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UMA ALTERNA TIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
PARA O VALE DO RIBEIRA: 

PÓLO ECOTURÍSTICO DO LAGAMAR 

Um proieto Fundação SOS Mata Atlântica, com apoio de Naturismo 
Atividades Ambientais e Hyfus Consultoria Ltda. 

JUSTIFICATIVA . 
º· r 

O Vale do Ribeira, e específicamente o Lagamar, ( municípios de Iguape, 
Cananéia, Pariquera-Açu e Ilha Comprida), é uma das regiões mais carentes 
do Estado de São Paulo, conforme mapa recentemente publicado pela 
Secretaria de Estado da Ação Social. Historicamente ligada ao extrativismo 
mineral e vegetal, a região sofreu com o declínio das duas atividades, como 
descrito abaixo. Por outro lado, o Lagamar retém uma das maiores parcelas 
contínuas de Mata Atlântica do Brasil, o que lhe garante riquezas cênicas e 
estéticas incomparáveis. Nos seus rios, cachoeiras, restingas, mangues ,e 
florestas que recobrem montanhas, os habitantes tradicionais convivem com 
uma altíssima taxa de biodiversidade animal e vegetal. Essa beleza paisagística 
atrai os habitantes dos grandes centros urbanos, no país e no exterior, que 
estão dipostos a dispender recursos para ter o privilégio de conviver com o 
ambiente natural. Por essas razões, torna-se clara a vocação para o ecoturismo 
do Lagamar, que poderá catalizar um sistema de desenvolvimento sustentável 
centrado no refluxo econômico provindo dos grandes centros urbanos 
próximos e distantes. 

A tendência à descentralização e ao redimensionamento do papel do Estado, 
por outro lado, abre perspectivas de atuação antes desconsideradas. Consciente 
da impossibilidade de uma ação coerente a nível regional, o Governo, tanto a 
nível estadual como federal, privilegia hoje a esfera municipal e a parceria com 
a sociedade civil e as empresas para a consecução de· objetivos sociais e de 
desenvolvimento. A exemplo disso, o Ministério da Indústria, Comércio e 
Turismo, através da Secretaria Nacional de Turismo e do Instituto Brasileiro de 
Turismo (EMBRA TUR), lançou, ao final do ano passado, o Programa 
Nacional de Municipalização do Turismo, que pretende, de forma organizada e 
planejada, repassar às autoridades municipais a tarefa de promover o 
desenvolvimento turístico de forma adaptada às características locais, 
garantindo a retenção dos fluxos financeiros e o beneficio das comunidades 
residentes. Os mesmos objetivos, por sinal, identificaram a iniciativa dos 
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Núcleos de Turismo lançados pelo Governo do Estado de São Paulo na gestão 
passada, através de sua Coordenadoria de Turismo, e que congregavam 
municípios com potencial turístico para, de forma associativista, promoverem 
roteiros junto aos mercados emissores. Muitas vezes, no entanto, isso só se 
toma possível com a cooperação direta da sociedade civil organizada e de 
empresas. 

O Ecoturismo, como alternativa para o desenvolvimento sustentável de 
comunidades carentes, já é reconhecido a nível nacional pelo lançamento, em 
março último, das Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo, num 
projeto conjunto' entre o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e 
do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Vários Itens do 
documento sinalizam apoio a projetos como o que aqui se apresenta: 

- Na Ação 1 (Regulamentação do Ecoturismo ), uma das estratégias levanta a 
necessidade de "estabelecer critérios para a priorização de áreas com potencial 
para o ecoturismo". · .. 
- Na Ação 2 (Fortalecimento e Interação Interinstitucional), a EMBRATUR e 

o IBAMA se comprometem a ''promover e apoiar eventos para disseminação 
de informações sobre o ecoturismo". 

Importantes contribuições também são dadas nos ítens referentes à Formação e 
Capacitação de Recursos Humanos, Incentivos ao Desenyolvimento do 
Ecoturismo e Participação Comunitária. 

Também nesse sentido, o Instituto Florestal e a Fundação Florestal de São 
Paulo, órgãos ligados à Secretaria do Meio Ambiente, aliaram esforços à 
Secretaria de Esportes e Turismo e ao Consórcio de Desenvolvimento 
Intermunicipal do Vale do Ribeira (CODIV AR), que reúne 26 municípios, e 
lançaram a Agenda de Ecoturismo do Vale do Ribeira, que pretende, através 
de uma série de eventos, capacitar recursos humanos e definir roteiros 
ecoturísticos que possam ser distribuídos e comercializados. A primeira 
iniciativa da série foi o Seminário "Desenvolvimento Sustentável e Ecoturismo 
para o Vale do Ribeira,', realizado em lporanga nos dias 09,10 e 11 de junho 
de 1995. Este grupo de técnicos e profissionais apoiou a realização do projeto 
"Pólo Ecoturistico do Lagamar", ora apresentado, por representar um exemplo 
prático, de rápida operacionalização, do que se pretende a seguir repassar aos 
outros municípios. 

(J) 
(i) 
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DETALHAMENTO DO PROJETO 

•Parceiros 

Prefeituras: Iguape, Cananéia/Cardoso(Marujá), Ilha Comprida, Pariqüera 
Açu. 

Operadoras: Agências e Operadores locais ("Trade-Pool" Emissivo ). 
' .. 

ONGs: Fundação SOS 'Mata Atlântica e outras. 

Fornecedores ( "Trade-Peols" Receptivos): Hotéis, Barqueiros, Pousadas, 
Restaurantes, Lideres Locais,~ Assoe. Comerciais. 

Patrocinadores: Empresas comerciais e industriais. 

Organizadores: Naturismo, Hylas 

Diretoria das Unidades de Conservação 

•Critérios 

A) Utilização dos recursos já existentes (Hotéis, Pousadas, Barcos, Empresas 
Operadoras). - 

.iJ) Máxima independência do grupo de instituições governamentais estaduais 
e federais, garantindo o mínimo de burocracia e entraves. ' 

C) Viabilidade econômica autônoma do projeto a curto prazo, minimizando 
investimentos 'e riscos. 
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D) Atenção aos princípios do ccoturismo: 
* baixo impacto/Gestão verde 
* vivência da natureza e da cultura, dos modos de vida das 
comunidades tradicionais e da história local. 

* diversos destinos e gru, , de no máximo 20 pessoas. 
* participação das pepulações locais, na concepção do projeto e na 

distribuiçã · dos recursos (máximo de produtos e serviços locais nos pacotes). 
* destinação de parcela dos recursos para projetos comunítá os e de 
pesquisa e conservação (ONGs e públicas). 

•Objetivos 

a - criação de uma rede de destinos. estrategicamente distribuídos entre 
Iguap= e Cananéia, desenvolvidos ·--~ forma sequencíal e complementar, 
forme J pacotes de 2 a 12 dias. Os destinos devem incluir 
caminhadas, uso de mor tain-bike, caneas/caiaques/Letes a remo, barcos 
a motor, e eventos especiais/e. mpetições espo: ·1var ,- stas populares. 

b - desenvolvimento de um "trade pool" de operação Iocal, organizado e 
gerido ".)or parceiros, centra' .do todo o receptivo principal em 
lguape/Cananéia. O trade incluir, .. .ospedagem, transporte, alimentação, guias 
locais, artesanato e animadores. 

e Estratégia I Cronograma/ Resultados obtidos 

I. Seminário sobre EcotR!rismo: Mercado, Produtü~ e Persnectivas 

Realizado em 01/07/95, sábado, na sede da Fundaçãc SOS Mata Atlânticr ?. 
Objetivo: reunir agentes, operadores, técnicos e demais pessoas interessadas 
no ordenamento do ecoturismo no Lagamar. Coord.: Naturismo/Hylas, com 
duração de 6 horas. Os resultados esperados foram a constituição de grupos de 
trabalho de articulação, de instituição do "trade-pool" e de ·. ~efinição de 
.:. »tratégtss de continuidade. 

--------- -- ... ------·· ···--------- ---------- 
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Resultados: 

Com a presença de 52 pessoas, o evento se iniciou com a apresentação do 
projeto, por Roberto Klabin e Oliver Hillel, após o que João Allievi apresentou 
os Princípios e Critérios do Ecoturismo. A seguir, os participantes foram 
divididos em três grupos temáticos, a saber: 

- "Definição de Estratégias" - Com a participação de 20 pessoas, o grupo 
indicou diversos lugares na região de Pariquera-Açu, Iguape, Cananéia e Ilha 
Comprida. Três tipos de roteiros foram recomendados: trilhas a pé, hidrotrilhas 
a remo ou motor· e· trilhas para mountain-bikes, com duração média de 2 a 4 
dias. Ecossistemas, arquitetura histórica, comunidades tradicionais, esportes e 
aventura serão os ingredientes básicos dos roteiros. N ornes de pessoas a serem 
contactadas foram lembrados. 

- "Agenciadores e Fornecedores', - Co.n a participação de 21 pessoas, 
representando 15 agências de ecoturismo listadas abaixo, o grupo , ' .flniu 
diretrizes e estabeleceu critérios de operação conjuu.a. 
Lista das agências representadas: 

Physis 
Terra Natura 
Naturismo 
Outside 
Ambiental 

Radical Livre 
Biotrip 
Venturas & Aventuras 
Travel-Port 
Ipa-Ti-Uá 

Terra Tour 
Brasil Adentro 
Gaia Ambiental 
100 fronteiras 
APEL 

O grupo sugeriu enviar às outras operadoras o questionário abaixo: 

1) Sua agência opera o Lagamar com que regularidade? 
2) Há quanto tempo? 
3) Qual o roteiro(s) operados e com quais fornecedores? 
4) Quais fornecedores recomenda e quais evitaria (hospedagem, alimentos, 
guias, barqueiros,etc.)? Porque? 
5) Quais os pontos fortes e fracos dos roteiros, segi lo a sua experiência? 
6) Tem sugestões ou comentários sobre a forma pn...osta de operacionalização 
do "pool" descrita acima? Tem outras propostas alternativas? 
7)Quais seriam; a seu ver, os critérios mínimos de qualidade, sustentabilidade, 
ética e de visitação passíveis de serem implantados ? · 
8) Tem interesse em entrar no "nool"? Em quais condições? J 
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II. Roteiro de uma semana de Hylas/Naturismo na região 

De 15 a 22 de julho de 1995, agendado por Nadja Peixoto (Fund. SOS Mata 
Atlântica) e por ONGs e Prefeituras, Maria Emília Assy, Oliver Hillel e João 
Al1ievi fizeram levantamentos para inventário de recursos turísticos, naturais e 
culturais, infra-estrutura (hotelaria, alimentação, transporte), equipamentos e 
recursos humanos (guias, marinheiros, . parceiros, etc.) necessários e 
levantamento de roteiros prontos a serem operados, com assessoria a 
operadores e fornecedores, 

Relatório de Ath:idades 

Dia 15/07 - Chegada a Iguape. visita ao Rio Despraiado. À noite, contato com 
.. Prefeito Zelão, no bairro lcapara. · ·~ 

Dia 16/07 - Levantamento na cidade: roteiro urbano e inventário de hotéis. 
Visita à Ilha Comprida e ao Maré Alta Ilha Comprida Hotel para inventár,c. 

Dia 17/07 - Preparação e participação na la. reunião do "Trade-Pool" local, na 
sede da SOS em lguape. Deslocamento para Cananéia. 

Dia 18/07 - Cananéia: levantamento hoteleiro e contatos. Visita ao Rio 
Boguaçu / Ilha Comprida. la. Reunião do "Trade-Pool" local (Prefeitura). 

Dia 19/07 - Visita técnica ao Marujá I Ilha do Cardoso. Reunião com "Trade 
Pool" local. Levantamento do Rio do Contorno/ dar 1ge. Volta a Cananéia, 
para contato com a Prefeita D. Marioc«. Deslocame. "'º pai.. Pariqüera-Açu. 

Dia 20/07 - Levar.iamento da campina do Encantado ( Pariquera-Açu ). 

Dia 21/07 - Cananéia: levantameuto da Cachoeira do Mandira. À tarde, 2a. 
Reunião do "Trade-Pool" local, no Cauanéia Glória Hotel. 

Dia 22/07 - Pariqüera-Açu: apresentação do Polo Ecoturístico 11.a reunião do 
CODIV AR, para os prefeitos e representantes dos 26 municípios. 

----·· 
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III. Reunião Intermediária - "Trade-Pool" Emissivo (São Paulo) 

Em 14/08/95, segunda-feira, para apresentar os resultados do levantamento aos 
parceiros de São Paulo e ampliar o "Trade-Pool" Emissivo. 

Resultados: 

Com a presença de mais de 50 pessoas, Oliver Hil1el iniciou a n ião 
apresentando sugestões de roteiros ecológicos ( vidd adiante), com as segumtes 
características: 

• envolvem os 4 municípios componentes de projeto, podendo ser operados 
de modo sequincial e contínuo, com duração de 2 a 4 dias; 

• apresentam opções para caminhadas, mountain-bikes e barcos/canoas., com 
larga margem para composição entre essas modalidades, num mesmo 
programa. 

• procuram atender a um grande esr=ctro de público: t . tudantes, famílias', 
esportistas radicais, terceira idade. 

A quantidade/variedade de roteiros é muito grande, podendo atender 
satisfatóriamente a todos os segmentos de mercado. É importante que todos os 
roteiros operados tenham o aval da coordenação do projeto/ pois questões 
relativas a impactos ambientais, capacidade de suporte, respeito cultural, 
sazonalidade e segurança não podem ser desconsideradas. Os participantes 
prontificaram-se a enviar, até o final do mês, sugestões e análises sobre os 
roteiros oferecidos. 

Na segunda parte da reunião, João Allievi apresentou e debateu com os 
participantes projeto de peracionalização do "trade-pool", que resultou na 
forma proposta em anexo. 

IV. Seminário "Pólo Ecoturístico do Lagamar", no dia 25/08/95, sexta-feira, 
na sede da Fundação SOS Mata Atlântica em lguape/SP, a fim de lançar o 
projeto, obter o apoio da comunidade local e prover articulações para 
operacionalização do "Trade-Pool", tanto dos operadores paulistas como dos 
fornecedores locais. ..., 

..1... 
1 
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Com a presença de 50 pessoas, a reunião foi aberta por Roberto .Klabin, 
presidente da Fundação, que colocou como intenção dessa Organização 
oferecer uma alternativa sustentável de desenvolvimento à comunidade do 
Lagamar, coordenando os esforços locais sem paternalismo. A seguir, Oliver 
Hillel resumiu o andamento do projeto até o momento, destacando também os 
passos a serem implementados no futuro próximo. João Allíeví explicitou o 
"modus operandi" do projeto, definido os papéis e responsabilidades dos Pólos 
Emissivo e Receptivos, bem como da Coordenação, formando o Conselho de 
Auto-Regulamentação (CAR). Ao final da reunião, foram indicados os 
candidatos à coordenadores dos Pólos Receptivos, a saber: 

• ,·, 1 ., 

• Pelo TPR Cananéia, o Sr. Roberto, proprietário do Hotel Chalés Tananã, em 
nome da Associação Comercial de Cananéia; 

• Pelo TPR Iguape, os Sres. Bertoldo Rosa Carneiro, da Associação 
Comercial de Iguape, e Rogério de Lacerda Barra Jr., proprietário do Studio 
Vale. · 

V - Reunião de fechamento do "Trade-Pool'' Emissivo São Paulo, na sede 
da Fundação SOS Mata Atlântica em São Paulo, no dia 18/09/95, para acertos 
finais e definição de diretrizes para instrumentos jurldicos. 



ESTRUTURA DA OPERAÇÃO 

@Atrativos Ecoturísticos 

Após os levantamentos realizados, os atrativos seguintes são recomendados, a 
título preliminar: 

IGUAPE 
,·1 1 

Atrativos urbanos: centro histórico, arquitetura, museu, centro cultural 
( artesanato ), ruínas de ltaguá, caverna do Ódio, morro da Espia ( vista da 
região e pequena trilha ), casa da Sopa ( doces típicos )*. Guias : Sílvia, 
D. Kátia ( grupos de Fandango e Reiada ). 

Mar de Dentro: passeio de barco pelo Mar de Dentro, bairro do Icapara, praia 
do Leste*, Toca do Bugio, pequenas ilhas, observação de flora e fauna, Ilha 
Comprida, Hotel Maré Alta Ilha Comprida ( piscinas, quadras, bar, restaurante, 
pôr-do-sol). Guias/barcos: Marina Porto Valo* (Ronaldo). 

Praias: Praia do Leste* ( lagoa de água doce), Praia da Barra do Ribeira* ( 
rio ), Praia da Juréia* ( caminhadas, comunidades tradicionais ). 

Trilhas: Morro da Espia* ( =Ihora, 3 km. ), Sítio Itapema ( Arnaldo, -40'*, 
agricultura alternativa ), Fonte* ( mangue, IB~ srs. Manuel / Miguel, - lh 
), Farol no Icapara* ( Outeiro do Bacharel, -20', vista da barra do Ribeira) 
Opcionais: fazenda de criação de capivaras e catetos* ( Paulo ), Fazenda 
Retiro* ( caxeta/trem ), Despraiado* ( Arnaldo, sr. Peixe, estrada acidentada, 
80km, agricultura tradicional, trilhas, rios e cachoeiras), sambaqui do Jairê* ( 
-28km, panela de barro - D. Tereza/Dita) 

Hospedagem: Pousada Casa Grande) Pousada dos Lampiões (Laura/Luís). 
Silvi Hotel ( Ricardo, para grupos escolares ), Marambaia Turist Hotel. 

·""' '-1 
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ILHA COMPRIDA 

Atrativos: Rio Boguaçu com caminhada até o Boqueirão Sul ( canoagem, trilha 
na mata de ~501, caminhada pela praia de· --4-km* ),Rio Candapiu* ( 
lagoas ricas em -. iodo, canoagem ). Dunas'próxímas a Ponta Norte*, caminhada 
pela Ponta Sul da Ilha* ( Pontal da Trincheira" ), vilas tradicionais" (sítio 
histórico da Vila Nova/ 1751, Pedrinhas), Hotel Maré Alta Ilha Comprida ( 
Ponta Norte ). 

CANANÉIA 

Atrativos urbanos: Museu Municipal, artesanato, arquitetura colonial, igreja ( 
séc. XVI ). Guia/artesão: Barba ( Reinaldo Siwelli ). 

Mar de Dentro: volta de barco ou canoa pela ilha", comunidades tradicionais* 
( Agrosolar - Paulinho/refeição, Guaxixi, Bagre São Paulo, - fandango ), 
SOSTRAMAR * ( Jacques, laboratório, estações de engorda, flutuantes ). 
Cachoeiras: do Mandira ( 13 km, banhos, +de 1 O pontes com alguns rios 
encachoeirados atraentes, estrada de terra boa - para o Ariri/- 50km ), do Pitu* 
( acesso carro, próximo a Itapitangui ). 

Navegação: barcos para a Ilha do Bom Abrigo e outras, para a Ilha do Cardoso 
( praia do Cambriú, Marujá ), para o Ariri. 

Hospedagem: grupos pequenos ( Hotel Pousada da Néia, Pousada do Luar, 
Vila de São João Baptista de Cananéa ), grupos grandes ( Cananéia Glória 
Hotel, Hote1 Cabana do Bugre, Hotel Beira Mar, Hotel Recanto do Sol, Hotel 
Coqueiro, Hotel Chalés Tananã, House Hotel j. 

!O 
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MARUJÁ 

Praias: Pereirinha ( Mar de Dentro ), do Marujá · ( caminhada até barra do 
Ararapira ), da Lage ( lagoas de água doce*, trilha até o Rio do Contorno/ -25' 
na mata), do Fole Grande, do Fole Pequeno ( ilhas, mar calmo ), Cambriú ( 
lagoa de água saJgada/Rio Cambriú, Sr. Idalino I Dito do CEAGESP ), 
Ipanema* ( dificil acesso), ltacuruçá* ( dificil acesso). 

Caminhadas: pela praia até o Cambriú ( -5 hs/ida ), a partir da praia da Lage 
até o rio do Contorno por trilha na mata de -25' dé onde é possível ir de barco 
até o Marujá. 

.• 

Cachoeiras: Cachoeira Grande ( rio encachoeirado, ostras, na maré baixa é 
possível caminhar pelo rio até sua foz / canal ), Cachoeira Alta ( banho, 
sambaqui, trilha curta por ruínas de engenho e mata ) 
Passeios de barco: pelos canais ( sambaquis, observação de flora e fauna, 
Ariri, Barra do Ararapira, Ilha do Superagüí ), Rio Iriniú de Cima e Rio Iriniú 
de Baixo. Ilha do Bom Abrigo (Sr.Carlos, pescador). 

Hospedagem: várias pousadas ( Aldamir, Ezequiel, Celestino, etc.) 

P ARIQÜERA-AÇU 

Atrativos: Campina do Encantado ( trilha de até um dia pela mata com 
sambaqui inexplorado), rios Ribeira do lguape, Jacupiranga, Pariqüera-açu e 
Pariqüera-mirim. Guias: srs. Vitório e Norberto. Operador Local: Orlando 
Milan. 

Hospedagem: Pousada Municipal. 

OBS.: Atrativos marcados com(*) não foram visitados por Hylas/Naturismo. 

1' l' 
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©Sugestões de Roteiros 

Com base nos atrativos conhecidos, e apenas a título de exemplo, seguem-se 
algumas suggestões de roteiros ecoturisticos possíveis: 
1. lguape - Boguaçu ( dois dias) 
Pernoite em lguape. 

lo. dia: praias da Barra do Ribeira e do Leste - banhos e almoço. Embarque 
para passeio pelo Mar de Dentro com observação de flora e fauna. Fim da 
tarde no Maré Alta Ilha Comprida Hotel com jantar. Volta de barco para 

. '' l ' ,, 

lguape. Pernoite. .. · · 

2o dia: passeio pelo centro histórico e Morro da Espia. Embarque em ônibus 
para Cananéia, Almoço em Cananéia e saída para Boqueirão Sul 
(na Ilha Comprida). Caminhada de ~4 km pela praia ( direção Ponta Norte), 
banhos de mar e lagoa de água doce. Entrada em trilha de mata variada de 
-50' ,passando por sambaqui, até o Rio Boguaçu, Pegar canoas. Remar, 
observando flora e fauna, até o Mar de Dentro. Baldear para barco e retornar 
para Cananéia, Embarque para São Paulo. 

2. Mandira - Marujá ( quatro dias) 
Pernoite em Cananéia. 

, 

lo. dia: trilha de bicicleta até o Ariri ( -50 km ), com cachoeira do Mandira ( 
13 km) e rios encachoeirados na estrada. No fim do dia as bicicletas voltam 
para Cananéia (Kombi) e turistas embarcam para Marujá (jantar e pernoite). 

2o. dia: caminhada pela praia até a praia da Lage. Entrada em trilha na mata 
até as lagoas de água doce do rio Cambriú. Descida pelo rio ( trecho final em 
canoas com lanche ) até a praia do Cambriú. Banho de mar e na lagoa de água 
salgada. Jantar e pernoite ( sr. Idalino ). 

3o. dia: caminhada pela praia desde o Cambriú até a praia da Lage (final). 
Banho de mar no Folinho. Na Lage, trilha de mata até o rio do Contorno. 
Embarque em canoas/barcos até o Marujá ( Jantar e pernoite). 

l t"\ 
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4o. dia: embarque para Cananéia ( barco ). No caminho, visita à Cachoeira 
Alta ( trilha na mata, minas e banho de cachoeira ). Chegada em Cananéia para 
almoço. Tarde livre ( passeio de bicicleta). Embarque para São Paulo. 

3. Campina do Encantado - Iguape ( dois dias) 
Pernoite na Pousada Municipal de Pariqüera-Açu. 

lo dia: saída para Fazenda Paraíso ( início da canünhada ). Na Campina do 
Encantado - lanche/almoço. Caminhada passando por sambaqui inexplorado 
até o Rio Pariqüera-Mirim. Travessia e chegada à Fazenda de Orlando Milan ( 
na margem do Rio Ribeira do Iguape ). Jantar e pernoite. 

2o. dia: Embargue em canoas/barcos, descendo o Ribeira do Iguape. Lanche 
em praias e/ou ilhas. Chegada em lguape, visita à cidade ( Morro da Espia). 
Embarque para São Paulo. · 

-~~ 
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© Organização do "TRADE-POOL,, 

Após os três itens de Estratégias/Cronograma/Resultados obtidos terem sido 
cumpridos, e sujeito a modificações por negociação entre as partes, 
Hylas/Naturismo aconselham uma estrutura composta de três parceiros, 
compondo em seu todo o Conselho de Auto-Regulamentação ( "CAR,' ): 

.. 

SOS Mata Atlântica (SOS) 
(Coordenação) 

"Trade-Pool" Emissivo (TPE) 
( São Pau]o) 

"Trade-Pool" Receptivo (TPR -1) 11 ,. 

( 1guape/llha Comprida Norte/ 
Pariquera-Açu) 

"Trade-Pool" Receptivo (TPR - C) 
( Cananéia/Ilha Comprida Sul/ 

Marujá) 

O conjunto de operadoras, fornecedores e coordenação deve constituir uma 
"marca", abrangida pela Fundação SOS Mata Atlântica, sob a denominação 
"Pólo Ecoturístico do Lagamar", que definiria critérios mínimos de 
qualidade, confiabilidade, objetivos comuns e uma imagem/selo/certificado da 
SOS, com um pagamento de "royalties" por roteiro operado/passageiro 
transportado. O Conselho de Auto-regulamentação ( "CAR") será constituído 
para monitoria constante da qualidade, dos impactos sócio-ambientais e da 
capacidade de suporte, podendo inclusive desligar membros do "pool" que não 
respeitarem os critérios mínimos de qualidade, ética e sustentabilidade. Assim, 
o "pool" representaria seus interesses, em especial no tocante à negociação de 
transportes, hospedagem e comercialização. A promoção do destino Lagamar 
(institucional) caberia à Fundação SOS Mata Atlântica, às Associações e 

l'. 
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Prefeituras locais e ao "trade-pool" de operadores locais, ao passo que o 
"pool" paulista se comprometeria a divulgar o selo/marca em seus· produtos e 
apoiar as iniciativas de marketing/assessoria de imprensa, além de respeitar as 
diretrizes do Conselho de Auto-regulamentação. O "pool" deve garantir a 
independência de investimentos e de propriedade, bem como respeitar a 
diversidade de características operacionais de cada agência .. Além da geração 
dos roteiros (apresentados no lançamento em lguape) e administração da 
"marca", a Fundação SOS Mata Atlântica promoveria os cursos de 
capacitação, o marketing institucional, e a prospecção de apoios oficiais 
(Secretarias de . Estado, órgãos públicos. e outras instâncias). Os recursos 
gerados pelo "trade-pool" devem ser aplicados de forma transparente em 
projetos de conservação e comunitários, para alavancar a imagem da iniciativa 
junto ao público consumidor e à comunidade local. 

6 Estratégia Operacional 

O Projeto do Polo Ecoturístico do Lagamar é composto de 3 partes: 

Trade Emissivo ( agências de viagens e operadoras de turismo ecológico) 

a) Podem participar todas as pessoas jurídicas interessadas na 
venda e operação de roteiros ecoturisticos na região do Lagamar. Essa v 

participação deverá ser expressamente confirmada com a assinatura de um 
termo de responsabilidade e a aceitação das normas de conduta ética a serem 
oportunamente redigidas. Por uma questão meramente operacional, farão parte 
inicialmente do trade emissivo, as agências que se fizeram representar nas 
reuniões já realizadas e aquelas que demonstrarem tal interesse até o 
lançamento definitivo do projeto (25/08/95 em lguape ). A partir dessa data, a 
inscrição de novos participantes, será subordinada a um critério de admissão 
estabelecido pelo Conselho de Auto Regulamentação (CAR). Até esta data, 
declararam interesse em participar do "trade", as seguintes agências: 

Ambiental 
Terra Tour 
Brasil Adentro 
Outside 
lpá ti uá 
Trip-Trop 
Total= 18 agências 

Physis 
Terra Natura 
Naturismo 
Travel-Port 
Top Trekking 
Gekko 

Radical Livre 
Biotríp 
Venturas e Aventuras 
100 Fronteiras 
Ecotrip 
Apel ', 

\'"\ 



b) A participação das agências pode se dar da seguinte maneira: 
vendendo os programas oferecidos, 
operando determinados roteiros, 
operando e vendendo os programas escolhidos. 

e) Deverá sempre se respeitar a autonomia e independência das 
agências, que poderão escolher sua própria forma de vender e . operar o 
produto. Dessa forma, as agências terão liberdade para escolher destinos, 
atividades, duração e datas, respeitados os critérios estabelecidos pelo Pólo. 

d) Serão elaborados pela coordenação do Pólo, de forma ampla e 
variada, uma série de "roteiros padrões", Esses roteiros indicarão, além dos 
destinos ecológicos,' uma rede de fornecedores ou trade receptivo , 
responsáveis pelo serviço de infra-estrutura local (hotéis, restaurantes, 
transportadores, guias, etc). Estabelecida a relação desses roteiros, será 
definido pelo trade receptivo, um rodízio obrigatório, a ser respeitado pelos 
integrantes do trade emissivo. 

e) Para efeito experimental, será elaborado um programa 
trimestral com 7 destinos/atividades diferentes: 02 em Iguape + 02·· em 
Cananéia + 02 na Ilha Comprida + O 1 em Pariqüera-Açu. As agências 
integrantes do trade emissivo poderão escolher livremente aquele que melhor 
se adequar ao perfil de sua clientela, ficando a partir daí, responsáveis por sua 
venda e/ou operação. A não realização da viagem, acarretará o pagamento do 
"no show" ao trade receptivo ( i.e. - primeira diária do hotel reservado). 
Exemplificando = Programação Maio 1996 

Dias 07 e 08 ( fim de semana) - 
Iguape/Cananéia - Programa para a terceira idade. 
Hotel Silvi em Iguape.( receptivo) 
Agência responsável pela operação = Brejotur Ltda.( emissivo) 
Dias 12 a 15 ( feriado) 
Cananéia/ Ilha do Cardoso - Trekking com canoagem 
Pousada do Ezequiel e Hotel Marujá (receptivo) 
Agência responsável pela operação = Mangue travei 
Ltda.( emissivo) 

Dias 21 e 22 ( fim de semana) 
Pariqüera-Açu/ lguape - Evento esportivo para atletas 

maratonistas 
Pousada Capim Gordura (receptivo) 
Agência responsável pela operação = Companhia Pé de atleta 
Ltda.( emissivo) 

·-------·-·--···-· --------· -----------·------------·----- ·- ·- -·- ·-· .... •· ····-··- ·---------------- 



Dias 28 e 29 ( fim de semana) 
Jlha Comprida/Cananeia - Educação Ambiental com escola 
Hotel Gloria/Maré Alta.(receptivo) 
Agência responsável pela operação = Children trip 

Ltda.( emissivo) 

t) Com o objetivo de ampliar a participação de um maior número 
de agências/operadoras dentro do trade, sugere-se o seguinte esquema de 
comissionamento: ,. 

l) Agência Operadora ( responsável pela organização e venda ) 
Venda direta aos seus clientes l 00% 
Venda via outra agência 90o/o 
Venda via outra agência, mas com reserva garantida 

80%( mais de 1 O pax) ou 
-85%(até 1 O pax) 

2) Agência Parceira (se compromete com a venda, mediante reserva 
garantia) 

Comissão de 1 5% para até 1 O pax 
Comissão de 20% para mais de I O pax. 
OBS- no caso da não venda, paga ao agente operador, taxa de no 

show 

3) Agência Vendedora ( só vende, sem se responsabilizar por pré-reservas) 
Comissão de mercado - 10% por pax 

g) Além desses roteiros padrões, as agências poderão operar outros 
destinos, com datas e públicos diferentes, respeitadas as regras básicas: do 
Pólo. Se ocorrer a coincidência de destinos, serão respeitados: antecedência da 
reserva ,a capacidade de suporte do roteiro, o rodízio de trilhas e fornecedores, 
etc. Sempre que possível, as agências/operadoras deverão organizar $CUS 
programas, de forma a evitar a sobreposição de destinos.( i.e, quatro excursões 
num feriado no Maruja). 

h) As agências/operadoras podem viabilizar suas viagens com 
qualquer número de passageiros, respeitadas as limitações de cada caso 
( casa), família com 8 pax, grupo de 18 professores, classe com 40 alunos, 
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Dias 28 e 29 ( fim de semana) 
Ilha Comprida/Canancia - Educação Ambiental com escola 
Hotel Gloria/Maré Alta.(receptivo) 
Agência responsável pela operação = Children tríp 

Ltda.( emissivo) 

f) Com o objetivo de ampliar a participação de um maior número 
de agências/operadoras dentro do trade, sugere-se o seguinte esquema de 
comissionamento: º· 

1) Agência Operadora ( responsável pe1a organização e venda ) 
V onda direta aos seus clientes 100% 
Venda via outra agência 90o/o 
Venda via outra agência, mas com reserva garantida 

80%(mais de l O pax) ou 
-85%(até JO pax) 

2) Agência Parceira (se compromete com a venda, mediante reserva 
garantia) 

Comissão de J 5% para até 1 O pax 
Comissão de 20(% para mais de l O pax. 
OBS- no caso da não venda, paga ao agente operador, taxa de no 

show 

3) Agência Vendedora ( só vende, sem se responsabilizar por pré-reservas) 
Comissão de mercado - l 0% por pax 

g) Além desses roteiros padrões, as agências poderão operar outros 
destinos, com datas e públicos diferentes, respeitadas as regras básicas do 
Pólo. Se ocorrer a coíncidência de destinos, serão respeitados: antecedência da 
reserva .a capacidade de suporte do roteiro, o rodízio de trilhas e fornecedores, 
etc. Sempre que possível, as agências/operadoras deverão organizar seus 
programas, de forma a evitar a sobreposição de destinos.( i.e. quatro excursões 
num feriado 110 Marujá). 

h) As agências/operadoras podem viabilizar su., ... viagens com 
qualquer número de passagcíros, respeitadas as limitações de cada caso 
( casal, família com 8 pax, grupo de 18 professores, classe com 40 alunos, 
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etc.).É uma exigência deste pool, a possibilidade de atendimento avulso de 
clientes. 

i) Nos roteiros extras, as agências/operadoras podem escolher o 
hotel de sua preferência, o barco transportador, etc. Nos roteiros do rodízio, 
devem obedecer a escala fornecida pelo coordenador do trade receptivo. 

j) As agências/operadoras, ficam responsáveis pelos serviços de 
venda, fretamento de ônibus para o trecho SP/Lagamar/SP, guias de excursão, 
professores, seguros, etc. Os demais serviços (hotel, alimentação, barcos, guias 
locais, entretenimento, atrativos locais, etc.j.deverão ser da responsabilidade 
da rede de fornecedores locais (trade receptivo). Para o bom andamento da 
operação, aconselha-se amarrar contratualmente essas relações comerciais. 

k) As agências/operadoras não precisarão investir na publicidade 
dos destinos ( folhetos, mapas regionais, etc).A divu)gação interna de seus 
produtos, é facultativa ( i.e. - mala direta da agência).Deve-se evitar parcerias 
diretas em folhetos, publicidade, etc, entre agências do trade emissivo e 
fornecedores locais ( trade receptivo). 

Trade Rece()tivo - Fazem parte desta rede, os hotéis, restaurantes, barqueiros, 
guias/monitores, bairros rurais/praias prestadoras de qualquer serviço ( estadia, 
comida, artczanato, etc). 

a) Para efeito de organização, sugere-se a seguinte divisão: 
'Jase Iguape - representante Hotel Si1vi ou 

Inclui lguape, Ilha Comprida Norte e Pariqüera-Açu; 
- Base Cananéia - representante Assoe. Com. de Cananéia 

com o concurso do Karl Beitler ( Gaia Ambiental ) 
Inclui Canancia, Ilha Comprida Sul e Marujá. 

Essas bases devem se organizar para atender ao tradc 
emissivo, por fone/fax, através de um representante, evitando o excesso de 
consultas. 

b) Os membros do trade receptivo devem, isoladamente ou em 
conjunto, fazer material de divulgação de seus empreendimentos/regiões( 
folheto, cartaz, etc), para distribuição pelo trade emissivo. Para tanto, devem 
buscar ajuda nas associações comerciais/hoteleiras, prefeituras/secretarias, ele. 

e) A rede que opera o receptivo, deve estar dentro dos requisitos 
básicos estabelecidos pelo CAR, necessitando de um cadastramento prévio. 
Devem também operar com preços especiais para os integrantes do Polo. 
Exemplos: 
Preço diária de hotel (balcão)= R.$.10,00 •, 
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Preço comissionado para agências independentes= R$. 9,00.( taxa padrão) 
Preço especial para parceiros do Pólo= R$.8,00 

d) Todos os serviços prestados pelo trade receptivo devem 
garantir qualidade, preço, segurança, conforto , operacionalidade e fácil 
comunicação. 

e) Em contra partida, o trade receptivo terá garantia de uso e o 
pagamento de taxa "no show". ( a primeira diária nos programas de fim de 
semana e dias úteis, e pagamento integral nos dias de feriado prolongado; nas 
temporadas, 20o/o das diárias reservadas). 

f) O coordenador dos trade receptivo ( Iguape e Cananéia) 
auferirá uma percentagem sobre o volume dos serviços oferecidos. Esse 
percentual deverá ser pago e definido pelo trade. 

Coordenação do Polo 

Será a Fundação S.O.S. Mata Atlântica, através da consultoria 
técnica da Hylas/Naturismo, tendo as seguintes atribuições: 

a) organizar o trade emissivo. 
b) organizar o trade receptivo. 
e) organizar o Conselho de Auto Regulamentação (CAR), com a 

participação dos seguintes membros = Diretor da Fundação S.O.S. Mata 
Atlântica+ Naturismo Agência de Viagem + Hylas Consultoria + Trade 
Emissivo + Trade Receptivo; 

d) contatar possíveis patrocinadores. 
e) desenvolver novos roteiros e/ou melhorar os já existentes. 
t) viabilizar a aquisição ou doação de equipamentos ( coletes salva vidas, 

caiaques) e serviços (convênio com empresas de ônibus, etc.). 
g) viabilizar a participação dos orgaõs públicos ( diretoria dos parques, 

prefeituras, consórcios intermunicipais, etc). 
h) divulgar, através de assessoria de imprensa devidamente contratada 

para essa tarefa, os programas do Pólo; produzir folhetos, fotos, vídeos, selo, 
marca, camisetas, relativas o Pólo. 

i) produzir termo contratual, para garantir a lisura e eficiência das 
relações comerciais entre as partes. 

j) produzir a escala dos roteiros padrões, e fiscalizar sua aplicação: idem 
relativo a qualidade e segurança dos serviços oferecidos em nome do projeto. 

k) monitorar as atividades ecoturísticas, controlando o impacto 
ambiental, capacidade de suporte dos roteiros, etc .. 
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1) servir de interlocutor entre as redes ermssivas, receptivas, poder 
público. 

m) oferecer cursos, oficinas de treinamento. de capacitação de mão de 
obra operacional.(' i.e. curso de guias, marketing ecoturístico, primeiros 
socorros, tele-marketing, administração de serviços de hotelaria, arquitetura 
ambientada, energias brandas, etc.). 

n) receber, na forma de "jeton", a quantia de R$ 5,00 por 
passageiro/cliente. Essa quantia será paga pelo trade ( emissivo ou receptivo), 
diretamente à S.O.S., que se obriga a investir essa receita na organização e 
planejamento de prp)etos de conservação e-educação ambiental. 
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d) TREINAMENTO: Realizar dois cursos de 
capacitação para o ecoturismo junto aos operadores e 
fornecedores locais (Pólos Cananéia e Iguape), de três 
dias cada, abordando principies e critérios do 
ecoturismo, administração de empresas e operações 
turisticas (hotelaria e serviços), e atendimento ao cliente. 

e) DIVULGAÇÃO: 'Junto à Assessoria de Imprensa 
especialmente contratada, gerar matérias, imagens 
fotográficas e reportagens, conquistando espaço 
significativo junto à mídia impressa e eletrônica, 
inclusive com a realização de Curso sobre Ecoturismo 
para jornalistas, a exemplo do seminário "Imprensa e 
Mata Atlântica". 

f) COORDENAÇÃO CONTINUADA: Ao longo de 6 
(seis) meses a partir de sua efetiva implantação, 
administrar o Pólo, orientando sua evolução, controlando 
sua qualidade e garantindo o alcance de seus objetivos. 

g) EQUIPE DE APOIO: São consideradas essenciais 
ainda as contratações, por um período de 6 ( seis ) 
meses, de uma Assessoria profissional de Imprensa e de 
um funcionário ( período de oito horas/dia ), para 
centralizar informações e atendimentos na sede da SOS 
Mata Atlântica em São Paulo, com eventuais 
deslocamentos para o Lagamar. 

janeiro / março 
96 

durante os meses 
de 

janeiro.fevereiro 
e março 96 

de novembro/95 
ajunho/96 

durante os 6 
(seis) primeiros 

meses 
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PÓ)L\OJ ECOTURÍS>TlCO DO 
LA6AMA1t 

PROPOSTA DE CONTINUIDADE DE TRABALHOS 

No presente estágio do projeto, para a efetiva implantação e operacionalização 
dos Pólos e da Coordenação, julgamos adequado propor as seguintes etapas: 

ETAPAS: 

a) INSTITUCIONALIZAÇÃO: Redação de dois 
contratos, a partir de consultas legais e negociação com 
os coordenadores de cada "Trade-Pool". Esses 
instrumentos legais devem definir as responsabilidades e 
direitos de cada um dos atores frente ao Projeto, à 
Coordenação, ao Conselho de Auto-regulamentação, aos 
parceiros do mesmo Pool e aos parceiros do Pool 
complementar. 

b) COORDENAÇÃO: Contatos com todas as agências e 
todos os fornecedores, a fim de definir as bases, os 
coordenadores e a forma de operação. Esse trabalho 
poderá ser efetuado cm conjunto com item "e,'. 

e) VISITA TÉCNICA COMPLEMENTAR: finalizar os 
roteiros indicados, estabelecer contatos, testar os 
roteiros, definir os parceiros do projeto, articulando-os 
com lideranças locais. 

PRAZOS: 

novembro 

dezembro 95/ 
janeiro 96 

dezembro 95/ 
janeiro 96 
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