

arroz. O Estado é a 25ª na economia nacional e o 14ª em renda per capita. 

  

Amazonas 

 ‘Está situado na região Norte do país e tem como limites a Venezuela e Roraima a 

norte, o Pará a leste, o Mato Grosso a sudeste, Rondônia a sul, o Acre a sudeste, o Peru a 

oeste e a Colômbia a noroeste.  

É o maior estado do Brasil, pouco povoado e com territórios onde (em pleno século 

XXI) foram descobertas tribos nômades que nunca tiveram contato com o homem branco. 

Manaus, sua capital, localizada bem no meio da maior floresta equatorial do mundo, está em 

vias de alcançar a marca de 1,5 milhão de habitantes. Fundada na segunda metade do século 

XVII, ficou durante anos esquecida, até, de repente, torna-se riquíssima no auge do ciclo da 

borracha. No começo do século XX, foi erguido o Teatro Amazonas, com detalhes de 

acabamento em mármore italiano e outras peças fabricadas na Europa. Datam também dessa 

época o Mercadão (Mercado Municipal), em estilo Art Nouveau, e o Prédio da Alfândega. 

A economia do Amazonas baseia-se na indústria, no extrativo, inclusive de petróleo e 

gás natural, mineração e pesca. No extrativismo com a exploração no látex, durante o ciclo da 

borracha. A participação na economia nacional é a 14ª e a renda per capita a 9ª. 

 

Bahia 

 Situada na região Nordeste, faz fronteira com Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Piauí a 

norte, Tocantins e Goiás a oeste, Minas Gerais e Espírito Santo ao sul e a leste com o Oceano 

Atlântico. É o estado brasileiro com maior número relativo de negros e mulatos e o que possui 

influência da cultura africana: a música, culinária, religião e o modo de vida de sua população 

apresentam grande contribuição dos escravos africanos. 
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 Foi na Bahia, na região de Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália, que a frota de Pedro 

Alves Cabral chegou, em 1500, marcando o descobrimento do Brasil. 

 Porto Seguro é considerado Patrimônio Histórico Nacional, com belíssimos 

monumentos, igrejas e construções seculares, belas praias cercadas por recifes de corais que 

formam piscinas naturais. Bem próximo estão as cidades de Arraial d’Ajuda e Trancoso com 

suas belezas naturais. 

 O relevo é caracterizado pela presença de planícies, e depressões e as formas tabulares 

e planas (chapadas, chapadões e tabuleiros), sua área está acima de 200m acima do nível do 

mar. 

 A economia do estado, 6ª em relação ao PIB, 19ª em renda per capita, baseia-se na 

indústria (química, petroquímica, informática, automobilística e suas peças), agropecuária 

(mandioca, feijão, cacau e coco), mineração, turismo e serviços. Existe importantes Pólo 

petroquímico de Camacarí e um complexo industrial da Ford Motos Campany em Camacarí.  

 Na agricultura o destaque é para o cultivo da cana-de-açúcar, cacau, mandioca, coco-

da-baia, fumo, café agave, algodão, cebola, dendê, feijão, milho e banana, sisal, mamona, 

coco, sendo o feijão e mandioca mais voltados para a subsistência do que para a 

comercialização. 

 

Ceará 

 Está situado na Região Nordeste e tem por limites o Oceano Atlântico a norte e 

nordeste, o Rio Grande do Norte e a Paraíba a leste, Pernambuco a sul e o Piauí a oeste. 

 O Ceará é cercado por formações de relevo altas, as chapadas e cuestas: a oeste é 

delimitado pela Serra da Ibiapaba, a leste pela Chapada do Apodi, ao sul pela Chapada do 

Araripe e ao norte pelo Oceano Atlântico. 

 A economia do estado é sub-industrializada em relação a vários estados do Brasil, 

sendo preponderante o setor terciário de comércio e serviços, com grande destaque para o 

turismo. Tem ainda forte relevância na pecuária, produção de frutas e legumes na Vale do Rio 

Jaguaribe e de flores na Serra da Ibiapaba e no Cariri. O destaque na agricultura é para o 

feijão, milho, arroz, algodão herbáceo, castanha de caju, cana-de-açúcar, mandioca, mamona, 

tomate, banana, laranja, coco e mais recentemente a uva. Na pecuária: bovinos, suínos, 

caprinos, eqüinos, aves, asininos, carcinicultura (cultura de crustáceos) e ovino. Na 

mineração: ferro, água mineral, calcário, argila, magnésio, petróleo, gás natural, sal marinho, 
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grafita e urânio bruto, este último no município de Santa Quitéria. Na indústria, os principais 

setores são: vestuário, alimentação, metalúrgica, têxtil química e calçadista. 

 O Ceará é o 12º estado do PIB nacional e a 24ª na renda per capita. 

 

Distrito Federal 

 Localizado no Centro Oeste tem como limite os estados de Goiás e Minas Gerais. A 

região é composta de áreas planas e elevada, colinas arredondadas e chapadas intercaladas de 

escarpas (ladeiras íngremes). É o menor território autônomo do Brasil, e por limitação 

constitucional não pode ser dividido em municípios.  

 O Distrito Federal não é um estado federado, mas também não é um município. 

Também não tem capital, mas Brasília é a sede do governo do Distrito Federal. 

 A participação na economia nacional, que basicamente é a prestação de serviços, é a 8ª 

em relação ao Produto Interno Bruto e a renda per capita é a 1ª da Nação. 

 

Espírito Santo 

 Localizado na Região Sudeste, tendo como limites o Oceano Atlântico a leste, a Bahia 

a norte, Minas Gerais a oeste e noroeste e o estado do Rio de Janeiro a sul. O relevo do estado 

é formado por rochas cristalinas, sobretudo gnaisses (rocha metamórfica felospática laminada, 

nitidamente cristalina, e de composição mineralógica) e granito, a nordeste do Rio Doce, o 

relevo é de origem sedimentar, porém a noroeste do Rio Doce, o relevo também é formado 

por gnaisses e granitos. 

 A economia é baseada nas atividades portuárias, de exportação e importação, na 

indústria de rochas ornamentais (mármore e granito), na celulose extraída dos pinheiros de 

eucalipto, na exportação de petróleo e gás natural, na agricultura, as principais culturas são: 

arroz, café, feijão, frutas (bananas, maracujá, mamão), milho etc. Na pecuária, gado de corte e 

leiteiro. Na indústria: produtos alimentícios, madeira, celulose, têxtil, móveis e siderurgia. 

 O Estado é o 11º PIB nacional e a renda per capita é a 5ª do país. 

 

Goiás 

 Situa-se a leste da Região Centro-Oeste, no Planalto Central brasileiro. O estado é 

limitado a norte pelo estado do Tocantins, Bahia à nordeste, Mato Grosso a oeste, Mato 

Grosso do Sul a sudeste, Minas Gerais a leste e sul e pelo Distrito Federal. 
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Na fauna, destacando-se animais de variadas espécies, como capivaras, antas, onças, 

tamanduás, macacos, ema e siriema. Na agricultura, destacam-se na produção de arroz, café, 

algodão, feijão, milho, soja, sorgo, trigo, cana-de-açúcar, alho e tomate. 

 O Goiás é produtor de algodão em pluma, soja e girassol. O estado é produtor de 

níquel, manganês, calcário, fosfato, água mineral, amianto, calcário, ouro, esmeralda, cianeto, 

nióbia (elemento metálico usado em ligas) e vermiculita (minerais micóceos, silicatos 

hidratados de composição variada, originados da alteração de micas). 

 O Estado ocupa a 9ª posição do PIB nacional e a renda per capita é a 12ª. 

 

Maranhão 

 Localizado no oeste da região Nordeste, tendo como limites o Oceano Atlântico a 

nordeste, o Piauí a leste, Tocantins ao sul e sudoeste e o Pará a oeste. Ao nordeste encontra-se 

uma formação geológica de dunas e lagoas de água doce sobre uma área de 155 mil hectares, 

os Lençóis Maranhenses. No centro-sul há predominância do relevo de planaltos e chapadas 

com formação de serras e abrangendo uma porção do Planalto Central brasileiro. 

 A agricultura, a pecuária e a pesca são atividades importantes para a economia. O 

Estado ocupa a 16ª posição nacional em relação ao PIB e a renda per capita é a 26ª. 

 

Mato Grosso 

 Está localizado a oeste da região Centro-Oeste, tendo como limites o Amazonas e Pará 

a nordeste, Tocantins e Goiás a leste, Mato Grosso do Sul ao sul e Rondônia e Bolívia a oeste. 

 A maior parte da superfície estadual é coberta pela floresta equatorial, com árvores 

muito altas e copadas, como a andiroba, o angelim, o pau-roxo e a seringueira.  

 O estado do Mato Grosso é grande produtor e exportador de soja e grande explorador 

de minérios, sua participação em relação ao PIB nacional é a 15ª e a renda per capita é a 7ª. 

 

Mato Grosso do Sul 

 Localizado ao sul da região Centro-Oeste, tendo como limites o estado de Goiás ao 

nordeste, Minas Gerais ao leste, Mato Grosso ao norte, Paraná ao sul, São Paulo ao sudeste, 

Paraguai ao oeste e sul e a Bolívia ao noroeste. 

 O estado possui uma planície aluvial (depósito de cascalho, areia e argila que se forma 

junto às margens ou à foz dos rios, proveniente do trabalho de erosão) sujeita à inundações 

periódicas, a planície do Pantanal, cujas altitudes oscilam entre 100 e 200 metros. 
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 A economia do estado é baseada na produção rural (animal, vegetal, extrativa vegetal e 

indústria rural), indústria, extração mineral, turismo e prestação de serviços. Possui, também, 

um dos maiores rebanhos bovinos do país. Sua participação no PIB nacional é a 17ª e a renda 

per capita, a 11ª.  

 

Minas Gerais 

 Localizado no Sudeste do país, limita-se a sul e sudeste com São Paulo, a oeste com o 

Mato Grosso do Sul e a noroeste com Goiás, incluindo uma pequena divisa com o Distrito 

Federal, a leste com o Espírito Santo, a sudeste com o Rio de Janeiro e a norte e nordeste com 

a Bahia. 

 As terras mineiras situam-se num planalto cuja altitude varia de 76 a quase 3.000m, 

cujas maiores altitudes estão nas serras da Mantiqueira, do Espinhaço, da Canastra (onde 

nasce o Rio São Francisco) e do Caparão. O ponto mais alto é o Pico da Bandeira, com 2.891 

metros, situado na divisa com o estado do Espírito Santo. O mais baixo está na cidade de 

Aimorés, leste Minas. 

  Minas Gerais possui um dos mais importantes acervos artísticos e arquitetônicos do 

Brasil colonial, destacando-se as cidades de Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Congonhas, 

Tiradentes, Sabará e São João del-Rei. Os grandes protagonistas dos acervos são: o arquiteto e 

escultor Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido por Aleijadinho e o pintor Manuel da 

Costa Ataíde, com suas pinturas ornamentais em estilo rococó nos forros das igrejas. 

O estado possui o terceiro maior parque industrial do país, atrás de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Os principais tipos industriais são extrativas (mineração), metalúrgicas, 

automobilísticas, alimentação, têxtil, construção civil, produtos químicos e minerais não-

metálicos. Na agricultura os maiores destaques são a produção de cana-de-açúcar, café, soja, 

milho, abacaxi, cebola, feijão e banana. Na pecuária: bovinos (cultura de corte), suinocultura, 

avicultura e a produção de leite. 

 A participação na economia nacional, com relação ao PIB é a 3ª e a renda per capita 

estadual a 10ª.  

 

Para 

 Está situado no centro da região Norte e tem como limites o Suriname e o Amapá a 

norte, o Oceano Atlântico a nordeste, o Maranhão a leste, Tocantins a sudeste, Mato Grosso a 

sul, o Amazonas a oeste e Roraima e a Guiana a noroeste. 
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 A economia do estado, a 13ª nacional e a renda per capita a 22ª, se baseia no 

extrativismo mineral (ferro, bauxita, manganês, calcário, ouro, estanho) e vegetal (madeira), 

na agricultura, na pecuária e nas criações, na indústria e no turismo. 

 

Paraíba 

 Situado no Nordeste, tem como limites o estado do Rio Grande do Norte, o Oceano 

Atlântico a leste, Pernambuco ao sul e o Ceará a oeste. 

 Em João Pessoa, sua capital, encontra-se o ponto mais oriental das Américas, 

conhecido como a Ponta das Seixas (conhecida turisticamente como a “cidade onde o sol 

nasce primeiro”). 

 A maior parte do seu território é constituída por rochas resistentes, bastantes antigas, 

que remontam à era pré-cambriana, com mais de 2,5 bilhões de anos. 

 A economia do estado se baseia na agricultura, principalmente de cana-de-açúcar, 

abacaxi, fumo, graviola, juta, umbu, caju, manga, acerola, mangaba, tamarindo, mandioca, 

milho, sorgo, urucum, pimenta do reino, castanha de caju, arroz, café e feijão; na indústria, 

alimentação, têxtil, couro, calçados e metalúrgicos; na pecuária, de modo mais relevante, 

caprinos, na região do Cariri e no turismo. O transporte marítimo é fundamental à economia 

paraibana. 

 A Paraíba é a 19ª economia nacional em relação ao PIB e a 23ª em renda per capita. 

 

Paraná 

 Situado na região Sul do país, o Paraná tem como limites São Paulo a norte e leste, o 

Oceano Atlântico a leste, Santa Catarina ao sul, Argentina ao sudoeste, Paraguai a oeste e 

Mato Grosso do Sul no noroeste. O seu relevo apresenta vegetação de mangue no litoral, mata 

Atlântica, floresta tropical a oeste e mata das Araucárias no centro. 

 Sua capital, Curitiba é considerada pela ONU como uma das cidades de melhor 

qualidade de vida no mundo. No turismo, a cidade se destaca pela bela Catedral 

Metropolitana, pela Rua 24 Horas, Jardim Botânico, Teatro Ópera de Arame, Pedreira Paulo 

Leminsky, Parque João Paulo II, Centro Cívico, entre outras atrações.  

 A economia se baseia na agricultura com cana-de-açúcar, milho, soja, trigo, café, 

tomate, mandioca, algodão e laranja; na indústria, agroindústria, indústria automobilística, 

papel e celulose; no extrativo vegetal, madeira e erva-mate e a pecuária. 
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 È em parte das terras paranaenses que fica a Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior do 

mundo, construída em conjunto, o Brasil e o Paraguai. 

 O Paraná é o 5º estado mais rico do Brasil e o 8º em renda per capita. 

 

Pernambuco 

 Localizado no centro-leste da região Nordeste, tem como limites os estados da Paraíba 

ao norte, do Ceará ao nordeste, de Alagoas ao sudeste, da Bahia ao sul e do Piauí a oeste. O 

seu relevo é formado por serras, planaltos, brejos, diversificadas praias na costa, matas, 

manguezais e cerrados no sertão. 

 A economia se baseia na agricultura com o cultivo do algodão arbórea, banana, feijão, 

cana-de-açúcar, cebola, mandioca, milho, tomate e a uva; na pecuária, criação de bovinos, 

suínos, caprinos e galináceos; mineração: argila, água mineral caulim, calcário, ferro, gipsita, 

granito, ouro e quartzo; na indústria: alimentícia, química, metalúrgica, eletrônica e têxtil, 

sendo o Estado com a segunda maior produção industrial do Nordeste. 

 Pernambuco tem o 10º maior PIB e ocupa a 21ª posição em renda per capita do país. 

 

Piauí 

 Localizado a noroeste da região Nordeste, tendo como limites o oceano Atlântico ao 

norte, Ceará e Pernambuco ao leste, Bahia ao sul e sudeste, Tocantins ao sudoeste e Maranhão 

a oeste e nordeste. 

 O relevo abrange planícies litorâneas e aluvionares (depósito de cascalho, areia e 

argila), chapadas, caatinga, floresta e mata. 

 A economia é baseada no setor de serviços com o comércio; a indústria, como a 

química, têxtil, bebidas; na agricultura, soja, algodão, arroz, cana-de-açúcar, mandioca e na 

pecuária, caprino, bovinos, suínos, ovinos e asininos. Há destaques para a produção de mel, 

caju, do biodiesel da mamona e do setor terciário. Na mineração, mármore, amianto, gemas, 

ardósia, níquel, o talco e a vermicultura, além de grandes reservas de águas subterrâneas, 

possuindo, ainda, a segunda maior jazida de níquel do Brasil. 

 O estado ocupa a 23ª posição em relação do PIB e 27ª em renda per capita do Brasil. 

 

Rio de Janeiro 

Situa-se no Sudeste, fa limites com os estados de Minas Gerais ao norte e noroeste, 

Espírito Santo ao nordeste e São Paulo ao sudeste, e o Oceano Atlântico a leste e sul. 
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 O estado é formado por duas regiões distintas: a baixada, que se localiza no centro e 

acompanha o litoral e o planalto que ocupa o interior. 

 Na economia, o destaque fica para prestação de serviços, tendo ainda uma parte 

significativa de indústria e pouca influência na agricultura.  

Os serviços, como os de telecomunicações, audivisual e tecnologia da informação, 

turismo de negócios, ecoturismo, seguros e comércio. A indústria, os destaques são para a 

metalúrgica, siderúrgica, gás, química, petroquímica, naval, automobilística, audivisual, 

cimenteira, alimentícia, mecânica, editorial, têxtil, gráfica, de papel e celulose, de extração 

mineral, extração e refino de petróleo e farmacêutica. 

O Rio de Janeiro é a 2ª maior economia do Brasil e a 3ª em renda per capita, com 

relação ao PIB. 

 

Rio Grande do Norte 

 Está localizado na região Nordeste e tem como limites a norte e a leste o Oceano 

Atlântico, ao sul com a Paraíba e a oeste o Ceará. O Estado apresenta o melhor índice de 

desenvolvimento humano da região nordeste. Seu território apresenta um relevo modesto de 

300m de altura. Faz parte desse território as ilhas do Atol das Rocas, onde está instalada a 

primeira unidade de conservação marinha (reserva biológica) do Brasil.  

 Sua economia está em franca expansão, em especial com extração e processamento de 

petróleo, sendo o maior produtor em solo continental e um dos principais abastecedores de 

gás natural. Também produz diesel, biodiesel e querosene de aviação. Na indústria, o destaque 

é para o setor têxtil. Na agricultura: cana-de-açúcar, mandioca, milho, coco, melão, caju, 

melancia, acerola, manga, castanha, batata-doce, sisal, fumo, abacaxi, mamona, banana e 

coco-da-baia; pecuária, destaque para bovina, suína e avicultura; pesca; extrativo vegetal 

(carnaúba); extrativo mineral, sal marinho, calcário, diatomito (rocha sedimentar constituída 

essencialmente de carapaças silicosas de diatomáceas), estanho, caulim, tungstênio (elemento 

metálico usado em filamentos de lâmpadas de incandescência), feldspato (silicatos de 

alumínio) e nióbio (elemento metálico usado em ligas). O turismo é outro setor econômico em 

destaque, principalmente nas cidades litorâneas como Natal e Genipabu a 25km de Natal. 

 O Estado é a 18ª economia e a renda per capita é a 20ª do país com relação ao PIB.  

Rio Grande do Sul 
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 Localizado na região Sul do Brasil, o Rio Grande do Sul possui como limites o estado 

de Santa Catarina ao norte, o Oceano Atlântico ao leste, o Uruguai ao sul, e a Argentina a 

oeste. 

 É um estado com vastas opções de turismo em qualquer época do ano, seja no verão, 

em seu litoral norte nas cidades de Capão da Canoa, Tramandaí e Torres, esta última 

apresentando falésias. São três pedras que ficam a beira mar, sendo que uma delas avança mar 

a dentro em uma altura de 30 metros. Seja nas Serras gaúchas, no inverno, nas cidades de São 

José dos Ausentes e Cambará do Sul, com temperaturas que podem chegar a alguns graus 

negativos, seja pela herança cultural deixada pelos imigrantes nas cidades de Bento 

Gonçalves, Garibalde, Carlos Barbosa e Caxias do Sul, ou nas cidades de Gramado e Canela, 

que em época de Natal são conhecidas pelas decorações das cidades. Em Gramado, há várias 

outras atrações durante todo o ano, como o Lago Negro, Parque Knor, Aldeia do Papai Noel, 

Casa do Papai Noel, Fábrica de Brinquedos, Hollywood Dream Cars, Museu Especializado 

em Automóveis Clássicos Antigos e Minimundo (mine cidade onde tudo é construído em 

miniaturas). Em Canela, a Catedral de Pedra, Cascata do Caracol (situada dentro do Parque do 

Caracol) e Mundo a Vapor (um parque temático que reconstitui a época em que a energia era 

proveniente do vapor). 

 A economia do Estado é baseada na agricultura, com o cultivo de soja, arroz, milho, 

trigo, tabaco, mandioca, amendoim, erva-mate, maçã, uva, laranja e pêssego; na pecuária com 

bovinos, suínos, ovinos e aves; na indústria, o destaque é para a indústria de transformação, 

como a de produtos alimentícios, química, petroquímica, materiais de transportes, 

metalúrgica, vestuário, mobiliário, papel, madeira, têxtil, couro, borracha, calçados, 

automóveis, ônibus, caminhões, implementos agrícolas, motores e computadores de bordo. 

 O Estado tem sua posição na 4ª maior renda nacional e a renda per capita é a 6ª em 

relação ao PIB. 

 

Rondônia 

 Localizado na região Norte, tem como limites o Amazonas ao norte, Mato Grosso ao 

leste, Bolívia ao sul e oeste e Acre a oeste.  

 Seu relevo é suavemente ondulado, onde 94% do território encontram-se entre as 

altitudes de 100 a 600 metros. 

 A economia se baseia na pecuária e na agricultura, com café, cacau, arroz, mandioca e 

milho e no extrativo da madeira, de minérios e da borracha. 
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 A participação do Estado na renda nacional é a 22ª e a renda per capita a 15ª em 

relação ao PIB. 

 

Roraima 

 Situado na região Norte, sendo o Estado mais setentrional, e tem como limites a 

Venezuela a norte e nordeste, Guiana a leste, Pará a sudeste e Amazonas ao sul e oeste. Boa 

Vista é a única capital brasileira totalmente no Hemisfério Norte. 

 Localizada numa região periférica do Amazonas, havendo ainda uma enorme faixa de 

savana no centro-leste. Encravado no Planalto das Guianas, uma parte ao sul pertence à 

Planície Amazônica.  

 A economia, a 27ª nacional e a renda per capita a 13ª, se baseia no setor serviços, na 

agricultura através do arroz, feijão, milho e mandioca, na pecuária com bovino, suíno e ovino 

e no extrativo da madeira, ouro, diamantes e cassiterita (minério de estanho). 

 

Santa Catarina 

 Localizado no centro da Região Sul do país, limitado pelo Paraná ao norte, Rio Grande 

do Sul ao sul, Oceano Atlântico a leste e a Argentina a oeste. O Estado está ao sul do Trópico 

de Capricórnio, na zona temperada meridional do planeta. 

 No turismo, há vários atrativos como as praias, os balneários de Laguna, Camboriú, 

com seu famoso Parque Unipraias, Porto Belo e Itajaí. Outro ponto de atração é zona de 

colonização alemã, nas cidades de Blumenau (principal cidade do Vale do Itajaí), onde todos 

os anos no mês de outubro ocorre a tradicional festa alemã Oktoberfest, Joinville, Pamerodes 

e Timbó. 

 Na economia os destaques são para a indústria, como a têxtil, cerâmica, louças, 

cristais, netal-mecânica, motocompressores, produtos alimentícios, auto peças, refrigeradores, 

componentes elétricos, tubos e conexões; no extrativo, os minérios, carvão, quartzo, bauxita, 

petróleo e gás natural; na agricultura, o milho, erva-mate, fumo, mandioca, feijão, arroz, 

banana, batata-inglêsa, alho, cebola, tomate, trigo, maçã, uva, aveia e cevada e na pecuária 

com a criação de bovinos, suínos e aves. Outro importante produto é a pesca. 

 Santa Catarina é o maior exportador de frango e de carne suína do Brasil. Em relação a 

participação nacional, o Estado é o 7º mais rico e a renda per capita é a 4ª. 
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São Paulo 

 Localizado no sul da região Sudeste, tem como limites os estados de Minas Gerais a 

norte e nordeste, Rio de Janeiro ao leste, Paraná ao sul e Mato Grosso do Sul ao oeste, além 

do Oceano Atlântico ao sudeste. Apresenta um relevo relativamente elevado, já que 85% de 

sua superfície esta entre trezentos e novecentos metros de altitude. O ponto mais alto é a 

montanha Pedra de Mena, com 2.798 metros de altura. 

 O turismo é um setor muito importante para a economia do Estado, que oferece uma 

enorme variedade em destinos turísticos, como a capital: é o centro do turismo de negócios do 

Brasil, o que proporciona à cidade cerca de 45 mil eventos por ano, com destaques, também 

para a gastronomia e o cultural, dada a quantidade de museus, teatros, eventos como a Bienal 

de Artes e a Bienal do livro. O litoral possui 622 quilômetros de praias dos mais diversos 

tipos e tamanhos. No interior encontram-se estâncias, turismo rural, ecológico, cidades com 

clima europeu, cachoeiras, cavernas, rios, serras, fontes de água mineral, parques naturais, 

construções históricas dos séculos XVI, XVII, XVIII, igrejas em arquitetura jesuíta e sítios 

arqueológicos, parques temáticos etc. Em matéria de ecoturismo, Brotas e Juquitiba tem a 

melhor infra-estrutura. Outra cidade muito plausível é Campos do Jordão, com belas 

paisagens, altas montanhas, como a Serra da Mantiqueira, que no inverno a temperatura pode 

chegar a graus negativos. 

 São Paulo é o Estado mais rico do país, participa com cerca de 33,9% do PIB nacional, 

assim distribuído: agropecuário, 6,5%; indústria, 46,3% e serviços, 47,2%. É a segunda maior 

renda per capita, possui o terceiro maior Índice de Desenvolvimento Humano, é o pólo 

econômico da América do Sul. A sua economia é diversificada, os maiores destaques são, as 

indústrias metal-mecânica, álcool e açúcar, têxtil, eletroeletrônica, têxtil, química, 

petroquímica, automotiva e de aviação, as extrativas, como do petróleo; os setores de serviços 

e financeiros; a pecuária com criação de bovinos, suínos e aves; a agricultura, o cultivo de 

laranja, cana-de-açúcar, banana, milho, soja, laranja, tomate, mandioca, batata, feijão, algodão 

herbáceo e café formam a base de sua economia. Sua participação na renda da Nação é a 1ª e 

a renda per capita da população é a 2ª do país.  

 

Sergipe 

 Localizado na região Nordeste do Brasil e tem como limites Alagoas ao nordeste, 

Oceano Atlântico ao leste e Bahia ao sul e oeste.  
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O Estado representa a 21ª economia do país e a renda per capita é a 16ª. Seus 

principais produtos são: cana-de-açúcar, mandioca, laranja e o coco. Há uma pequena 

indústria de couro. No extrativo, petróleo, gás natural e potássio, este último, o único 

explorador da América Latina. 

 

Tocantins 

 Localizado a sudeste da Região Norte, tendo como limites o Maranhão a nordeste, o 

Piauí a leste, a Bahia a sudeste, Goiás a sul, Mato Grosso a sudoeste e o Pará a noroeste. 

 A economia é altamente dependente do setor primário e de verbas exógenas, que 

recebe do governo central, através do Fundo de Participação dos Municípios, onde o Estado 

recebe mais do que paga ao governo federal.  

Tocantins é a 24ª economia do país, e a renda per capita a 17ª. Baseia-se no comércio, 

na agricultura com o cultivo de arroz, milho, feijão e soja, na pecuária, com criações, em 

especial a bovina.  

 

3.2 Turismo em Pernambuco 

  

  Pernambuco tem uma área de 98.311 km2 e uma população estimada, em 2007, de 

8.485.386 habitantes. Possui 184 municípios, 381 distritos e um distrito estadual, o de 

Fernando de Noronha. O Estado é dividido em cinco mesorregiões e dezenove microrregiões 

geográficas. Está localizada numa posição geográfica diferenciada, promovendo conexões 

viária, aéreas e marítimas com as regiões do Brasil e do exterior, sendo o único estado do 

Nordeste a dispor de três portos: o fluvial de Petrolina, e os marítimos de Recife e Suape.   

O Aeroporto Internacional dos Guararapes recebeu um pouco mais de 4.000.000 

passageiros em 2007. A oferta hoteleira dos principais municípios turísticos do Estado é de 

884 estabelecimentos, 21.193 unidades habitacionais e 53.981 leitos, segundo dados da 

Empetur, com base em dezembro de 2007. 

Pernambuco apresenta vantagens competitivas pela sua beleza natural e construtiva, 

diversidade cultural, oferta turística instalada, infra-estrutura portuária e condições históricas 

de entreposto comercial.  

O Estado de Pernambuco tem seu turismo registrado para o mundo, como principal 

ponto a Praia de Porto de Galinhas no Município de Ipojuca, com suas piscinas naturais que 

muito embelezam o turista que faz um gostoso passeio de barco, o Arquipélago de Fernando 
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de Noronha, com praias paradisíacas, um rico ecossistema com encantadoras paisagens 

proporcionando trilhas para os andarilhos, passeio de barcos com direito a mergulho em suas 

águas cristalinas, com visibilidade de até 50 metros, abrigando diversos tipos de peixes, raias, 

tartarugas, moréias e golfinho. 

 Com o propósito de incentivar o turismo em outras regiões do Estado, o 

governo de Pernambuco criou o programa “Pernambuco Conhece Pernambuco”, beneficiando 

cinqüenta municípios e os demais indiretamente, com a finalidade de incentivar o turismo na 

região, fortalecendo as cidades piloto, que tem como foco “levar os pernambucanos a viajar 

pela própria terra, explorando toda a diversidade de climas, paisagens e culturas que existem 

no Estado”, buscando incrementar o turismo regional. 

 Foram criadas dez rotas no projeto, conforme indicadas a seguir: 

• Rota Náutica Coroa do Avião: Paulista, Igarassu, Itapissuma, Ilha de Itamaracá e 

Goiana, com lindas praias que oferece passeios de barco, lancha, catamarã e jet-ski. 

• Rota Engenhos e Maracatus: Camaragibe, Paudalho, Carpina, Tracunhaém, Nazaré da 

Mata, Aliança, Vicência, Lagoa do Carro e Itambé, onde podem ser vistos engenhos e 

casas-grandes, manifestações folclóricas e artesanato. 

• Rota Luiz Gonzaga: Moreno, Gravatá, Bezerros, Caruaru, Bonito e Brejo da Madre 

de Deus, com muitas atrações e belezas naturais, onde pode encontrar cachoeiras, a 

arte popular e muito foro, xote, xaxado e baião. 

• Rota da Moda e da Confecção: Taquaritinga do Norte, Toritama e Santa Cruz do 

Capibaribe, oferecendo entre outras coisas artesanato, compra de confecções a preços 

populares e lindas paisagens. 

• Rota Costa dos Arrecifes: Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e São José 

da Coroa Grande, praias bonitas com suas águas mornas e piscinas naturais. 

• Rota Águas da Mata Sul: Palmares, São Benedito do Sul e Quipapá, com suas 

cachoeiras distribuídas em grandes reservas da Mata Atlântica, onde pode praticar 

esportes radicais e apreciar a beleza da arquitetura de antigos engenhos. 

• Rota da Crença e da Arte: Belo Jardim, Garanhuns, Poção, Arcoverde, Pesqueira, 

Saloá, Bom Conselho e Buíque, é uma região com belezas naturais, sítios 

arqueológicos e a arte dos bordados e da renda renascença, suntuários e festas 

religiosas. 

• Rota da História e do Mar: Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo 

Agostinho, Ipojuca e Fernando de Noranha, com suas belezas naturais, rico 
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patrimônio cultural, histórico, tesouros arquitetônicos, belas praias, ilhas e santuários 

ecológicos. 

• Rota Cangaço e Lampião: Afogados da Ingazeira, São José do Egito, Serra Talhada, 

Santa Cruz da Baixa Verde, Triunfo e São José do Belmonte, terra dos engenhos, 

cachaça e rapadura, onde pode ser vista região de serra e paisagem da caatinga do 

Sertão Pernambucano. 

• Rota do Vinho Vale do São Francisco: Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande e 

Petrolina, onde se pode vivenciar a aridez do Sertão à fertilidade que o Rio São 

Francisco oferece além de o visitante poder observar as plantações de uvas, fábricas 

de vinho e saborear carne de bode. 

 

3.3 Turismo nos Municípios de Bezerros, Gravatá e Moreno 

 

3.3.1 Município de Bezerros 

 O município faz parte da Mesorregião do Agreste Pernambucano e Microrregião do 

Vale de Ipojuca, formado pelos distritos sede, Sapucarana e Boas Novas e pelos povoados de 

Serra Negra, Sítio dos Remédios, Cajazeiras e Areias. 

 

 A cidade surgiu em 1740, tem como origem seu nome de algumas versões: a primeira: 

herdou seu nome do sobrenome da família chamada Bezerra que foram os primeiros donos 

das terras de lá, a segunda é que aconteceu uma queimada dos animais, caso bezerros, daí ter 

surgido o nome e a terceira é que um filho da família Bezerra se perdeu na reserva florestal, 

tendo sido uma promessa a São José, sendo a criança encontrada com vida, onde foi erguida 

uma capela sob a invocação de São José dos Bezerros. 

  É uma cidade com belas igrejas, praças, casas de estilo colonial, com belas paisagens 

naturais e um povo muito acolhedor e festivo. 

      Bezerros, conhecido como o município do Papangu, tradicional pelas belas 

apresentações no carnaval. Pode-se visitar o maravilhoso paraíso ecológico da Serra Negra, 

com mirantes e altitude de 957 metros do nível do mar, parque ecológico e outros atrativos. 

Oferece ao visitante o rapel, o trekking, passeios a cavalo para apreciar a natureza através de 

trilhas do Parque Ecológico e da reserva natural da Mata Atlântica. Tem atrativos históricos 

como a antiga Estação Ferroviária, a Igreja da Matriz de São José, casario em estilo colonial, 

o pontilhão de ferro entre outros. 
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      A economia do município consiste da agricultura, sendo um dos maiores produtores 

de tomate do Estado, na indústria destacam-se suas fábricas de bolos e doces. Possui um PIB 

de R$ 185.946.000,00, PIB per capta de R$ 3.066,00, uma população de 56.629 habitantes, 

área territorial de 492,56 km2 e uma densidade demográfica de 115 hab/km2 (base em 2007). 

O município é um lugar calmo, com bela arquitetura do século XIX, com destaque 

para o prédio da prefeitura (Paço Municipal), a Igreja Nossa Senhora do Rosário e muitas 

outras atrações, onde a cultura e a natureza proporcionam uma maravilhosa visita ao Núcleo 

de Produção Artesanal com diversos artesãos com oficinas e venda de produtos, o espaço 

Imaginário Nordestino com seus artistas fazendo xilogravura, a Casa de Cultura Popular Lula 

Vassoureiro, onde constam máscaras, bonecos gigantes, cabeções e diversos tipos de brindes, 

o Centro de Artesanato de Pernambuco com museu, oficinas, exposição e venda de artesanato 

de artistas de todo o estado, a Casa de Cultura Serra Negra, um local inesquecível que além de 

exposição e venda de artesanato tem xilogravuras, máscaras, camisas e cerâmica e a 

impressionante beleza natural do local com vista para diversas cidades vizinhas, há o 

Memorial J. Borjes com xilogravuras e literatura de cordel e muito mais atrações como 

montanhas com suas trilhas e parques ecológicos, com a flora formada por bromélias, 

orquídeas, ubá-ubá, bem-me-quer, ipês, bálsamos, jatobá, frei Jorge e maçaranduba,  onde o 

visitante aprecia lindas paisagens típicas do Agreste com um clima europeu.  

 

3.3.2 Gravatá 

     

 Encontra-se localizada na Mesorregião do Agreste de Pernambuco e faz parte da 

Microrregião do Vale do Ipojuca. Está inserida no Circuito do Frio de Pernambuco, com 

temperatura média de 21º C. Um lugar ideal para o lazer com muitos chalés de arquitetura 

européia, onde muitos pernambucanos possuem um segundo lar. É um lugar perfeito para 

quem quer descansar.   

      Com um clima de montanha faz de Gravatá uma cidade agradável para se morar, onde 

muitos residentes são pessoas que têm nessa localidade sua segunda casa, em especial para 

fins de semanas, férias, Semana Santa, São João e carnaval. O Município apresenta o quinto 

melhor microclima do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), classificado 

como frio e seco, com temperaturas que variam entre 22ºC e 30ºC no verão e de 15ºC a 24ºC 

no inverno. 
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 O município dispõe de boa infra-estrutura para o turismo, com muitas atrações, em 

especial na área rural, que oferece turismo ecológico de aventura, turismo de negócios, com 

excelente cozinha regional. No sítio Brejo Velho, onde está instalada a Unidade 

Demonstrativa do Morango, os visitantes podem provar doces, tortas, geléias e licores, bem 

como adquirir mudas da planta. O solo fértil proporciona a produção de flores como 

crisântemos e rosas. Na região o turista de esportes radical pode praticar descida de rapel em 

suas cachoeiras, praticar o alpinismo, vôo livre e trekking (caminhada por terrenos de difícil 

acesso). O centro da Cidade é muito movimentado nos finas de semana com grande 

quantidade de lojas de artesanatos e móveis de madeira. 

      Os principais pontos turísticos são: o Mirante do Cruzeiro, que abriga a capela do 

Cristo Rei, o mirante da Serra das Russas e o Cristo Redentor. Gravatá também é conhecido 

por suas fábricas de móveis rústicos. A cidade possui eventos culturais e artísticos, no mês de 

novembro é realizado o Festival Cultural e Feira de Negócios, antigo Festival do Morango, o 

Karawatá Motocross, Rota do Forró, Circuito do Frio e o Circuito Pernambucano de 

Vaquejada. A cidade é visitada principalmente na Semana Santa, São João e nas férias.  

       O solo fértil e o clima favorecem produção de flores, considerada a segunda maior do 

Brasil, entre outras flores destacam-se as rosas e a plantação de crisântemos, atingindo 70% 

do setor produtivo estadual.                                                                       

        A contagem da população, em 2007, teve como resultado 71.570 pessoas, com área 

territorial de 513km2, densidade demográfica de 139,51 hab/km2 e renda per capita de R$ 

3.426,03 anuais.  

 

3.3.3 Moreno 

  

O município de Moreno teve origem em 1616 quando dois irmãos portugueses 

compraram o Engenho Catende (Nossa Senhora da Apresentação) na Ribeira do Jaboatão, 

instalando uma fábrica de açúcar, passando por vários proprietários até chegar às mãos da 

Família Souza Leão, em 1850, cujo proprietário foi o Cel. Antonio de Souza Leão Filho, 

herdeiro do Barão de Morenos. A Lei Estadual nº 1.931 de 11/09/1928, criou o Município de 

Moreno, desmembrado do Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo 

Antão. 

 Está localizado na Mesorregião Metropolitana e na  Microrregião do Recife, ocupando 

uma área de 196 km2 e representa 0,19% do Estado de Pernambuco, com uma população de 
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52.830 habitantes, densidade demográfica de 269,54 hab/km2, PIB (base de 2005) de R$ 

172.089.000,00 e renda per capita de R$ 3.257,41 anuais. 

A cidade é dotada de grande beleza e muitos atrativos, com cinco reservas ecológicas 

formadas por bosques, onde podem ser vistas diferentes espécies e variedades da flora e fauna 

tropicais, possuem inúmeros pontos propícios à observação natural, oferecendo aos visitantes 

atividades como trilhas e caminhada ecológicas, educação ambiental, cultivo de plantas e 

flores tropicais e observação de pássaros. Possuem ótimos restaurantes tanto no centro da 

cidade como na zona rural, em especial, em algumas casas-grandes onde oferecem comidas 

regionais, hospedagens, passeios a cavalo e de charretes, pescarias esportivas (pesque-pague). 

Possui o Parque Aquático de Pernambuco, com área de 200.000m2, oito piscinas, praça de 

alimentação, pedalinho, bares, playground, tobo-água e ilha tropical. Um verdadeiro centro de 

lazer e entretenimento para adultos e crianças. 

No centro da Cidade pode ser vista como atração a Estação Ferroviária, com sua 

arquitetura do século XIX, outro monumento é o prédio da Prefeitura Municipal, construído 

na década de 1920 em estilo eclético, também pode ser visitada a Igreja Matriz Nossa Senhora 

da Conceição, com sua edificação do ano de 1935, seu entorno é todo arborizado, com bancos 

e luminárias modernas. Na zona rural há grande potencial em virtude de suas construções 

seculares, são trinta e nove engenhos, alguns ainda em atividade, com destaque os engenhos 

Moreno, do século XVII, Catende, cuja parte da sua área que deu origem à Cidade. Hoje 

existe apenas a Casa-Grande localizada no centro urbano. Engenho Nossa Senhora 

Auxiliadora onde a Casa-Grande é preservada o estilo arquitetônico das casas de engenho do 

século passado; Engenho Seva, localizado entre serras, onde a Casa-Grande foi erguida sobre 

meia encosta, nas terras do engenho possui diversas fontes de água mineral, remanescentes da 

Mata Atlântica, trilhas, rios, uma cachoeira e a Pedra do Corre Moleque, muito boa para a 

prática de alpinismo e rapel. Engenho Carnijó, construção do final do século XVIII com sua 

arquitetura característica da época áurea dos engenhos. Além disso, está localizado no 

Município o Viver Hotel Fazenda numa localidade muito agradável com lagos e trilhas para 

caminhadas, excelente cardápio e um clima muito agradável. Possui o Parque Aquático de 

Pernambuco, o Itamatarim Park (Engenho Itamatamirim), o Eco Park Pocinho com suas 

trilhas e caminhadas ecológicas, a Fazenda Santa Rita que oferece como atividades o turismo 

pedagógico, e tem muitas outras atrações. 
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4 Resultado da Pesquisa de Campo Realizada  
 

Com a aplicação dos questionários, após a análise dos resultados, pode-se conhecer o 

ponto de vista dos entrevistados em relação aos benefícios oferecidos pelo turismo à região, 

pelo qual foi testada e desenvolvida uma metodologia de operação que permitiu integrar os 

residentes, os agentes do setor turismo, os empresários dos estabelecimentos turísticos e 

órgãos públicos aos estudos para um melhor aproveitamento do potencial do Turismo nos 

Municípios de Bezerros, Gravatá e Moreno, no sentido de oferecer melhores condições de 

vida ao homem do campo, aumentando a capacidade de emprego e negócios para o cidadão e 

as empresas instaladas na região, do qual se chegou aos seguintes resultados, visualizados nas 

abelas e gráficos abaixo:  
 

4.1 Resultados da aplicação dos questionários aos residentes: 

 

Tabela 4.1 

Resultado em percentual dos questionários aplicados aos residentes no  

Município de Bezerros 

SÉRIE 

Desenvolvi

mento do 

Turismo 

Rural na 

Região (1) 

Importância 

do Turismo 

Rural para o 

Município (2) 

O Turismo 

permite criar 

emprego para os 

residentes da 

Região (3) 

Há mais 

oportunidade de 

negócio devido 

ao turismo (4) 

O aumento do rendimento 

gerado pelo turismo tem 

contribuído para melhorar 

a qualidade de vida da 

população do Município 

(5) 

O Turismo 

ajuda a 

preservar e 

estimular o 

artesanato 

local (6) 

O comércio 

melhorou no 

Município 

por causa do 

turismo (7) 

O planejamento do 

turismo pelas 

autoridades pode 

contribuir para 

maximizar os benefícios 

e minimizar os impactos 

negativos do turismo (8) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 33 13 7 7 0 0 20 0 

3 14 7 0 7 27 7 20 7 

4 33 40 53 73 53 60 53 80 

5 20 40 40 13 20 33 7 13 

Soma 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Legenda: Série 1 Muito insatisfeito/Muito menos/Discordo plenamente 

                         2 Insatisfeito/Menos/Discordo 

                         3 Satisfatório/A mesma/Indeciso 

                         4 Bom/Mais/Concordo 
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                         5 Muito bom/Muito mais/Concordo plenamente 

 

Figura 4.1 

Resultado em percentual dos questionários aplicados aos residentes no  

Município de Bezerros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: 

           Item 1 Opinião sobre o desenvolvimento do Turismo Rural na Região; 

                   2  Importância do Turismo Rural para o Município; 

                   3 O turismo permite criar emprego para os residentes da Região; 

                   4 Há mais oportunidade de negócio no Município devido ao                   

desenvolvimento do turismo; 

                  5 O aumento do rendimento gerado pelo turismo tem contribuído para melhorar a 

qualidade de vida da população do Município; 

                  6 O turismo ajuda a preservar a cultura e estimula o artesanato local, 

                  7 O comércio melhorou no Município por causa do turismo; 

                  8 O planejamento do turismo a longo prazo pelas autoridades regionais e locais 

pode contribuir para maximizar os benefícios e para minimizar os impactos negativos do 

turismo. 

                Série 1 Muito insatisfeito/Muito menos/Discordo plenamente 

                         2 Insatisfeito/Menos/Discordo 

                         3 Satisfatório/A mesma/Indeciso 

                         4 Bom/Mais/Concordo 

                         5 Muito bom/Muito mais/Concordo plenamente 
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Tabela 4.2 

Resultado em percentual dos questionários aplicados aos residentes no  

Município de Gravatá 

SÉRIE 

Desenvolvi

mento do 

Turismo 

Rural na 

Região (1) 

Importância 

do Turismo 

Rural para o 

Município (2) 

O Turismo 

permite criar 

emprego para os 

residentes da 

Região (3) 

Há mais 

oportunidade de 

negócio devido 

ao turismo (4) 

O aumento do rendimento 

gerado pelo turismo tem 

contribuído para melhorar 

a qualidade de vida da 

população do Município 

(5) 

O Turismo 

ajuda a 

preservar e 

estimular o 

artesanato 

local (6) 

O comércio 

melhorou no 

Município 

por causa do 

turismo (7) 

O planejamento do 

turismo pelas 

autoridades pode 

contribuir para 

maximizar os benefícios 

e minimizar os impactos 

negativos do turismo (8) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 13 0 0 20 0 0 13 

3 13 20 60 0 0 0 0 0 

4 60 40 40 67 73 80 67 74 

5 27 27 0 33 7 20 33 13 

Soma 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Legenda: Série 1 Muito insatisfeito/Muito menos/Discordo plenamente 

                         2 Insatisfeito/Menos/Discordo 

                         3 Satisfatório/A mesma/Indeciso 

                         4 Bom/Mais/Concordo 

                         5 Muito bom/Muito mais/Concordo plenamente 

Figura 4.2 

Resultado em percentual dos questionários aplicados aos residentes no  

Município de Gravatá 
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Legenda: 
           Item 1 Opinião sobre o desenvolvimento do Turismo Rural na Região; 

                   2  Importância do Turismo Rural para o Município; 

                   3 O turismo permite criar emprego para os residentes da Região; 

                   4 Há mais oportunidade de negócio no Município devido ao                   

desenvolvimento do turismo; 

                  5 O aumento do rendimento gerado pelo turismo tem contribuído para melhorar a 

qualidade de vida da população do Município; 

                  6 O turismo ajuda a preservar a cultura e estimula o artesanato local, 

                  7 O comércio melhorou no Município por causa do turismo; 

                  8 O planejamento do turismo a longo prazo pelas autoridades regionais e locais 

pode contribuir para maximizar os benefícios e para minimizar os impactos negativos do 

turismo. 

                Série 1 Muito insatisfeito/Muito menos/Discordo plenamente 

                         2 Insatisfeito/Menos/Discordo 

                         3 Satisfatório/A mesma/Indeciso 

                         4 Bom/Mais/Concordo 

                         5 Muito bom/Muito mais/Concordo plenamente 

 

Tabela 4.3 

Resultado em percentual dos questionários aplicados aos residentes no  

Município de Moreno 

SÉRIE 

Desenvolvi

mento do 

Turismo 

Rural na 

Região (1) 

Importância 

do Turismo 

Rural para o 

Município (2) 

O Turismo 

permite criar 

emprego para os 

residentes da 

Região (3) 

Há mais 

oportunidade de 

negócio devido 

ao turismo (4) 

O aumento do rendimento 

gerado pelo turismo tem 

contribuído para melhorar 

a qualidade de vida da 

população do Município 

(5) 

O Turismo 

ajuda a 

preservar e 

estimular o 

artesanato 

local (6) 

O comércio 

melhorou no 

Município 

por causa do 

turismo (7) 

O planejamento do 

turismo pelas 

autoridades pode 

contribuir para 

maximizar os benefícios 

e minimizar os impactos 

negativos do turismo (8) 

1 40 7 13 13 7 0 7 0 

2 20 33 7 27 67 40 87 53 

3 13 27 7 7 13 13 6 7 

4 27 27 60 53 13 47 0 40 

5 0 6 13 0 0 0 0 0 

Soma 100 100 100 100 100 100 100 100 

Legenda: Série 1 Muito insatisfeito/Muito menos/Discordo plenamente 
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                         2 Insatisfeito/Menos/Discordo 

                         3 Satisfatório/A mesma/Indeciso 

                         4 Bom/Mais/Concordo 

                         5 Muito bom/Muito mais/Concordo plenamente 

 

Figura 4.3 

Resultado em percentual dos questionários aplicados aos residentes no  

Município de Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

           Item 1 Opinião sobre o desenvolvimento do Turismo Rural na Região; 

                   2  Importância do Turismo Rural para o Município; 

                   3 O turismo permite criar emprego para os residentes da Região; 

                   4 Há mais oportunidade de negócio no Município devido ao                  

desenvolvimento do turismo; 

                  5 O aumento do rendimento gerado pelo turismo tem contribuído para melhorar a 

qualidade de vida da população do Município; 

                  6 O turismo ajuda a preservar a cultura e estimula o artesanato local, 

                  7 O comércio melhorou no Município por causa do turismo; 
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                  8 O planejamento do turismo a longo prazo pelas autoridades regionais e locais 

pode contribuir para maximizar os benefícios e para minimizar os impactos negativos do 

turismo. 

                Série 1 Muito insatisfeito/Muito menos/Discordo plenamente 

                         2 Insatisfeito/Menos/Discordo 

                         3 Satisfatório/A mesma/Indeciso 

                         4 Bom/Mais/Concordo 

                         5 Muito bom/Muito mais/Concordo plenamente 

 

4.2 Resultado da aplicação dos questionários aos empresários dos estabelecimentos turísticos 

 

Tabela 4.4 

Resultado em percentual dos questionários aplicados aos empresários dos estabelecimentos 

turísticos da Região 

SÉRIE 

Qual opinião 

sobre o 

desenvolvime

nto do 

turismo na 

Região (1) 

Qual o grau de 

importância sobre o 

patrimônio histórico, 

arquitetônico e dos 

monumentos na 

Região (2) 

Qual o grau 

de 

importância 

da natureza, 

fauna e flora 

da Região (3) 

Qual o grau de 

importância 

para as 

Manifestações e 

eventos 

culturais (4) 

Opine sobre a oferta 

de recursos naturais 

(paisagem, trilha, 

flora etc.) (5) 

Opine sobre 

os recursos 

históricos, 

arquitetônicos 

e culturais na 

Região (6) 

Atrações 

especiais 

(equipamentos 

desportivos, 

jardins 

botânicos etc.). 

(7) 

Qual o grau de 

importância para 

aumentar a oferta 

atrações/ produções 

turísticas temáticas (8) 

1 0 0 0 0 7 0 13 0 

2 20 0 0 7 0 0 27 0 

3 13 20 0 27 0 33 27 7 

4 40 47 7 53 33 33 27 27 

5 27 33 93 13 60 34 6 66 

Soma 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

119

(Continuação tabela 4.4) 

Qual o grau de 

importância para 

aumentar a oferta 

de circuitos e 

visitas 

organizadas (9) 

Indique a 

opinião sobre o 

turismo permite 

criar emprego 

para os 

residentes (10) 

O aumento do 

rendimento gerado 

pelo turismo tem 

contribuído para 

melhorar a qualidade 

de vida da população 

(11) 

O turismo ajuda a 

preservar a cultura e 

estimula o artesanato 

local (12) 

O governo regional 

contribui, através de 

sua ação, para o 

desenvolvimento 

sustentável da 

atividade turística 

(13) 

As autarquias 

contribuem, através 

da sua ação para o 

desenvolvimento 

sustentável da 

região (14) 

0 0 0 0 0 0 

0 13 13 13 0 0 

0 0 0 0 0 7 

27 40 73 40 0 13 

73 47 14 47 100 80 

100 100 100 100 100 100 

 Legenda: Série 1 Muito insatisfatório/Muito pouco importante/Discordo totalmente 

                          2 Insatisfatório/Pouco importante/Discordo 

                          3 Satisfatório/Mediamente importante/Indeciso 

                          4 Bom/Importante/Concordo 

                          5 Muito bom/Muito importante/Concordo totalmente 

 

Figura 4.4 

Resultado em percentual dos questionários aplicados aos empresários dos estabelecimentos 

turísticos da Região 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Legenda: 
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      Item 1 O desenvolvimento do Turismo Rural na Região é satisfatório; 

              2 O patrimônio histórico, arquitetônico e os monumentos são importantes para os 

turistas na escola do destino turístico; 

             3 Os recursos naturais, fauna e flora são importantes para os turistas na escolha do 

destino turístico; 

             4 As manifestações e eventos culturais são importantes para os turistas na escolha do 

destino turístico; 

             5 Está satisfeito com os recursos naturais (paisagem, trilhas, fauna, flora etc.) e o 

estado de conservação na Região; 

             6 Está satisfeito com os recursos históricos, arquitetônicos e culturais (monumentos, 

folclore, artesanato etc.) e o estado de conservação na Região; 

             7 Está satisfeito com as atrações especiais (equipamentos desportivos, jardim 

botânico etc.) e o estado de conservação na Região; 

             8 Aumentar a oferta de atrações turísticas temáticas estimula a atratividade e aumenta 

a competitividade do destino turístico na Região; 

             9 Aumentar a oferta de circuitos e visitas organizadas estimula a atratividade e 

aumenta a competitividade do destino turístico na Região; 

            10 O turismo permite criar emprego para o residente; 

            11 O aumento do rendimento gerado pelo turismo tem contribuído para melhorar a 

qualidade de vida da população local; 

            12 O turismo ajuda a preservar a cultura e estimula o artesanato local; 

            13 O governo regional pode contribuir, através da sua ação, para o desenvolvimento 

sustentável da atividade turística; 

           14 As autarquias podem contribuir, através da sua ação, para o desenvolvimento 

sustentável da atividade turística. 

 

 

   Série 1 Muito insatisfatório/Muito pouco importante/Discordo totalmente 

                          2 Insatisfatório/Pouco importante/Discordo 

                          3 Satisfatório/Mediamente importante/Indeciso 

                          4 Bom/Importante/Concordo 

                          5 Muito bom/Muito importante/Concordo totalmente 
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4.3 Resultado da aplicação dos questionários aos agentes do setor turismo 

 

Tabela 4.5 

Resultado em percentual dos questionários aplicados aos agentes do setor turismo 

SÉRIE 

Qual opinião 

sobre o 

desenvolvime

nto do 

turismo na 

Região (1) 

Qual o grau de 

importância sobre o 

patrimônio histórico, 

arquitetônico e dos 

monumentos na 

Região (2) 

Qual o grau 

de 

importância 

da natureza, 

fauna e flora 

da Região (3) 

Qual o grau de 

importância 

para as 

Manifestações e 

eventos 

culturais (4) 

Opine sobre a oferta 

de recursos naturais 

(paisagem, trilha, 

flora etc.) (5) 

Opine sobre 

os recursos 

históricos, 

arquitetônicos 

e culturais na 

Região (6) 

Atrações 

especiais 

(equipamentos 

desportivos, 

jardins 

botânicos etc.). 

(7) 

Qual o grau de 

importância para 

aumentar a oferta 

atrações/ produções 

turísticas temáticas (8) 

1 0 0 0 0 0 0 20 0 

2 20 0 0 0 13 13 60 0 

3 33 13 20 33 13 60 13 0 

4 33 40 13 40 40 20 0 20 

5 14 47 67 27 34 7 7 80 

Soma 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

(Continuação tabela 4.5) 

Qual o grau de 

importância para 

aumentar a oferta 

de circuitos e 

visitas 

organizadas (9) 

Indique a 

opinião sobre o 

turismo permite 

criar emprego 

para os 

residentes (10) 

O aumento do 

rendimento gerado 

pelo turismo tem 

contribuído para 

melhorar a qualidade 

de vida da população 

(11) 

O turismo ajuda a 

preservar a cultura e 

estimula o artesanato 

local (12) 

O governo regional 

contribui, através de 

sua ação, para o 

desenvolvimento 

sustentável da 

atividade turística 

(13) 

As autarquias 

contribuem, 

através da sua 

ação para o 

desenvolviment

o sustentável da 

região (14) 

0 0 0 13 0 0 

0 0 13 47 0 0 

7 6 20 13 0 0 

7 67 40 27 7 7 

86 27 27 0 93 93 

100 100 100 100 100 100 

 Legenda: Série 1 Muito insatisfatório/Muito pouco importante/Discordo totalmente 

                          2 Insatisfatório/Pouco importante/Discordo 

                          3 Satisfatório/Mediamente importante/Indeciso 

                          4 Bom/Importante/Concordo 

                          5 Muito bom/Muito importante/Concordo totalmente 
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Figura 4.5 

Resultado em percentual dos questionários aplicados aos agentes do setor turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

      Item 1 O desenvolvimento do Turismo Rural na Região é satisfatório; 

              2 O patrimônio histórico, arquitetônico e os monumentos são importantes para os 

turistas na escola do destino turístico; 

             3 Os recursos naturais, fauna e flora são importantes para os turistas na escolha do 

destino turístico; 

             4 As manifestações e os eventos culturais são importantes para os turistas na escolha 

do destino turístico; 

             5 Está satisfeito com os recursos naturais (paisagem, trilhas, fauna, flora etc) e o 

estado de conservação na Região; 

             6 Está satisfeito com os recursos históricos, arquitetônicos e culturais (monumentos, 

folclore, artesanato etc.) e o estado de conservação na Região; 

             7 Está satisfeito com as atrações especiais (equipamentos desportivos, jardim 

botânico etc.) e o estado de conservação na Região; 

             8 Aumentar a oferta de atrações turísticas temáticas estimula a atratividade e aumenta 

a competitividade do destino turístico na Região; 

             9 Aumentar a oferta de circuitos e visitas organizadas estimula a atratividade e 

aumenta a competitividade do destino turístico na Região; 

            10 O turismo permite criar emprego para o residente; 
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            11 O aumento do rendimento gerado pelo turismo tem contribuído para melhorar a 

qualidade de vida da população local; 

            12 O turismo ajuda a preservar a cultura e estimula o artesanato local; 

           13 O governo regional pode contribuir, através da sua ação, para o desenvolvimento 

sustentável da atividade turística; 

           14 As autarquias podem contribuir, através da sua ação, para o desenvolvimento 

sustentável da atividade turística. 

 

                          Série 1 Muito insatisfatório/Muito pouco importante/Discordo totalmente 

                          2 Insatisfatório/Pouco importante/Discordo 

                          3 Satisfatório/Mediamente importante/Indeciso 

                          4 Bom/Importante/Concordo 

                          5 Muito bom/Muito importante/Concordo totalmente 

 

 

4.4 Resultado da aplicação dos questionários aos Órgãos Públicos 

 

 

Tabela 4.6 

Resultado em percentual dos questionários aplicados aos Órgãos Públicos 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Legenda: Item 1 Muito insatisfatório/muito menos 

                        2 Insatisfatório/Menos 

SÉRIE 

Qual a importância do Turismo 

Rural desenvolvido do(s) 

Município(s) (1) 

Qual a importância que o 

Turismo Rural vai desempenhar 

no(s) Municípios nos próximos 

dez anos (2) 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 20 40 

5 80 60 

Soma 100 100 
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                        3 Satisfatório/A mesma 

                        4 Bom/Mais 

                        5 Muito bom/Muito mais 

 

Figura 4.6 

Resultado em percentual dos questionários aplicados aos Órgãos Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Item 

Legenda: Item 1 Muito insatisfatório/muito menos 

                          2 Insatisfatório/Menos 

                          3 Satisfatório/A mesma 

                          4 Bom/Mais 

                          5 Muito bom/Muito 
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4.5 Resultados dos Testes de Correlação, Tabelas e Gráficos 

 

4.5.1 Residentes 

 

4.5.1.1 Município de Bezerros 

 
Tabela 4.7 

 
Resposta por item: residentes do Município de Bezerros 

______________________________________________________________________ 
           |                            Número de resposta 

_________________________|___________________________________________ 
  ITEM               |           CONCORDO        |             DISCORDO                  

1 10 5 
2 12 3 
3 14 1 
4 13 2 
5 11 4 
6 14 1 
7 9 6 
8 14 1 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

Correlação: -1. Variáveis perfeitamente correlatas de forma negativa. 

 
 

Figura 4.7 
 

Resposta por item: residentes do Município de Bezerros 
 

Número de 
respostas 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
                        
                         Fonte: Dados da pesquisa de campo                          Item                                                       
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Legenda: 

           Item 1 Opinião sobre o desenvolvimento do Turismo Rural na Região; 

                   2  Importância do Turismo Rural para o Município; 

                   3 O turismo permite criar emprego para os residentes da região; 

                   4 Há mais oportunidade de negócio no Município devido ao                   

desenvolvimento do turismo; 

                   5 O aumento do rendimento gerado pelo turismo tem contribuído para melhorar a 

qualidade de vida da população do Município; 

                  6 O turismo ajuda a preservar a cultura e estimula o artesanato local, 

                  7 O comércio melhorou no Município por causa do turismo; 

                  8 O planejamento do turismo a longo prazo pelas autoridades regionais e locais 

pode contribuir para maximizar os benefícios e para minimizar os impactos negativos do 

turismo. 

 

4.5.1.2 Gravatá 
 

Tabela 4.8 
Resposta por item: residentes do Município de Gravatá 

           |                            Número de resposta 
________________________ |_________________________________________________ 

  ITEM               |           CONCORDO        |             DISCORDO                
1 15 0 
2 13 2 
3 6 9 
4 15 0 
5 12 3 
6 15 0 
7 15 0 
8 13 2 

 Fonte: Dados da pesquisa de campo 
Correlação: -1. Variáveis perfeitamente correlatas de forma negativa. 
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Figura 4.8 
Resposta por item: residentes do Município de Gravatá 

 
Número de 
respostas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                           
                            Fonte: Dados da pesquisa de campo                          Item 
 
 
Legenda: 

           Item 1 Opinião sobre o desenvolvimento do Turismo Rural na Região; 

                   2  Importância do Turismo Rural para o Município; 

                   3 O turismo permite criar emprego para os residentes da Região; 

                   4 Há mais oportunidade de negócio no Município devido ao                   

desenvolvimento do turismo; 

                  5 O aumento do rendimento gerado pelo turismo tem contribuído para melhorar a 

qualidade de vida da população do Município; 

                  6 O turismo ajuda a preservar a cultura e estimula o artesanato local, 

                  7 O comércio melhorou no Município por causa do turismo; 

                  8 O planejamento do turismo a longo prazo pelas autoridades regionais e locais 

pode contribuir para maximizar os benefícios e para minimizar os impactos negativos do 

turismo. 
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4.5.1.3 Moreno 
 
 

Tabela 4.9 
 

Resposta por item: residentes do Município de Moreno 
           |                            Número de resposta 

______________________ |_______________________________________________ 
  ITEM               |           CONCORDO        |             DISCORDO                

1 6 9 
2 9 6 
3 11 4 
4 8 7 
5 2 13 
6 7 8 
7 0 15 
8 6 9 

 Fonte: Dados da pesquisa de campo 

Correlação: -1. Variáveis perfeitamente correlatas de forma negativa. 

 

 
Figura 4.9 

       Resposta por item: residentes do Município de Moreno 
 

Número de 
respostas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
             Fonte: Dados da pesquisa de campo                        Item 

 
 
Legenda: 

           Item 1 Opinião sobre o desenvolvimento do Turismo Rural na Região; 

                   2  Importância do Turismo Rural para o Município; 

                   3 O turismo permite criar emprego para os residentes da Região; 
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                   4 Há mais oportunidade de negócio no Município devido ao                   

desenvolvimento do turismo; 

                  5 O aumento do rendimento gerado pelo turismo tem contribuído para melhorar a 

qualidade de vida da população do Município; 

                  6 O turismo ajuda a preservar a cultura e estimula o artesanato local, 

                  7 O comércio melhorou no Município por causa do turismo; 

                  8 O planejamento do turismo a longo prazo pelas autoridades regionais e locais 

pode contribuir para maximizar os benefícios e para minimizar os impactos negativos do 

turismo. 

 

4.5.2 Empresário do Estabelecimento Turístico 
 

 
Tabela 4.10 

 
Resposta por item: proprietários de estabelecimentos turísticos 

           |                            Número de resposta 
______________________ |_______________________________________________ 

  ITEM               |           CONCORDO        |             DISCORDO                
1 10 5 
2 12 3 
3 15 0 
4 10 5 
5 14 1 
6 15 0 
7 9 6 
8 15 0 
9 15 0 
10 13 2 
11 13 2 
12 13 2 
13 15 0 
14 14 1 

 Fonte: Dados da pesquisa de campo 
 

Correlação: -1. Variáveis perfeitamente correlatas de forma negativa. 
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Figura 4.10 
        Resposta por item: empresários dos estabelecimentos de turismo da Região 

 
Número de 
respostas 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
                            Fonte: Dados da pesquisa de campo             Item 
 
Legenda: 
      ; Item 1 O desenvolvimento do Turismo Rural na Região é satisfatório; 

              2 O patrimônio histórico, arquitetônico e os monumentos são importantes para os 

turistas na escola do destino turístico; 

             3 Os recursos naturais, fauna e flora são importantes para os turistas na escolha do 

destino turístico; 

             4 As manifestações e eventos culturais são importantes para os turistas na escolha do 

destino turístico; 

             5 Está satisfeito com os recursos naturais (paisagem, trilhas, fauna, flora etc.) e o 

estado de conservação na Região.; 

             6 Está satisfeito com os recursos históricos, arquitetônicos e culturais (monumentos, 

folclore, artesanato etc.) e o estado de conservação na Região; 

             7 Está satisfeito com as atrações especiais (equipamentos desportivos, jardim 

botânico etc.) e o estado de conservação na Região; 

             8 Aumentar a oferta de atrações turísticas temáticas estimula a atratividade e aumenta 

a competitividade do destino turístico na Região; 

             9 Aumentar a oferta de circuitos e visitas organizadas estimula a atratividade e 

aumenta a competitividade do destino turístico na Região; 

            10 O turismo permite criar emprego para o residente; 

            11 O aumento do rendimento gerado pelo turismo tem contribuído para melhorar a 

qualidade de vida da população local; 

            12 O turismo ajuda a preservar a cultura e estimula o artesanato local; 
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            13 O governo regional pode contribuir, através da sua ação, para o desenvolvimento 

sustentável da atividade turística; 

            14 As autarquias podem contribuir, através da sua ação, para o desenvolvimento 

sustentável da atividade turística. 

 

Tabela 4.11 
Resposta por item: agentes do setor turístico da Região 

           |                            Número de resposta 
______________________ |_______________________________________________ 

  ITEM               |           CONCORDO        |             DISCORDO                
1 12 5 
2 13 3 
3 12 2 
4 10 5 
5 13 2 
6 13 2 
7 3 12 
8 15 0 
9 15 0 
10 14 1 
11 10 5 
12 4 11 
13 15 0 
14 15 0 

 Fonte: Dados da pesquisa de campo 

Correlação: -1. Variáveis perfeitamente correlatas de forma negativa. 
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4.5.3 Agente do Setor Turismo   
 

Figura 4.11 

            Resposta por item: agentes do setor turístico da Região 

Número de 
respostas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                        Fonte: Dados da pesquisa de campo                   Item 
 

Legenda:  

      Item 1 O desenvolvimento do Turismo Rural na Região é satisfatório; 

              2 O patrimônio histórico, arquitetônico e os monumentos são importantes para os 

turistas na escola do destino turístico; 

             3 Os recursos naturais, fauna e flora são importantes para os turistas na escolha do 

destino turístico; 

             4 As manifestações e eventos culturais são importantes para os turistas na escolha do 

destino turístico; 

             5 Está satisfeito com os recursos naturais (paisagem, trilhas, fauna, flora etc.) e o 

estado de conservação na Região;; 

             6 Está satisfeito com os recursos históricos, arquitetônicos e culturais (monumentos, 

folclore, artesanato etc.) e o estado de conservação na Região; 

             7 Está satisfeito com as atrações especiais (equipamentos desportivos, jardim 

botânico etc.) e o estado de conservação na Região; 

             8 Aumentar a oferta de atrações turísticas temáticas estimula a atratividade e aumenta 

a competitividade do destino turístico na Região; 

             9 Aumentar a oferta de circuitos e visitas organizadas estimula a atratividade e 

aumenta a competitividade do destino turístico na Região; 
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            10 O turismo permite criar emprego para o residente; 

            11 O aumento do rendimento gerado pelo turismo tem contribuído para melhorar a 

qualidade de vida da população local; 

            12 O turismo ajuda a reservar a cultura e estimula o artesanato local; 

           13 O governo regional pode contribuir, através da sua ação, para o desenvolvimento 

sustentável da atividade turística; 

           14 As autarquias podem contribuir, através da sua ação, para o desenvolvimento 

sustentável da atividade turística. 

 

4.5.4 Agente do Órgão Público 

 

 Os agentes responsáveis pelos Órgãos Públicos respondem ser boa a importância do 

turismo hoje e é grande a expectativa de melhorar ainda mais nos próximos dez anos. Em suas 

opiniões o turismo melhora a vida da população, gerando emprego e renda, e 

desenvolvimento para a Região. Em relação às estratégias, no sentido de melhorar ainda mais 

o turismo local, informam ser fundamental capacitar a população com a realização de cursos, 

palestras e debates.  

 Todos estão empenhados em ajudar no desenvolvimento do turismo nos Municípios, 

inclusive com a criação de calendários para a realização de eventos e manifestações culturais. 

 O trabalho é grande e precisa ser constantes, pois só assim realmente haverá progresso 

nessa área.  

 

4.6 ANÁLISE DA PESQUISA 

 

 De acordo com o resultado da pesquisa, pode ser constatado que o Município de 

Gravatá tem um turismo muito acentuado devido ao clima, ao seu comércio, a rede hoteleira e 

aos eventos promovidos pela Secretaria de Turismo Municipal. Seu povo hospitaleiro sabe 

que o turismo é de grande importância para o desenvolvimento da Região, gerando emprego e 

renda para a população. Os empresários mostram-se muito confiantes e sabem que investindo 

no segmento haverá bom retorno, e para isso querem o opoio dos agentes financeiros que 

possam oferecer créditos com juros subsidiados. 
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No Município de Moreno, constatou-se situação inversa, onde não há turismo 

acentuado, a população sabe disso e não mostra satisfação com essa situação, pois sabem que 

o turismo melhora a vida das pessoas e da localidade. 

 No Município de Bezerros há situação é intermediária, devido a pouca divulgação, 

poucos eventos e desconfiança do empresário para investir mais. A grande queixa da 

população é o Município não estar envolvido no Circuito do Frio, inserido no calendário de 

algumas Cidades como Gravatá, Garanhuns, Triunfo, Taquaritinga do Norte e Pesqueira. 

 Assim, com um pouco mais de vontade das autoridades Estadual e Municipal, as 

Cidades analisadas pode melhorar e muito na questão do turismo. 
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5 Conclusão 
 

Procurando sintetizar as idéias dos entrevistados e baseados nas informações colhidas 

com a aplicação dos questionários e apoiado nos testes, verificou-se que os residentes do 

Município de Gravatá mostram-se mais otimistas, com relação aos benefícios que o turismo 

proporciona para o local, com o total de 87% da aprovação, isso devido ao que a Cidade 

oferece: o clima, a gastronomia diversificada, o artesanato, muitos bares e restaurantes e bons 

hotéis e grande variedade de pousadas. Em seus arredores muitos moradores da Capital têm 

em Gravatá um segundo lar, pois é um lugar perfeito para quem deseja descansar. O 

Município de Bezerros vem em segundo lugar com 81% de aprovação, pelas suas belezas 

naturais como a Reserva Ecológica de Serra Negra, pólo cultural onde há encontros culturais, 

esotéricos e pedagógicos. A população do Moreno apenas 41% aprova. Embora o Município 

disponha de grande potencial para o incremento do turismo, especialmente o rural, como 

engenhos com suas casas-grandes, reservas ecológicas com bosques, rios, riachos, trilhas e 

muito mais.  

Quanto à vantagem do turismo rural e urbano para a Região, todos opinaram que há 

tendência de desenvolvimento, através do aumento do comércio, geração de empregos e renda 

para o cidadão, urbanização da cidade, melhoria de infra-estrutura, construções de hotéis, 

pousadas, bons restaurantes e principalmente desenvolvimento social e econômico na Região.  

Quanto ao inconveniente do turismo, afirmam, em sua maioria, mais poluição, muito 

barulho, badernas, mais sujeira nas ruas, trânsito congestionado, aumento do custo de vida, 

drogas, prostituição e criminalidade.  

Como sugestão, todos opinaram, que há necessidade de mais divulgação, 

investimentos, principalmente em infra-estrutura, capacitação para a população e incentivo ao 

empresário para investir, promover mais eventos culturais e esportivos, melhorar os acessos, 

construir prives, mais restaurantes e hotéis, melhorar a infra-estrutura, governo trabalhar mais 

pelo social e especialmente mostrar o que a Região tem de oferecer ao turista, principalmente 

para outros países. 

 Desse modo, conclui-se que há grande esperança da população em relação ao 

desenvolvimento do turismo na Região, o que falta é maior agrecividade por parte das 

autoridades em realizar grandes e constantes eventos, como visitas para a terceira idade, para 

os jovens, pois essa Região oferece um grande e variado tipo de lazer e entretimentos. Pode-se 

caminhar em trilhas da Mata Atântica, passando por bosques com lindos riachos, antigas 
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construções de engenhos de cana-de-açúcar, pode-se deliciar de boa gastronomia, enfim, tem 

tudo para oferecer ao turista de qualquer idade e consição social. 

 As entrevistas com os empresários dos estabelecimentos turísticos, 87% informaram 

que o turismo é bom para a Região, principalmente em relação ao turismo de negócios, onde 

grandes empresas da Capital promovem reuniões com seus funcionários. Com isso a ocupação 

média dos estabelecimentos é de 70%, chegando a perto de 100% nos períodos de grandes 

eventos, como na Semana Santa, o São João e o Circuito do Frio em Gravatá, o Carnaval de 

Bezerros, com grande destaque para os Papangus. Foi constatado que há muito otimismo em 

relação ao desenvolvimento do turismo da Região, isso pelo que a natureza oferece: belas 

paisagens, trilhas, fauna, flora, com os recursos históricos, arquitetônicos e culturais. 

Informam ainda que com mais incentivo dos governos municipal e estadual, promovendo 

mais eventos culturais, religiosos e esportivos, mais divulgação, especialmente fora do estado, 

há grande tendência de melhorar ainda mais o turismo regional. Com isso estão dispostos em 

investir na melhoria das instalações e em novos alojamentos. Por isso que, para os próximos 

dez anos, 94% acham que com mais ações das autoridades, haverá mais desenvolvimento com 

esse tipo de turismo. 

 Quanto aos agentes do setor turismo, 78% mostram-se otimistas para o 

desenvolvimento do turismo na Região, principalmente pelo que se tem para explorar na Zona 

Rural, especialmente para o grande filão das Agências que é o turismo da terceira idade, onde 

há demanda o ano todo. Quando se trata dos próximos dez anos passa para 87% o grau de 

confiança. Defende mais divulgação, promoção de mais eventos, incentivos financeiros, 

principalmente investimentos em infra-estrutura, capacitar a população interessada em 

participar do turismo, principalmente o homem do campo, onde muitas vezes migram para 

outros centros em busca de emprego ou renda. 

 Nas entrevistas com os agentes dos órgãos públicos, todos acham importante o 

desenvolvimento do turismo rural e urbano para a Região, principalmente na geração de 

empregos, renda e receita, na rotatividade de produtividade. Afirmam que há necessidade de 

capacitar os funcionários envolvidos com o turismo, o homem do campo e os trabalhadores 

do comércio em geral, para melhor atender os turistas. Quanto aos incentivos estão sempre 

procurando parcerias com outros Órgãos como o SEBRAE, FAEPE, o fortalecimento de 

Associações, como dos Empresários e a APETURR – Associação Pernambucana de Turismo 

Rural.  
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 Pelo que se pode observar, os Gestores Públicos estão sempre em franca atividades na 

criação de eventos, parcerias, promoções, enfim fazendo tudo dentro do possível para 

melhorar cada vez mais o turismo de um modo geral, como exemplo o diretor de turismo do 

Município de Bezerros informa que esta viabilizando ações com o governo estadual para 

maior desenvolvimento desta atividade e como estratégia, capacitação, “no sentido de mostrar 

a importância do turismo no desenvolvimento econômico da cidade”. Quanto às sugestões 

dadas: capacitar os gestores públicos, formar parcerias com outros Municípios. “Promover um 

momento de discussão com outros órgãos e elaborar calendário de eventos enfocando o 

turismo”. 

 Do Município de Gravatá o prefeito e o secretário de turismo têm como objetivos 

capacitar pessoas que trabalham direta ou indiretamente com o turismo, procuram parcerias 

com o Sebrae e Senar, no sentido de oferecerem este tipo de capacitação. 

Em Moreno, os objetivos são “otimisar a combinação dos fatores produtivos na cadeia 

econômica do setor turístico rural e urbano”, no sentido de “aumentar a auto-estima e a renda 

da população”. Quanto aos benefícios que o turismo pode fazer pelo o Município, pode-se 

citar a “diminuição do êxodo rural, a geração de emprego e renda, e a valorização da cultura 

local”. 

O diretor da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco, informou 

que para viabilizar o turismo, “há necessidade de estruturar um sistema de informação de 

suporte à promoção dessa modalidade de turismo”, promover maior integração entre os 

demais órgãos envolvidos,  ampliar a infra-estrutura de acesso ao turismo rural” e melhorar 

os alojamentos e a segurança. 

Para a EMPETUR, “há necessidade de maior integração entre os empresários no 

sentido de fortalecer o segmento turístico”, o que já vem “sendo feito pelo SEBRAE e 

FAEPE”. Como sugestões, “ampliação de parcerias, qualificação do empresariado e da equipe 

de trabalho, investimento em promoções, o foratelecimento da APETURR”, entre outras 

coisas mais. 

Através deste trabalho pretendeu-se desenvolver e testar uma metodologia operacional 

que permitisse integrar os agentes de viagens e os empresários do setor rural e urbano nos 

Municípios em estudo para um melhor aproveitamento do potencial turístico, no sentido de 

oferecer melhores condições de vida a população, ou seja, o envolvimento de três grupos de 

interesse do setor: empresarial, turistas e residentes. 
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 Espera-se que o resultado deste estudo possa ajudar no desenvolvimento do turismo na 

Região, aumentando a capacidade de emprego e negócios para o cidadão residente dos 

Municípios em estudo, bem como que as empresas instaladas na Região possam aferir 

melhores negócios com o fim de adquirir melhores lucros e prosperidade para o Município. 
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                 QUESTIONÁRIOS DE PESQUISAS 
 

 Esta pesquisa tem por finalidade analisar a evolução do turismo rural nos Municípios 
de Bezerros, Gravatá e Moreno, envolvendo agentes de viagens, proprietários de 
estabelecimentos (alojamentos) turísticos e população residente. 
 A pesquisa justifica-se pela necessidade de mostrar a viabilidade do projeto com o fim 
de atrair o interesse dos governos estadual e municipal e do empresariado para investir na 
região com o propósito de intensificar o turismo rural como instrumento de renda ou 
complementação da renda da população residente e diversificação econômica regional. 
 
 

QUESTIONÁRIO AOS EMPRESÁRIOS DO ESTABELECIMENTO TURÍSTICO 
 
I Parte. Informações gerais 
 

 
1. Informações sobre o empreendimento turístico 

 
Nome do estabelecimento  
Classificação  
Endereço  
Número de unidades habitacionais (quartos,  
apartamentos, suítes, chalés etc.) 

 

Número de leitos  
Número de empregados: se familiar  
                                        se assalariado  
Volume de negócios em 2008 (Reais)  
Renda bruta em 2008  
Custos do negócio em 2008  
Lucratividade em 2008  

 
 

A Atividade é complemento à outra já existente. Ex.: agrícola, pecuária etc.?                    
 
 

Tipo de exploração: 
i) organização independente  
ii) contrato de gestão  
iii) franchising de serviços  
iv) joint-venture  
v) consórcio  
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Informações sobre o responsável pela gestão do empreendimento turístico 
 

Nome do responsável  
Cargo que ocupa  
Ano de início de funções  
Nº de anos na atividade turística  
Ocupação anterior  
Naturalidade  
Habilitações  
Formação específica na área do turismo  

 
 
II Parte. Opinião sobre o Turismo na Região 
 

1. Qual é a sua opinião sobre o desenvolvimento do turismo na Região? 
 
Muito 

insatisfatório 
Insatisfatório Satisfatório Bom Muito bom 

 
1 2 3 4 5 

 
 2. Qual é a importância que acha que a atividade turística vai desempenhar, no 
Município, nos próximos 10 anos? 
 

Muito menos Menos A mesma Mais Muito mais 
1 2 3 4 5 

 
   3. Atendendo à sua experiência na atividade turística, qual é o grau de importância que 
acha que os turistas atribuem aos seguintes atributos na escolha do destino turístico na 
Região? 

 Muito 
pouco 

importante 

Pouco 
importante 

Mediamente 
importante 

Importante Muito 
importante 

Singularidade do destino (condições naturais e identidade cultural) 1 2 3 4 5 
Acessibilidade à Região 1 2 3 4 5 
Infra-estrutura 1 2 3 4 5 
Disponibilidade/qualidade do alojamento 1 2 3 4 5 
Disponibilidade/qualidade dos transportes locais 1 2 3 4 5 
Convívio com amigos ou familiares 1 2 3 4 5 
Nível de preços 1 2 3 4 5 
Oportunidades para a prática de desportos e atividades de lazer 1 2 3 4 5 
Paisagem 1 2 3 4 5 
Gastronomia 1 2 3 4 5 
Atividades de animação, entretenimento, vida noturna 1 2 3 4 5 
Patrimônio histórico e arquitetônico, monumentos etc. 1 2 3 4 5 
Natureza, fauna e flora 1 2 3 4 5 
Manifestações e eventos culturais 1 2 3 4 5 
Manifestações e eventos religiosos 1 2 3 4 5 
Oportunidades para fazer compras 1 2 3 4 5 
Hospitalidade dos residentes 1 2 3 4 5 
Tranqüilidade, ritmo de vida 1 2 3 4 5 
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Segurança 1 2 3 4 5 
Atividades para toda a família 1 2 3 4 5 

 
 4. Em sua opinião como classifica a oferta turística atual da Região onde se localiza a 
sua empresa (está satisfeito com o estado de conservação do recurso, com a disponibilidade, 
freqüência e qualidade dos serviços, etc.)? 
 

 Muito 
insatisfatório 

Insatisfatório Satisfatório Bom Muito 
bom 

Recursos naturais (paisagem, trilhas, fauna, flora, etc.) 1 2 3 4 5 
Recursos históricos, arquitetônicos e culturais (monumentos, 
folclore, artesanato, etc.) 

1 2 3 4 5 
Atrações especiais (equipamentos desportivos, jardins botânicos, 
etc.) 

1 2 3 4 5 
Qualidade do ambiente: 

• Qualidade do ar 1 2 3 4 5 
• Qualidade da água 1 2 3 4 5 
• Qualidade do solo 1 2 3 4 5 
• Ruído 1 2 3 4 5 

Recursos humanos: 
• Qualificação do emprego no turismo 1 2 3 4 5 
• Escolas e cursos de formação na área do turismo 1 2 3 4 5 
• Disponibilidade futura de recursos humanos qualificados 1 2 3 4 5 

Equipamentos e serviços turísticos: 
• Oferta de alojamento turístico (variedade e qualidade) 1 2 3 4 5 
• Oferta de restaurantes (variedade e qualidade) 1 2 3 4 5 
• Oferta recreativa geral 1 2 3 4 5 
• Oferta cultural 1 2 3 4 5 
• Oferta noturna 1 2 3 4 5 
• Agências de viagens e turismo 1 2 3 4 5 
• Guias turísticos 1 2 3 4 5 
• Aluguel de viaturas 1 2 3 4 5 
• Estabelecimentos comerciais 1 2 3 4 5 
• Postos de informação turística 1 2 3 4 5 
• Parques e jardins 1 2 3 4 5 
• Parques de campismo 1 2 3 4 5 

Infra-estruturas e serviços básicos 
• Abastecimento de água 1 2 3 4 5 
• Distribuição de energia 1 2 3 4 5 
• Iluminação pública 1 2 3 4 5 
• Saneamento básico 1 2 3 4 5 
• Recolha e tratamento de resíduos (lixo) 1 2 3 4 5 
• Limpeza viária 1 2 3 4 5 
• Gestão, limpeza e manutenção de atrações turísticas 1 2 3 4 5 
• Segurança e policiamento 1 2 3 4 5 
• Serviços de proteção civil 1 2 3 4 5 
• Serviços de saúde 1 2 3 4 5 
• Bancos e serviços de câmbios 1 2 3 4 5 
• Comunicações (correios e telecomunicações) 1 2 3 4 5 
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5. Qual é o grau de importância que atribui às seguintes medidas para estimular a 
atratividade e aumentar a competitividade do destino turístico na Região? 
 

 Muito pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Mediamente 
importante 

Importante Muito 
importante 

Aumentar a oferta de atrações/produções turísticas temáticas 1 2 3 4 5 
Melhorar os transportes e acessibilidades à Região 1 2 3 4 5 
Aumentar a oferta de equipamentos e serviços turísticos 1 2 3 4 5 
Aumentar a oferta de circuitos e visitas organizadas 1 2 3 4 5 
Melhorar a qualidade dos equipamentos e serviços turísticos 1 2 3 4 5 
Aumentar a promoção turística de produtos temáticos 1 2 3 4 5 
Melhorar a informação turística e os sistemas de reservas on-line 1 2 3 4 5 
Melhorar a relação qualidade/preço 1 2 3 4 5 
Aumentar as medidas de proteção dos recursos turísticos (naturais 
e culturais) 

1 2 3 4 5 
Melhorar a gestão ambiental ao nível do destino (autárquico e 
empresarial) 

1 2 3 4 5 
 
 6. Indique a sua opinião relativamente cada uma das seguintes afirmações. 
 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Indeciso Concordo Concordo 
totalmente 

O turismo permite criar emprego para os residente 1 2 3 4 5 
O turismo tem contribuído para o aumento da poluição do 
ambiente 

1 2 3 4 5 
Há mais oportunidades de negócio na Região devido ao 
desenvolvimento do turismo 

1 2 3 4 5 
O turismo tem sido responsável por alterações na paisagem e na 
biodiversidade (fauna e flora) da Região 

1 2 3 4 5 
No verão, há problemas de trânsito e de estacionamento e excesso 
de ruído nas atrações turísticas 

1 2 3 4 5 
O aumento do rendimento gerado pelo turismo tem contribuído 
para melhorar a qualidade de vida da população local 

1 2 3 4 5 
O turismo tem provocado a deterioração de locais de interesse 
histórico, arquitetônico e cultural 

1 2 3 4 5 
A qualidade das intra-estruturas e dos serviços públicos tem 
melhorado devido ao aumento do turismo (ensino, saúde, 
transportes, estradas, etc.) 

1 2 3 4 5 

O turismo pertuba o comportamento dos residentes, 
principalmente dos mais jovens, levando à perda de identidade 
cultural 

1 2 3 4 5 

O turismo tem contribuído para a qualificação dos recursos 
humanos e introdução de novas tecnologias na Região 

1 2 3 4 5 
Há mais lixo na cidade por causa do turismo 1 2 3 4 5 
Eu tenho acesso a melhores equipamentos desportivos, culturais e 
de lazer por causa do desenvolvimento do turismo 

1 2 3 4 5 
O turismo tem agravado os problemas sociais de droga, 
alcoolismo e prostituição na Região 

1 2 3 4 5 
O turismo ajuda a preservar a cultura e estimula o artesanato local 1 2 3 4 5 
O turismo provoca a subida dos preços do bens e das propriedades 1 2 3 4 5 
O comércio melhorou na cidade por causa do turismo 1 2 3 4 5 
Tem havido uma preocupação em melhorar a qualidade do 
ambiente e o ordenamento do território na Região por causa do 
turismo 

1 2 3 4 5 

O turismo tem agravado as desigualdades sociais, porque os 
benefícios econômicos do turismo são limitados a poucas pessoas 

1 2 3 4 5 
Eu sinto que participo no processo de tomada de decisão quanto 
ao desenvolvimento do turismo na Região 

1 2 3 4 5 
O turismo aumenta a insegurança e a criminalidade 1 2 3 4 5 
O planejamento do turismo a longo prazo pelas autoridades 
regionais e locais pode contribuir para maximizar os benefícios e 
para minimizar os impactos negativos do turismo 

1 2 3 4 5 

A maior parte dos bens e serviços utilizados no turismo são 1 2 3 4 5 
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importados 
A maior parte das empresas turísticas da Região pertence e é 
gerida por habitantes locais 

1 2 3 4 5 
 
 7. Quais são as principais motivações da sua empresa par adotar práticas de 
sustentabilidade do turismo? 
 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Indeciso Concordo Concordo 
totalmente 

Aumentar a rentabilidade do negócio, através da redução de custos 1 2 3 4 5 
Aumentar a satisfação dos clientes e atrair novos turistas 1 2 3 4 5 
Aumentar a satisfação dos empregados (orgulho na empresa, 
compromisso com a qualidade, reduzir os riscos de saúde e de 
segurança) 

1 2 3 4 5 

Beneficiar a comunidade local e, em última instância, o destino 
turístico 

1 2 3 4 5 
Melhorar as relações públicas da empresa (credibilidade, imagem, 
notoridade) 

1 2 3 4 5 
Obter uma vantagem de marketing em relação à concorrência 1 2 3 4 5 

 
 8. Que entidades podem contribuir, através da sua ação, para o desenvolvimento 
sustentável da atividade turística? 
 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Indeciso Concordo Concordo 
totalmente 

O Governo Regional 1 2 3 4 5 
As autarquias 1 2 3 4 5 
As associações de empresários 1 2 3 4 5 
As empresas 1 2 3 4 5 
Os cientistas 1 2 3 4 5 
As associações ambientalistas e grupos de cidadãos 1 2 3 4 5 
Os cidadãos (pessoas individualmente) 1 2 3 4 5 
A comunicação social 1 2 3 4 5 
As escolas 1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – PIMES 

Mestrado Profissional em Comércio Exterior e Relações Internacionais 
 
 

 
QUESTIONÁRIO AOS AGENTES DO SETOR TURISMO 

 
 

 
I Parte. Informações gerais 
 

 
1. Informações sobre o empreendimento turístico 

 
Nome do estabelecimento  
Classificação  
Endereço  
Número de empregados  
Volume de negócios em 2008 (em Reais)  

 
 
 

Tipo de exploração: 
i) organização independente  
ii) contrato de gestão  
iii) franchising de serviços (contrato de franquia)  
iv) joint-venture (regras jurídicas de relacionamento entre duas ou mais empresas)  
v) consórcio  

 
 

 
2. Informações sobre o responsável pela gestão do empreendimento turístico 

 
Nome do responsável  
Cargo que ocupa  
Ano de início de funções  
Nº de anos na atividade turística  
Ocupação anterior  
Naturalidade  
Habilitações  
Formação específica na área do turismo  
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II Parte. Opinião sobre o Turismo na Região 
 

1. Qual é a sua opinião sobre o desenvolvimento do turismo na Região? 
 
Muito 

insatisfatório 
Insatisfatório Satisfatório Bom Muito bom 

 
1 2 3 4 5 

 
 
2. Qual é a importância que acha que o Turismo Rural vai desempenhar, no 

Município, nos próximos 10 anos? 
 

Muito menos Menos A mesma Mais Muito mais 
1 2 3 4 5 

 
   
 3. Atendendo à sua experiência na atividade turística, qual é o grau de importância que 
acha que os turistas atribuem aos seguintes atributos na escolha do destino turístico na 
Região? 
 

 Muito 
pouco 

importante 

Pouco 
importante 

Mediamente 
importante 

Importante Muito 
importante 

Singularidade do destino (condições naturais e identidade cultural) 1 2 3 4 5 
Acessibilidade à Região 1 2 3 4 5 
Infra-estrutura 1 2 3 4 5 
Disponibilidade/qualidade do alojamento 1 2 3 4 5 
Disponibilidade/qualidade dos transportes locais 1 2 3 4 5 
Convívio com amigos ou familiares 1 2 3 4 5 
Nível de preços 1 2 3 4 5 
Oportunidades para a prática de desportos e atividades de lazer 1 2 3 4 5 
Paisagem 1 2 3 4 5 
Gastronomia 1 2 3 4 5 
Atividades de animação, entretenimento, vida noturna 1 2 3 4 5 
Patrimônio histórico e arquitetônico, monumentos etc. 1 2 3 4 5 
Natureza, fauna e flora 1 2 3 4 5 
Manifestações e eventos culturais 1 2 3 4 5 
Manifestações e eventos religiosos 1 2 3 4 5 
Oportunidades para fazer compras 1 2 3 4 5 
Hospitalidade dos residentes 1 2 3 4 5 
Tranqüilidade, ritmo de vida 1 2 3 4 5 
Segurança 1 2 3 4 5 
Atividades para toda a família 1 2 3 4 5 
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 4. Em sua opinião como classifica a oferta turística atual da Região onde se localiza a 
sua empresa (está satisfeito com o estado de conservação do recurso, com a disponibilidade, 
freqüência e qualidade dos serviços, etc.)? 
 

 Muito 
insatisfatório 

Insatisfatório Satisfatório Bom Muito 
bom 

Recursos naturais (paisagem, trilhas, fauna, flora, etc.) 1 2 3 4 5 
Recursos históricos, arquitetônicos e culturais (monumentos, 
folclore, artesanato, etc.) 

1 2 3 4 5 
Atrações especiais (equipamentos desportivos, jardins botânicos, 
etc.) 

1 2 3 4 5 
Qualidade do ambiente: 

• Qualidade do ar 1 2 3 4 5 
• Qualidade da água 1 2 3 4 5 
• Qualidade do solo 1 2 3 4 5 
• Ruído 1 2 3 4 5 

Recursos humanos: 
• Qualificação do emprego no turismo 1 2 3 4 5 
• Escolas e cursos de formação na área do turismo 1 2 3 4 5 
• Disponibilidade futura de recursos humanos qualificados 1 2 3 4 5 

Equipamentos e serviços turísticos: 
• Oferta de alojamento turístico (variedade e qualidade) 1 2 3 4 5 
• Oferta de restaurantes (variedade e qualidade) 1 2 3 4 5 
• Oferta recreativa geral 1 2 3 4 5 
• Oferta cultural 1 2 3 4 5 
• Oferta noturna 1 2 3 4 5 
• Agências de viagens e turismo 1 2 3 4 5 
• Guias turísticos 1 2 3 4 5 
• Aluguel de viaturas 1 2 3 4 5 
• Estabelecimentos comerciais 1 2 3 4 5 
• Postos de informação turística 1 2 3 4 5 
• Parques e jardins 1 2 3 4 5 
• Parques de campismo 1 2 3 4 5 

Infra-estruturas e serviços básicos 
• Abastecimento de água 1 2 3 4 5 
• Distribuição de energia 1 2 3 4 5 
• Iluminação pública 1 2 3 4 5 
• Saneamento básico 1 2 3 4 5 
• Recolha e tratamento de resíduos (lixo) 1 2 3 4 5 
• Limpeza viária 1 2 3 4 5 
• Gestão, limpeza e manutenção de atrações turísticas 1 2 3 4 5 
• Segurança e policiamento 1 2 3 4 5 
• Serviços de proteção civil 1 2 3 4 5 
• Serviços de saúde 1 2 3 4 5 
• Bancos e serviços de câmbios 1 2 3 4 5 
• Comunicações (correios e telecomunicações) 1 2 3 4 5 
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5. Qual é o grau de importância que atribui às seguintes medidas para estimular a 
atratividade e aumentar a competitividade do destino turístico na Região? 
 

 Muito pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Mediamente 
importante 

Importante Muito 
importante 

Aumentar a oferta de atrações/produções turísticas temáticas 1 2 3 4 5 
Melhorar os transportes e acessibilidades à Região 1 2 3 4 5 
Aumentar a oferta de equipamentos e serviços turísticos 1 2 3 4 5 
Aumentar a oferta de circuitos e visitas organizadas 1 2 3 4 5 
Melhorar a qualidade dos equipamentos e serviços turísticos 1 2 3 4 5 
Aumentar a promoção turística de produtos temáticos 1 2 3 4 5 
Melhorar a informação turística e os sistemas de reservas on-line 1 2 3 4 5 
Melhorar a relação qualidade/preço 1 2 3 4 5 
Aumentar as medidas de proteção dos recursos turísticos (naturais 
e culturais) 

1 2 3 4 5 
Melhorar a gestão ambiental ao nível do destino (autárquico e 
empresarial) 

1 2 3 4 5 
 

 
6. Indique a sua opinião relativamente cada uma das seguintes afirmações. 

 
 Discordo 

totalmente 
Discordo Indeciso Concordo Concordo 

totalmente 
O turismo permite criar emprego para os residente 1 2 3 4 5 
O turismo tem contribuído para o aumento da poluição do 
ambiente 

1 2 3 4 5 
Há mais oportunidades de negócio na Região devido ao 
desenvolvimento do turismo 

1 2 3 4 5 
O turismo tem sido responsável por alterações na paisagem e na 
biodiversidade (fauna e flora) da Região 

1 2 3 4 5 
No verão, há problemas de trânsito e de estacionamento e excesso 
de ruído nas atrações turísticas 

1 2 3 4 5 
O aumento do rendimento gerado pelo turismo tem contribuído 
para melhorar a qualidade de vida da população local 

1 2 3 4 5 
O turismo tem provocado a deterioração de locais de interesse 
histórico, arquitetônico e cultural 

1 2 3 4 5 
A qualidade das intra-estruturas e dos serviços públicos tem 
melhorado devido ao aumento do turismo (ensino, saúde, 
transportes, estradas, etc.) 

1 2 3 4 5 

O turismo pertuba o comportamento dos residentes, 
principalmente dos mais jovens, levando à perda de identidade 
cultural 

1 2 3 4 5 

O turismo tem contribuído para a qualificação dos recursos 
humanos e introdução de novas tecnologias na Região 

1 2 3 4 5 
Há mais lixo na cidade por causa do turismo 1 2 3 4 5 
Eu tenho acesso a melhores equipamentos desportivos, culturais e 
de lazer por causa do desenvolvimento do turismo 

1 2 3 4 5 
O turismo tem agravado os problemas sociais de droga, 
alcoolismo e prostituição na Região 

1 2 3 4 5 
O turismo ajuda a preservar a cultura e estimula o artesanato local 1 2 3 4 5 
O turismo provoca a subida dos preços do bens e das propriedades 1 2 3 4 5 
O comércio melhorou na cidade por causa do turismo 1 2 3 4 5 
Tem havido uma preocupação em melhorar a qualidade do 
ambiente e o ordenamento do território na Região por causa do 
turismo 

1 2 3 4 5 

O turismo tem agravado as desigualdades sociais, porque os 
benefícios econômicos do turismo são limitados a poucas pessoas 

1 2 3 4 5 
Eu sinto que participo no processo de tomada de decisão quanto 
ao desenvolvimento do turismo na Região 

1 2 3 4 5 
O turismo aumenta a insegurança e a criminalidade 1 2 3 4 5 
O planejamento do turismo a longo prazo pelas autoridades 
regionais e locais pode contribuir para maximizar os benefícios e 
para minimizar os impactos negativos do turismo 

1 2 3 4 5 
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A maior parte dos bens e serviços utilizados no turismo são 
importados 

1 2 3 4 5 
A maior parte das empresas turísticas da Região pertence e é 
gerida por habitantes locais 

1 2 3 4 5 
 
  
7. Quais são as principais motivações da sua empresa par adotar práticas de sustentabilidade 
do turismo? 
 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Indeciso Concordo Concordo 
totalmente 

Aumentar a rentabilidade do negócio, através da redução de custos 1 2 3 4 5 
Aumentar a satisfação dos clientes e atrair novos turistas 1 2 3 4 5 
Aumentar a satisfação dos empregados (orgulho na empresa, 
compromisso com a qualidade, reduzir os riscos de saúde e de 
segurança) 

1 2 3 4 5 

Beneficiar a comunidade local e, em última instância, o destino 
turístico 

1 2 3 4 5 
Melhorar as relações públicas da empresa (credibilidade, imagem, 
notoridade) 

1 2 3 4 5 
Obter uma vantagem de marketing em relação à concorrência 1 2 3 4 5 

 
  
            8. Que entidades podem contribuir, através da sua ação, para o desenvolvimento 
sustentável da atividade turística? 
 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Indeciso Concordo Concordo 
totalmente 

O Governo Regional 1 2 3 4 5 
As autarquias 1 2 3 4 5 
As associações de empresários 1 2 3 4 5 
As empresas 1 2 3 4 5 
Os cientistas 1 2 3 4 5 
As associações ambientalistas e grupos de cidadãos 1 2 3 4 5 
Os cidadãos (pessoas individualmente) 1 2 3 4 5 
A comunicação social 1 2 3 4 5 
As escolas 1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – PIMES 

Mestrado Profissional em Comércio Exterior e Relações Internacionais 
 
 

 
QUESTIONÁRIO À POPULAÇÃO RESIDENTE 

 
 

É RESIDENTE NO MUNICÍPIO: BEZERROS:................ 
                                                        GRAVATÁ:................. 
                                                        MORENO: .................. 
                    SIM (CONTINUA)                         NÃO (TERMINA) 
 
 
Identificação do indivíduo selecionado: 
Sexo: 
        Masculino..................................... 1 
        Feminino....................................... 2 
Idade: 
                       │........│.........│ anos 
Estado Civil: 
        Solteiro......................................... 1 
        Casado/Vive com companheiro.... 2 
        Outro............................................. 3 
Número de pessoas no agregado familiar: 
                       │........│.........│ 
Naturalidade:........................................... 

 Nível de Escolaridade: 
        Analfabeto.............................................. 1 
        Ensino Fundamental (1ª a 4ª série)......... 2 
        Ensino Fundamental (5ª a 8ª série)......... 3 
        Ensino Médio.......................................... 4 
        Ensino Pós-Médio................................... 5 
        Ensino Superior....................................... 6 
Situação Profissional: 
        Exerce Atividade Profissional................. 1 
        Desempregado......................................... 2 
        Doméstica................................................ 3 
        Estudante................................................. 4 
        Aposentado/Reformado........................... 5 
        Outra. Qual?............................................. 6 

 
 
Se respondeu, “Exerce atividade profissional”, “Desempregado” ou “Aposentado”, indique a 
profissão principal (atual ou anterior, se não estiver trabalhando atualmente)? 
 
 ................................................................................................................................ 
   a) Profissional liberal........................................................................................... 1 
 b) Funcionário público federal............................................................................. 2 
 c) Funcionário público estadual........................................................................... 3 
 d) Funcionário público municipal........................................................................ 4 
 e) Empregado em empresa de economia mista.................................................... 5 
 f) Militar............................................................................................................... 6 
 g) Comerciário...................................................................................................... 7 
 h) Industriário....................................................................................................... 8 
 i) Bancário............................................................................................................ 9 
 j) Empresário...................................................................................................... 10 
 k) Outro: qual?.....................................................................................................11 
 
Grau de envolvimento no setor do turismo em geral. 
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P1 – Tem algum envolvimento pessoal no setor do turismo? (marcar uma só resposta) 
a) Tem (ou teve) um negócio no setor do turismo (Estabelecimento, restaurante,                   
agência de viagens, rent-a-car, guia turístico etc.)................................................ 1 
b) Tem (ou teve) um emprego no setor do turismo (Estabelecimento, restaurante, 
agência de viagens, rent-a-car, guia turístico etc.)................................................ 2 
c) Trabalha (ou trabalhou) noutra atividade, mas tem (ou tinha) contato direto       com 
turistas........................................................................................................... 3 
d) Não está envolvido/nenhum envolvimento...................................................... 4 

 
 
P2 – Tem outro membro da família com envolvimento no setor do turismo? 

a) Tem (ou teve) um negócio no setor do turismo (estabelecimento, restaurante, 
agência de viagens, rent-a-car, etc.)................................................................ 1 

b) Tem (ou teve) um emprego no setor do turismo (estabelecimento, restaurante, 
agência de viagem, rent-a-car, guia turístico etc.)....................... 2 

c) Trabalha (ou trabalhou) noutra atividade, mas tem (ou tinha) contato direto com 
turistas..................................................................................................... 3 

d) Não está envolvido/nenhum envolvimento..................................................... 4 
 
 
P3 – Residiu sempre neste Município?  

a) Sim∧passe para P4......................................................................................... 1 
b) Não.................................................................................................................. 2 

 
P3.1 – Há quantos anos mudou de residência para este Município     │........│........│ 
 
P3.2 – Qual o motivo principal da mudança de residência? 

...........................................................................................................................................

....................................................................................................................... 
 

P4 – Atualmente habita em: 
a) Casa própria.................................................................................................... 1 
b) Casa alugada................................................................................................... 2 
c) Outra situação (discrimine)............................................................................ 3 

 
P5 – Nos últimos dois anos, efetuou alguma viagem para fora da região onde reside? 

a) Sim ................................................................................................................. 1 
b) Não∧passe para P6........................................................................................ 2 

 
P5.1 – Se efetuou uma viagem nos últimos dias, qual foi o motivo desta viagem: 

a) Férias/lazer...................................................................................................... 1 
b) Visita a amigos ou familiares.......................................................................... 2 
c) Negócios/motivos profissionais (conferência,congressos,feiras, exposições) 3 
d) Eventos culturais/desportivos......................................................................... 4 
e) Outro. Qual?.................................................................................................... 5 

 
P5.2 – Nesta sua viagem, viajou para onde: 

a) Para outra(s) Cidade(s) de Pernambuco.......................................................... 1 
b) Para outra(s) cidade(s) do País (discrimine a(s) cidade(s).............................. 2 
c) Para o estrangeiro (discrimine o país)............................................................  3 
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Opinião sobre o turismo na Região: 
 
P6 – Diga qual a sua opinião sobre o desenvolvimento do turismo na Região? 

a) Muito bom....................................................................................................... 5 
b) Bom................................................................................................................. 4 
c) Satisfatório...................................................................................................... 3 
d) Insatisfatório................................................................................................... 2 
e) Muito insatisfeito............................................................................................ 1 

 
P7 – Diga qual é a importância que acha que a atividade turística vai desempenhar no 
Município nos próximos 10 anos? 

a) Muito mais...................................................................................................... 5 
b) Mais................................................................................................................ 4 
c) A mesma......................................................................................................... 3 
d) Menos............................................................................................................. 2 
e) Muito menos................................................................................................... 1 

 
P8 – Diga qual a importância do Turismo Rural para o Município? 
 

Muito menos Menos A mesma Mais Muito mais 
1 2 3 4 5 

 
P9 – Indique, por favor, as três atividades econômicas que apresentam maior potencial de 
crescimento na Região: 
 
1º Lugar  
2º Lugar  
3º Lugar  
 
P10 – Qual a sua opinião relativamente a cada uma das seguintes afirmações?  
 

 Discordo 
plenamente 

Discordo Indeciso Concordo Concordo 
plenamente 

O turismo permite criar emprego para os residentes da Região 1 2 3 4 5 
O turismo tem contribuído para o aumento da poluição do ambiente 1 2 3 4 5 
Há mais oportunidade de negócio no Município devido ao 
desenvolvimento do turismo 

1 2 3 4 5 
O turismo tem sido responsável por alterações na paisagem e na 
biodiversidade (fauna e flora) da Região 

1 2 3 4 5 
No verão, há problemas de trânsito e de estacionamento e excesso de 
ruído nas atrações turísticas 

1 2 3 4 5 
O aumento do rendimento gerado pelo turismo tem contribuído para 
melhorar a qualidade de vida da população do Município 

1 2 3 4 5 
O turismo tem provocado a deterioração de locais de interesse histórico, 
arquitetônico e cultural. 

1 2 3 4 5 
A qualidade das infra-estruturas e dos serviços públicos tem melhorado 
devido ao aumento do turismo (ensino, saúde, transportes, estradas etc.) 

1 2 3 4 5 
A construção de hotéis afeta a qualidade estética do ambiente, por não 
haver um adequado planejamento e ordenamento da área 

1 2 3 4 5 
Eu tenho ganho mais dinheiro devido ao turismo 1 2 3 4 5 
O turismo pertuba o comportamento dos residentes, principalmente os 
mais jovens, levando à perda da identidade cultural da população 

1 2 3 4 5 
O turismo tem contribuído para a qualificação dos recursos e introdução 
de novas tecnologias na Região 

1 2 3 4 5 
Há mais lixo no Município por causa do turismo 1 2 3 4 5 



 
 
 
 

 

156

Eu tenho mais acesso a melhores equipamentos desportivos, culturais e 
de lazer por causa do desenvolvimento do turismo 

1 2 3 4 5 
O turismo tem agravado os problemas sociais de droga, alcoolismo e 
prostituição na Região 

1 2 3 4 5 
O turismo ajuda a preservar a cultura e estimula o artesanato local 1 2 3 4 5 
O turismo provoca a subida dos preços dos bens e das propriedades 1 2 3 4 5 
O comércio melhorou no Município por causa do turismo 1 2 3 4 5 
No verão, os residentes não têm acesso conveniente às principais atrações 
turísticas do Município por causa dos turistas 

1 2 3 4 5 
Tem havido uma preocupação em melhorar a qualidade do ambiente e o 
ordenamento do território no Município por causa do turismo 

1 2 3 4 5 
O turismo tem agravado as desigualdades sociais, porque os benefícios 
econômicos do turismo são limitados a poucas pessoas 

1 2 3 4 5 
Eu sinto que participo no processo de tomada de decisão quanto ao 
desenvolvimento do turismo no Município 

1 2 3 4 5 
O turismo aumenta a insegurança e a criminalidade 1 2 3 4 5 
O planejamento do turismo a longo prazo pelas autoridades regionais e 
locais pode contribuir para maximizar os benefícios e para minimizar os 
impactos negativos do turismo. 

1 2 3 4 5 

A maior parte dos bens e serviços utilizados no turismo são importados 1 2 3 4 5 
A maior parte das empresas turísticas do Município pertence e é gerida 
por habitantes locais 

1 2 3 4 5 
 
 
P11 – Na sua opinião, qual é a principal vantagem do turismo para a Região? 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
 
P12 – Na sua opinião, qual é o principal inconveniente do turismo para a Região? 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
 
P13 – Tem alguma sugestão a fazer para estimular o turismo no seu Município? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – PIMES 

Mestrado Profissional em Comércio Exterior e Relações Internacionais 
 
 
 

QUESTIONÁRIOS DE PESQUISAS 
 

  
Esta pesquisa tem por finalidade analisar a evolução do turismo rural nos Municípios 

de Bezerros, Gravatá e Moreno, envolvendo agentes de viagens, proprietários de 
estabelecimentos (alojamentos) turísticos e população residente. 
 A pesquisa justifica-se pela necessidade de mostrar a viabilidade do projeto com o fim 
de atrair o interesse dos governos estadual e municipal e do empresariado para investir na 
região com o propósito de intensificar o turismo rural como instrumento de renda ou 
complementação da renda da população residente e diversificação econômica regional. 

 
 
 
 

QUESTIONÁRIO AOS ORGÃOS PÚBLICOS SOBRE O TURISMO RURAL NOS 
MUNICÍPIOS DE BEZERROS, GRAVATÁ E MORENO. 

 
 
 

I Parte. Informações gerais 
 
 

1. Informações sobre o órgão 
 
 
Nome do órgão  
Estadual  
Municipal  
Outro (citar)  
Endereço  
 
 
 

2. Informações sobre os gestores públicos responsáveis pelas informações 
 
Nome:.................................................................................................................................. 
Cargo ou função:................................................................................................................. 
Há quanto tempo exercendo a função ou cargo?................................................................. 
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II Parte. Opinião sobre a atividade do Turismo Rural na região ou município 
 
 
 1. Qual a importância do Turismo Rural no desenvolvimento do(s) município(s)? 
  
Muito 

insatisfatório 
Insatisfatório Satisfatório Bom Muito bom 

 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 2. Qual a importância que o Turismo Rural vai desempenhar no(s) Município(s), nos 
próximos 10 anos? 
 

Muito menos Menos A mesma Mais Muito mais 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
III Parte. Opinião do gestor público sobre o Turismo Rural na região. 
 
 
 
P1 - Quais são seus objetivos para viabilizar o Turismo Rural?......................................... 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
 
 
P2 – O que você está fazendo para viabilizar esta atividade turística? .............................. 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
 
 
P3 – Quais estratégias fundamentais para melhorar o desempenho do Turismo Rural no(s) 
município(s)? ............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
 
 
P4 – O Turismo Rural, de fato, é um bom negócio para o Município?  Por quê?.............. 
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................  
                             
 
 



 
 
 
 

 

159

 
P5 – Quais os benefícios que o Turismo Rural pode fazer para: 

a) Município: .............................................................................................................. 
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

b) Estado: .................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

c) Investidores: ............................................................................................................ 
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

d) População residente: ............................................................................................... 
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 

 
 
P6 – Você conhece as fontes de recursos para o Turismo Rural e a sua distribuição a nível 
Federal, Estadual e Municipal? ................................................................................. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
 
 
 
 
P7 – Há alguma expectativa de investimentos na região pelos órgãos públicos, em infra-
estrutura nos próximos anos?........................ Quanto?........................................................ 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
P8 – Que sugestões você daria para viabilizar o Turismo Rural na Região?...................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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