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A mudança do foco científico: da visão mecanicista-cartesiana à sistêmica 

Quando se analisa o papel da ciência neste início de século é importante ter-se claro 

que muitos dos preceitos científicos propostos nos séculos XIX e XX já não são eficazes e 

capazes de explicar a realidade atual, dada a complexidade e abrangência dos fenômenos 

atuais e o ritmo social, imposto principalmente pelas mudanças tecnológicas. Para isto basta 

verificar a crise epistemológica que a ciência vive nas últimas três décadas e as mudanças 

de valores ocorridas neste período, cujos reflexos se materializaram na busca e na adoção 

de novos modelos econômicos-sociais-políticos e científicos. Esta realidade necessita de 

novas formas de explicação e análise, cujas respostas em grande parte, espera-se que 

venham da ciência, o que não tem acontecido na íntegra gerando assim um descrédito 

sobre a eficácia do conhecimento científico na resolução dos problemas contemporâneos. 

Tal condição não é um fato novo ou isolado, BURSZTYN (2001), ao analisar o assunto 

afirma que os problemas e obstáculos gerados pelo próprio homem, não solucionados pela 

ciência nos últimos dois séculos, tem posto em evidência o papel da ciência. 

Ao final do século XIX entrevia-se um mundo promissor com mecanismos de proteção 

social ativos, com garantias dos direitos civis à todos, permitindo assim a inclusão das 

populações marginalizadas num âmbito social mais justo e igualitário. O Estado seria uma 

entidade forte, o progresso seria o promotor de riquezas e a ciência e a tecnologia teriam a 

capacidade de resolverem todos os problemas da humanidade, previa-se que o final do 

século XX seria um período de paz e prosperidade, fato que não se confirmou. A realidade 

demonstrou que ao final do século XX houve uma inversão destas expectativas, o Estado 

perdeu em grande parte o seu poder de instância reguladora, lugar ocupado pelo mercado, 

principalmente àqueles dependentes econômicamente e/ou dependentes de tecnologias. 

Além disto o progresso, baseado no desenvolvimento e uso de novas tecnologias, passou a 

ser visto como causador de impactos ambientais e a ciência perdeu seu encanto de 

instrumento onipotente. Como afirmam BARTHOLO JUNIOR e BURSZTYN (2000, p. 176): 

“As modernas ciência e tecnologia são simultaneamente causa dos males e meio de 

evita-los. Não mais a natureza nos amedronta, mas sim nossos poderes de 

intervenção sobre ela. Parafraseando Descartes, vemo-nos diante do paradoxal 
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imperativo de virmos a ser “mestres e possuidores” dos poderes humanos de 

intervenção.” 

Nas últimas três décadas do século XX a ciência, representada por um grupo seleto de 

pessoas, passou a buscar novos paradigmas que fossem capazes de explicar melhor o 

mundo contemporâneo e com isto solucionar os problemas nele verificados . Todavia, as 

possibilidades e as limitações de análise presentes nos métodos mecanicistas e 

cartesianos, amplamente difundidos e usados no século XIX e em grande parte do século 

XX, passaram a ser refutados e desconsiderados. A idéia do homem como dominador da 

natureza, presente na concepção cartesiana, passou a ser amplamente questionável - como 

afirma CAPRA (1982, p. 36). 

“A concepção cartesiana do universo como sistema mecânico forneceu uma sanção 

“científica” para a manipulação e a exploração da natureza que se tornaram típicas da 

cultura ocidental. De fato, o próprio Descartes compartilhava do ponto de vista de 

Bacon, de que o objetivo da ciência é o domínio e controle da natureza, afirmando que 

o conhecimento científico podia ser usado para nos tornarmos os senhores e 

dominadores da natureza.” 

Por isto, passou-se a buscar uma nova forma de análise que fosse capaz de explicar e 

explicitar as ligações, as articulações, as implicações, as inter-relações, as 

interdependências e a complexidade dos fenômenos que compõem os aspectos sociais, 

culturais, políticos, econômicos e naturais do mundo contemporâneo, como afirma MORIN 

(2002, p. 29): 

“Hoje, só se pode partir da incerteza, inclusive incerteza sobre a dúvida. Hoje, o 

próprio princípio do método cartesiano deve ser metodicamente posto em dúvida, além 

da disjunção dos objetos entre si, das noções entre elas (as ideais claras e distintas) e 

da disjunção absoluta do objeto e do sujeito. Hoje a nossa necessidade histórica é de 

encontrar um método que detecte e não oculte as ligações, as articulações, as 

solidariedades, as implicações, as imbricações,as interdependências, as 

complexidades.” 

Na busca de alternativas que fossem capazes de explicar a integralidade dos 

fenômenos e suas complexibilidades uma corrente ganhou destaque, a holística, a qual 

preconiza o modo orgânico e sistêmico de observar as coisas. Esta corrente se preocupa 

em explicar os fenômenos a partir da percepção, tenta explicar os fenômenos de forma mais 

sinergética visando compreender seus princípios de integralidade e de auto-organização, 

tornando plausível a idéia de uma mesma variável significar ao mesmo tempo causa e 
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efeito, a qual influencia e é influenciada, portanto, uma análise não linear e não 

determinística. 

Essa nova forma de pensar tornou possível o desenvolvimento da teoria sistêmica, a 

qual preocupa-se com integralidade e com a dinâmica dos fenômenos, bem como, com a 

complexibilidade dos níveis de integração dos objetos que o compõe, invertendo assim o 

foco de análise proposto pela visão cartesiana-mecanicista, como demonstra CAPRA (1996, 

p. 46 e47). 

“Na mudança do pensamento mecanicista para o pensamento sistêmico, a relação 

entre as partes e todo foi invertida. A ciência cartesiana acreditava que em qualquer 

sistema complexo o comportamento do todo podia ser analisado em termos das 

propriedades de suas partes. A ciência sistêmica mostra que os sistemas vivos não 

podem ser compreendidos por meio da análise. As propriedades das partes não são 

propriedades intrínsecas, mas só podem ser entendidas dentro do contexto do todo 

maior. Desse modo, o pensamento sistêmico é pensamento “contextual”; e, uma vez 

explicar as coisas considerando o seu contexto significa explicá-las considerando o 

seu meio ambiente...” 

Ou como salientado por BERTALANFFY (1977, p. 28): 

“...só recentemente se tornou visível a necessidade e a exequibilidade da abordagem 

dos sistemas. A necessidade resultou do fato do esquema mecanicista, das séries causais 

isoláveis e do tratamento por partes ter se mostrado insuficiente para atender aos problemas 

teóricos, especialmente nas bio-ciências, e aos problemas práticos propostos pela moderna 

tecnologia.” 

Esta mudança de foco possibilitou uma melhor compreensão sobre os processos de 

inter-relações e interdependências dos fenômenos responsáveis pela organização dos 

sistemas presentes no planeta. As causas e as conseqüências dos processos, verificadas 

nos sistemas sócio-culturais, político-econômico e naturais, passaram a ser compreendidos 

de forma melhor e mais facilmente. A percepção do mundo passou a ser vista na forma de 

uma rede de interconexões e não mais por sistemas isolados - como demonstra a figura 

apresentada a seguir. 

Figura 01 – Mudança de abordagem, de foco, proposta pela visão sistêmica 
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 A - Visão mecanicista preocupa-se com o objeto e não 
com a inter-relação e a interdependência, as relações
são secundárias no processo de organização do 
sistema.  

A B

 B – A visão sistêmica vê o objeto como conseqüência 
do processo de inter-relação e a interdependência é a 
grande responsável pela organização do sistema. 

Fonte: CAPRA (1996, p. 47) 
E

sta forma nova de pensar, nos últimos 30 anos, passou a fazer parte de diversos setores do 

conhecimento, da física, da biologia, da sociologia, da astronomia, da política, da 

econômica, da geografia, das geociências e etc, isto se deve graças à sua flexibilidade e a 

possibilidade de sua aplicação em diversos níveis de escala, pois, como afirma MORIN 

(2002, p. 128): 

“Todos os objetos-chave da física, da biologia, da sociologia, da astronomia, átomos, 

moléculas, células, organismos, sociedades, astros, galáxias, constituem sistemas. 

Fora dos sistemas, há apenas a dispersão particular. Nosso mundo organizado é um 

arquipélago de sistemas no oceano da desordem.” 

Por tais razões, a compreensão do mundo como um sistema possibilita compreender e 

prever melhor, ao longo do tempo, como as ações humanas repercutirão ou não na 

estrutura e na organização espacial dos diversos sub-sistemas que o compõem, bem como 

introduzir medidas mitigadoras a fim de equilibrar essa relação homem-natureza, que muitas 

vezes é antagônica e incompatível. 

A compreensão da concepção sistêmica: das causas às conseqüências 

De acordo com CAPRA (1996), a concepção sistêmica aparece na literatura bem 

antes da década de 1940, todavia, o primeiro a formular e conceituar a teoria como a 

conhecemos atualmente foi BERTALANFFY, até então sua concepção era vaga, nebulosa e 

semimetafísica. 

BERTALANFFY substituiu os fundamentos da ciência cartesiana-mecaniscista pela 

visão holística, cujos fundamentos são carregados de aspectos biológicos. Aproveitando a 

segunda lei da termidinâmica, a lei da dissipação da energia, e do conceito de entropia, ele 

propõe a existência de sistemas abertos que, diferentemente dos sistemas fechados 
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propostos e descritos pela termodinâmica clássica, necessitam de fluxo contínuo de matéria 

e energia para se autoperpetuarem e se auto-regularem, o qual é extraído dos ambientes 

que os cercam. Todavia, devido a limitações técnicas e matemáticas, BERTALANFFY não 

conseguiu explicar na íntegra porquê os sistemas abertos se mantêm afastados da idéia de 

equilíbrio verificados nos sistemas fechados. Para isto, segundo CAPRA (1996), 

BERTALANFFY propõe o termo fliessgleichgewicht, cuja tradução é equilíbrio fluente o qual 

proporciona a auto-regulação e a organização dos sistemas abertos, fato que foi 

comprovado décadas depois por Ilya Prigogine através do conceito de estruturas 

dissipativas. Nas palavras de CAPRA (1996, p. 55): 

“Bertalanffy identificou corretamente as características do estado estacionário como 

sendo aquelas do processo do metabolismo, o que o levou a postular a auto-regulação 

como outra propriedade-chave dos sistemas abertos. Essa idéia foi aprimorada por 

Prigogine trinta anos depois por meio da auto-regulação de estruturas dissipativas” . 

Na busca de uma definição mais concisa sobre o significado de um sistema e sua 

aplicabilidade MORIN (2002, p. 131) apresenta alguns autores que se dispuseram a 

conceituar sistema, entre eles: SAUSSURE (1931); VON BERTALANFFY (1960); ACKOFF 

(1960); MESAROVIC (1962); LEIBNIZ (1966); PAPPORT (1968); MATURANA (1972). 

Todavia, MORIN (op. cit) aponta que nenhum deles introduziram claramente a idéia de 

organização, de hierarquia, tão importante para a análise sistêmica e, portanto, para o 

entendimento do próprio conceito de sistema: 

“A organização, conceito ausente na maioria das definições do sistema, estava até 

agora como que sufocada entre a idéia de totalidade e a idéia de inter-relações, sendo 

que ela liga a idéia de totalidade à de inter-relações, tornando três noções 

indissociáveis.” MORIN (2002, p. 132) 

Neste sentido, partindo das definições propostas e da lacuna deixada por seus 

antecessores, MORIN (2002, p. 132), concebe sistema como “unidade global organizada de 

inter-relações entre elementos, ações ou indivíduos”. 

Na mesma linha de argumentação, CHRISTOFOLETTI (1979), chama a atenção para 

os componentes que o um sistema deve conter, sendo eles: elementos ou unidades; 

relações; atributos; entrada (input) e saída (output). 

Em outro momento, CHRISTOFOLETTI (1999), apresenta duas tipologias importantes 

sobre sistema. A de CHORLEY e KENNEDY (1971, apud CHRISTOFOLETTI, 1999, p.5 ), 

que definem sistema como: 

”...um conjunto estruturado de objetos e/ou atributos, sendo que estes objetos e/ou 

atributos consistem de componentes ou variáveis, que são capazes de assumir magnitudes 
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variáveis e que exibem relações discerníveis uns com os outros e operam conjuntamente 

como um todo complexo.” 

E a de HAIGH (1985, apud CHRISTOFOLETTI, 1999, p.5) que assinalou sistema 

como: 

“...uma totalidade que é criada pela integração de um conjunto estruturado de partes 

componentes, cujas interrelações estruturais e funcionais criam uma inteireza que não se 

encontra implicada por aquelas partes componentes quando desagregadas. “ 

Outro ponto importante sobre o entendimento de sistemas e, portanto sobre a análise 

sistêmica, diz respeito ao exame dos elementos ou unidades que o compõe e sua 

organização, sendo que isoladamente ou justapostos não demonstram a complexidade 

presente nos sistemas. Isto torna importante ter-se noção que o todo não é a soma das 

partes, assim como, as partes são uma fração do todo, as quais são organizadas a fim de 

complementar as funções do todo e cuja complexibilidade quase sempre não é alcançada 

no processo de análise. MORIN (2002, p. 135) sobre o assunto afirma: 

“A primeira e fundamental complexidade do sistema é associar em si a idéia de 

unidade, por um lado, e a de diversidade ou multiplicidade do outro, que, em princípio, 

se repelem e se excluem. O que é preciso compreender são as características da 

unidade complexa: um sistema é uma unidade global, não elementar, já que ele é 

formado por partes diversas e inter-relacionadas. É uma unidade original, não original: 

ele dispõe de qualidades próprias e irredutíveis, mas ele deve ser produzido, 

construído, organizado. É uma unidade individual, não indivisível: pode-se decompô-lo 

em elementos separados, mas então sua existência se decompõe. É uma unidade 

hegemônica, não homogênea: é constituído de elementos diversos, dotados de 

características próprias que ele tem em seu poder. 

A idéia de unidade complexa adquire densidade se pressentimos que não podemos 

reduzir nem o todo às partes, nem as partes ao todo, nem o um ao múltiplo, nem o 

múltiplo ao um, mas que precisamos tentar conceber em conjunto, de modo 

complementar e antagônico, as noções de todo e de partes, de um e de diversos.” 

Idéia esta compartilhada por CAPRA (1982, p. 260): 

“A concepção sistêmica vê o mundo em termos de relações e de integração. Os 

sistemas são totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas às 

unidades menores. Em vez de se concentrar nos elementos ou substâncias básicas, a 

abordagem sistêmica enfatiza princípios básicos de organização. 
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A compreensão dos níveis de integração, inter-relação, interligação e interdependência 

nem sempre é fácil, decorrente da dificuldade existente na identificação dos elementos ou 

unidades que compõem o sistema, seus atributos, suas relações e seus níveis de 

abrangência. Em grande parte esta dificuldade deriva dos limites impostos pela ciência 

clássica cujos métodos encontram-se enraizados no cartesianismo-mecanicista – como 

salienta CAPRA (1982, p. 279). 

“A visão sistêmica dos organismos vivos é difícil de ser apreendida a partir da 

perspectiva da ciência clássica, porque requer modificações significativas de muitos 

conceitos e ideais clássicos.” 

Neste caso, a fim de minimizar tais dificuldades, se faz necessário a apreensão de 

outros dois conceitos fundamentais, o de classificação de sistemas e o de escala de análise. 

O primeiro possibilitará a compreensão das características do sistema, através identificação 

dos elementos e unidades nele presente. O segundo dará condições mais efetivas da 

compreensão dos níveis de integração, inter-relação, interligação e interdependência 

existentes no sistema, bem como, níveis de abrangência do mesmo. 

De acordo com CHRISTOFOLETTI (1979, p. 14 e 15) os sistemas podem ser 

classificados como isolados e não isolados, sendo que este último sub-divide-se em 

sistemas fechados e abertos. Os sistemas isolados são aqueles que por possuírem 

características singulares não sofrem perda e não recebem energia dos ambientes que os 

circundam, o que facilita uma abordagem evolutiva e histórica já que é possível o 

acompanhamento de sua evolução. Os sistemas não isolados são aqueles que mantêm 

relações com os demais sistemas do universo no qual funcionam, sendo que são fechados 

quando, existe troca de energia, recebimento e perda, mas não de matéria e abertos, 

quando há permuta de energia e matéria, este sim mais comum. 

Já o conceito de escala de análise está intimamente ligado à relação existente entre as 

dimensões dos elementos ou unidades analisadas dentro do sistema e os objetivos 

propostos para sua análise. A escala deve ser fruto da repercurssão da finalidade da 

análise, as quais podem ser objetivas ou subjetivas, variando assim de acordo com o ramo 

do conhecimento e a proposta de trabalho. Ou seja, a escala deve ser encarada como o 

recorte feito no sistema a fim de delimitar o objeto a ser analisado, cuja análise 

preferencialmente ocorrerá privilegiando o entendimento dos elementos e unidades 

presentes dentro da área limite, em função dos componentes externos, os quais são 

considerados, mas, por uma questão de hierarquia, não são priorizados na análise. 

Mesmo que o recorte venha a sugerir uma proposição contrária à visão sistêmica, 

aparentemente mais condizente com a proposta mecanicista-cartesiana, a qual vem 

dominando a ciência moderna nos últimos três séculos, ele se faz necessário para definição 
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dos elementos ou unidades que serão analisados e facilitarão na definição dos níveis 

hierárquicos. Na verdade o recorte é a representação de um subsistema e a busca deve ser 

a compreensão da complexibilidade, da inter-relação e da abrangência dos elementos ou 

unidades que o compõem, bem como, sua função em sistemas maiores e/ou mais 

abrangentes. Ou seja, para compreensão dos elementos ou unidades que compõem um 

sistema é imprescindível a discussão sobre a questão dos objetivos e da escala de análise 

e, por conseqüência, o recorte a ser realizado, pois como afirma CHRISTOFOLETTI (1999, 

p. 04): 

“Torna-se inadequado entender que haja oposição entre as perspectivas reducionista e 

holística. Elas complementam-se e se tornam necessárias aos procedimentos de 

análise em todas as disciplinas científicas. O fundamental é sempre estar ciente da 

totalidade do sistema abrangente, da complexidade que o caracteriza e da sua 

estruturação hierárquica. A abordagem reducionista vai focalizando elementos 

componentes em cada nível hierárquico do sistema, mas em cada hierarquia também 

se pode individualizar as entidades e compreendê-las em sua totalidade. Sob uma 

concepção reformulada, substitui a antiga concepção de analisar parte por parte e, 

depois, realizar a síntese.” 

Tal idéia também é compartilhada por BENI (2002, p. 33) que afirma: 

“A estrutura do sistema é constituída pelos elementos e suas relações, expressando-

se através do arranjo de seus componentes. O elemento é sua unidade básica e o 

problema de escala é importante quando se quer caracterizá-lo. Em determinado nível 

de tratamento, as unidades do sistema são indivisíveis e consideradas entidades. 

Quando se deseja mudar o nível de tratamento, passando para outra escala analítica, 

a unidade anteriormente discernida pode passar a ser considerada um sistema 

particular, em que se deve estabelecer seus componentes e suas relações...Conforme 

a escala que se deseja analisar, deve-se ter em vista a categoria de fenômenos em 

outro nível de abordagem (ou elemento), estabelecendo-se interpenetração e 

alinhamento hierárquico.” 

O sistema, portanto, pode ser entendido como algo, natural ou social, organizado para 

cumprir uma função determinada e passível de sofrer modificações funcionais, estruturais e 

organizacionais a partir de fluxos de matéria e energia que adentrem ao sistema através dos 

elementos ou atributos que o compõem, sendo que, os níveis de inter-relação e 

interdependência destes estarão ligados aos níveis de abrangência impostos pelo próprio 

sistema e sua complexibilidade não será compreendida através da análise de suas partes 

isoladas. Mais importante que compreender os objetos, os elementos ou unidades que 

compõem o sistema, é entender o processo de inter-dependência e de inter-relação que 
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existe entre seus componentes. Com isto poder-se-á mensurar as modificações que possam 

vir a ocorrer devido a entrada de fluxos de matéria e energia e compreender como se dá sua 

organização e como é mantido seu equilíbrio dinâmico. 

A concepção sistêmica aplicada ao Turismo 

O turismo pode ser definido como um fenômeno que envolve o deslocamento de 

indivíduos de um lugar para outro por período não inferior a 24 horas, sendo que, neste 

processo há transferência de renda. No ato de se fazer turismo, segundo BENI (2002, p. 

37), “intervêm inúmeros fatores de realização pessoal e social, de natureza motivacional, 

econômica, cultural, ecológica e científica que ditam a escolha dos destinos, a permanência, 

os meios de transporte e o alojamento a ser utilizado”. 

Com base nestes preceitos pode-se afirmar sem dúvida nenhuma que turismo é um 

sistema aberto interdependente, cuja complexibilidade atual não pode ser explicada 

através de análises isoladas ou lineares. O turismo depende de inter-relações e fenômenos 

diretos e indiretos que muitas vezes não são materializados no espaço onde ele ocorre. O 

turismo influencia e é influenciado de forma concomitante pelos elementos e unidades de 

seus diversos subsistemas (transporte, agenciamento, prestadores de serviços, meios de 

hospedagem, núcleos receptivos e etc.) e também por outros externos a ele, tais como, 

desvalorização cambial, mudança de comportamento, conflitos bélicos, restrições judiciais, 

impactos ambientais, exclusão social e outros - como afirma BENI (2002, p.51). 

“O SisTur3 é um sistema aberto. Realiza trocas com o meio que o circunda e, por 

extensão, é interdependente, nunca auto-suficiente. Essa constatação é muito 

importante pois mostra que ele não pode se expandir indefinidamente, o que é 

bastante diferente de sustentar-se indefinidamente... 

O Sistur não se caracteriza por estruturas e funções estáticas. Justamente por ser 

aberto, mantém um processo contínuo de relações dialéticas de conflito e colaboração 

com o meio circundante.” 

Por tais razões, o turismo não pode ser visto como um sistema tipicamente social-

cultural, político-econômico ou natural, essa ocorrência levaria a um erro grosseiro de 

supravalorização de um subsistema em função da sub-valorização de outro. 

A aceitação de que o turismo deve ser visto como um sistema tipicamente sócio-

econômico ou político-econômico, por exemplo, desconsideraria, o subsistema natural e o 

subsistema sócio-cultural, os quais são fundamentais para a gênese do turismo. 

                                                           
3 - Beni (2002) denomina o sistema turístico como SisTur. 
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O Sis-Tur, portanto, deve ser visto como um conjunto de relações ambientais, 

representada em diversos níveis pelos subsistemas que o compõem (sócio-cultural, 

econômico-político e natural). Da integração e a inter-relação destes subsistemas advêm o 

Sis-Tur – como demonstra a figura apresentada a seguir: 

Figura 02 – Conjunto das Relações Ambientais do Sistema Turístico 

SisTur 
(Sistema Turístico) 

Sistema 
Natural 

Sistema
Socio-Cultural

Sistema 
Econômico-político 

Fonte: Beni (2002, p. 51) 
Adaptação: Charlei Aparecido da Silva (2003) 

No 

subsistema natural estão os componentes naturais das localidades onde o turismo se 

realiza, representados por elementos bióticos e abióticos (o clima, a flora, a fauna, a 

geomorfologia, a hidrografia, a geologia, os solos e etc.). A união destes elementos 

resultaria no espaço natural, o qual tem seu potencial turístico determinado por sua 

singularidade e pelo seu equilíbrio4. Os componentes do subsistema natural, são 

transformados em atrativos turísticos naturais, já que passam a ter uma função econômica e 

a capacidade de provocar deslocamentos de pessoas até eles. Tal fato ocorre por quê 

passa-se a dar uma nova conotação a esses componentes, uma conotação turística e, por 

conseqüência, uma nova perspectiva de valor. Nas palavras de SANTOS (1996, p. 90): 

“É em torno do homem que o sistema da natureza conhece uma nova valorização e, 

por conseguinte, um novo significado. 

Em muitos casos são a partir dos componentes do subsistema natural que são 

definidas as tipologias turísticas e as atividades que serão desenvolvidas nas localidades. 

Às vezes a existência de um único afloramento rochoso ou um clima específico ou uma 

vegetação conservada é suficiente para isto. Exemplos não faltam. Campos do Jordão (SP) 

tem seu potencial turístico ligado ao clima; Brotas (SP) a existência de rios com corredeiras 

e quedas d´água isentos de poluição; Bonito (MS) a geologia e a hidrografia; Lençóis (BA), 

onde localiza-se a Chapada Diamantina, a geologia e a geomorfologia. Em todos estes 
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casos os componentes do subsistema natural foram fatores determinantes para a 

implementação e desenvolvimento do turismo. 

Diferente do subsistema natural, que envolve em quase toda sua totalidade, a 

capacidade de atração de fluxo turístico para um lugar, decorrente dos recursos naturais 

existentes, o subsistema sócio-cultural envolve a compreensão de uma realidade que vai 

além do local onde o turismo se realiza. No subsistema sócio-cultural estarão presentes 

elementos que serão capazes de influenciar em todo Sis-Tur e, que nem sempre, são 

passíveis de serem controlados ou monitorados, tais como: valores sociais, avanços 

tecnológicos, fluxos de capitais, desigualdades sociais, mobilidade social, aspectos 

psicossociais, entre outros. O grau de complexibilidade do subsistema sócio-cultural é 

tamanho que muitas vezes sua compreensão envolve outros tipos de atividades e outros 

setores econômicos, o que é uma característica intrínseca do turismo, como salienta 

RODRIGUES (2001, p. 35): 

“É necessário ter-se em conta, para compreender a complexidade da atividade 

turística, que ela implica várias ligações com a produção do lugar e a produção em 

geral, além da circulação de pessoas e mercadorias. Envolve também o 

desenvolvimento da tecnologia que permite conhecer os lugares a serem visitados e 

implementar atividades complexas de serviços. É preciso compreender que esta 

atividade não se resume nela mesma, não há um circuito fechado e sim um amplo, que 

envolve tanto o processo e avanço da tecnologia como aquilo que é preciso, construir, 

edificar, imprimir, comunicar, para que ela seja considerada em sua complexidade.” 

Porém, quando se restringe esta análise ao lugar onde o turismo se realiza torna-se 

mais fácil compreender a capacidade de atração de fluxo turístico e como se dá à relação do 

turista com o ambiente que ele visita. Os impactos positivos e negativos decorrentes disto 

desta relação também são mais fáceis de serem identificados. . 

O subsistema sócio-cultural das localidades receptoras é o resultado do trabalho 

humano, físico e mental, sobre o espaço natural. No subsistema sócio-cultural estão 

embutidos valores sócio-culturais e históricos que ao longo do tempo foram responsáveis 

pela organização espacial destas localidades. Esta organização espacial é resultado de 

trabalho humano, acumulado ao longo do tempo, cujos resultados são peculiares e 

passíveis de serem explorados pelo turismo – manifestações populares, arquitetura, 

gastronomia, religiosidade são pequenos exemplos. Portanto, a análise e a compreensão do 

subsistema sócio-cultural das destinações turísticas devem-se dar sob uma perspectiva 

temporal, histórica e espacial. 

                                                                                                                                                                                     
4 - A noção de equilíbrio aqui diz respeito à manutenção das características naturais que antecederão 
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Dentro do sub-sistema sócio-cultural estarão presentes elementos que determinaram o 

estilo de vida das populações autóctones e, são estes elementos, como já afirmado, que 

serão turistificados, os quais aliados a outros condicionantes externos, determinaram a 

potencialidade turística da área. Entre os exemplos mais clássicos existentes no território 

brasileiro encontram-se localidades como Ouro Preto, São João Del Rey, Gramado, 

Tiradentes, Cunha, Mariana, Itu, Aparecida, Goiás Velho, Recife, Joinvile e Brasília. 

O sub-sistema econômico-político envolve processos produtivos e políticos que 

favorecem ou não o desenvolvimento do turismo, os quais podem se reproduzir em diversos 

níveis escalares: local, regional, nacional e internacional. Como já afirmado, por ser um 

sistema aberto, o Sis-Tur, é extremamente frágil e está sujeito a sofrer positiva e 

negativamente com decisões políticas que podem ocorrer muito distante de onde ele se 

realiza. 

Os atentados de 11 de setembro de 2001, ocorridos nos USA, por exemplo, 

ocasionaram uma mudança radical do turismo em todo o mundo, foi necessário uma 

reestruturação do setor para que o mesmo viesse a se adequar a nova realidade. Isto 

envolveu em alguns casos a diminuição de fluxos turísticos, a desvalorização cambial, 

restrições financeiras, restrições legais e etc. 

A implementação do Plano Real na década de 1990 no Brasil ou a crise da Argentina 

são outros exemplos claros de como decisões políticas e/ou econômicas podem influenciar 

no desenvolvimento do turismo de uma localidade. No primeiro caso houve a necessidade 

da adaptação de todo o setor nacional, a estabilidade econômica alavancou o turismo por 

todo o país. No segundo áreas receptoras dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, que cresceram nos últimos 10 anos em função do fluxo turístico advindo da Argentina, 

registram prejuízos enormes, decorrente das políticas-econômicas implementadas naquele 

país. E há ainda outros exemplos de decisões políticas que influenciaram no 

desenvolvimento do turismo em todo território nacional nos últimos anos. A permissão da 

entrada de cruzeiros marítimos, a realização de vôos charter, adoção de programas 

institucionais pela EMBRATUR estão entre esses casos. 

Cabe ressaltar que em nível local a compreensão do sub-sistema econômico-político é 

fundamental por dois motivos. Através dele é possível verificar-se quais são os setores 

econômicos diretamente ligados ao desenvolvimento do turismo e quais foram as 

modificações que o turismo causou. O segundo, diz respeito à possibilidade de 

regulamentação da atividade turística através da implementação de códigos, leis, decretos 

                                                                                                                                                                                     
a chegada do ser humano, quanto menor for a influência humana no arranjo do espaço natural, maior 
será a potencialidade desta localidade, no que diz respeito ao desenvolvimento do turismo.  

 14278 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

ou correlatos que venham a facilitar o desenvolvimento da atividade ou mesmo coibir os 

impactos negativos. 

Porém, diferentemente do que possa vir a sugerir a discussão apresentada, a 

integração e a inter-relação destes sub-sistemas não ocorre de forma estática, ela é 

conflituosa e dinâmica. Por ser um fenômeno de profundo valor simbólico, muito ativo e com 

diversos níveis de abrangência espacial, o sistema turístico, acaba por estar em constante 

adaptação, o que é fundamental para sua continuidade. Do dinamismo, do conflito e da 

desordem destes subsistemas nasce o regime do sistema turístico, deste, nasce sua 

funcionabilidade e organização. Como afirma MORIN (2002, p. 57): 

“...a desordem está presente no microtecido de todas as coisas, sóis e planetas, 

sistemas abertos ou fechados, coisas inanimadas ou seres vivos...” 

Da desordem, da integração, da inter-relação dos subsistemas sócio-cultural, 

econômico-político e natural nascem os espaços turísticos, os quais devem ser encarados 

como o resultado da presença e da distribuição territorial de atrativos turísticos. Estes são 

definidos por elementos tangíveis e intangíveis centralizados numa determinada área, cuja 

combinação e arranjo de facilidades e formas são consumidos pelos turistas ao longo de 

uma período – BENI 2002. Por conseguinte, mais do que definir o turismo como um sistema 

aberto é necessário tratá-lo e analisá-lo sob uma perspectiva sistêmica e cíclica. 

A dinâmica e o caráter cíclico do Turismo 

As relações que envolvem a atividade turística foram potencializadas nos últimos 

anos devido a uma série de transformações sociais e inovações tecnológicas. A prática 

turística por ser uma das características da sociedade contemporânea ou, da pós-

modernidade, como prefere alguns autores, cria espaços tendo como base os ideais e os 

mitos de uma sociedade hipoteticamente globalizada desconsiderando assim as 

peculiaridades de cada lugar. Nas palavras de SONEIRO (1991, p. 186) 

“...el espacio turístico representa la proyección em el espacio y em el tiempo de lo 

ideales y mitos de la sociedad global.” 

Esses novos arranjos espaciais têm levado a transformação de diversas localidades. 

O turismo tem influenciado no arranjo espacial de locais muitas vezes distantes e isolados, 

introduzindo um cotidiano muito distante do até então verificado. Esse processo de 

sacralização ocorre de forma cíclica e, por ser um sistema aberto, as localidades que 

passam a ser turísticas tendem a possuir uma série de características que possibilitam 

definir em que estágio elas se encontram. Esse estágio está intimamente ligado ao arranjo 

dos objetos naturais e sociais presentes e como eles são utilizados na pratica turística. 
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BUTLER (1980) ao discutir o ciclo de vidas das destinações turísticas demonstra que 

as localidades passam a possuir uma série de características que as definem como turística, 

ou melhor, como produtos turísticos, assim como, o estágio em que ela se encontra. Com 

base no fluxo de turistas, no arranjo espacial dos objetos naturais e sociais e no tempo de 

exploração destes objetos, BUTLER (op. cit.), propôs um modelo que demonstra como uma 

localidade evolui e chega ao declínio, perdendo assim suas características originais que 

possibilitaram a atração do fluxo turístico. 

De acordo com RUSCHMANN (1999), para chegar ao apogeu, o ciclo de vidas das 

destinações turísticas leva em média 20 anos, período em que o ciclo pode ser divido em 

cinco fases totalmente distintas: investimentos; exploração e desenvolvimento; 

consolidação; estagnação e rejuvenescimento ou declínio - como se verifica na figura 

apresentada a seguir. 

Figura 03 – Ciclo de vidas das destinações turísticas, segundo Butler (1990) 

Ciclo de vida das destinações turísticas, segundo BUTLER (1980) 
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   Fonte: Ruschmann (1999, p. 103) 
   Adaptação: Charlei Aparecido da Silva (2004) 
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Na primeira fase a localidade não se constitui como essencialmente turística, mas, 

possui elementos, objetos sociais e naturais que são interessantes para o desenvolvimento 

do turismo. Nesta fase o fluxo é incipiente e os objetos não cumprem funções ligadas ao 

turismo. O cotidiano da localidade não é determinado pela prática turística e os objetos 

sociais e naturais presentes na localidade são valorizados por motivos não ligados ao 

turismo. Nesta fase os arranjos espaciais não cumprem funções turísticas, é a fase da 

descoberta da localidade, somente algumas pessoas tendem a ter pré-disposição para 

visitá-la já que não há facilidades para atender aos anseios dos visitantes. È neste momento 

que ocorrem os primeiros investimentos. Os objetos sociais e naturais passam a ser 
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valorizados de outra maneira, assumindo, em muitos casos, um valor econômico pré-

determinado pelas novas relações que passam a ocorrer no cotidiano da localidade. 

Em seguida a primeira fase, ocorre um processo cujas relações sociais transformam 

a localidade no seu âmago. Na segunda fase, determinada de exploração e 

desenvolvimento, o cotidiano da localidade já está modificado para atender aos anseios dos 

turistas e, muitas vezes, as necessidades dos autóctones são deixadas em segundo plano. 

O arranjo dos objetos sociais e naturais já estão estruturados tendo como base a prática 

turística. O fluxo turístico neste momento é claramente identificado e a localidade já tem seu 

cotidiano pré-determinado pelo turismo. 

A fase de consolidação significa o auge do ciclo. Neste momento a localidade é 

claramente definida como um produto turístico e passa a ser consumida pelo mercado como 

uma simples mercadoria. O arranjo espacial a define turística. A localidade nesta fase já 

está sacralizada e assume a condição de um signo mercadológico. O fluxo é elevado e os 

ganhos econômicos são proporcionais a ele e ao valor agregado aos atrativos turísticos que 

são oferecidos. Os objetos naturais e sociais estão transformados em atrativos turísticos, 

que agora, são oferecidos ao desfrute dos turistas, os quais pagam por sua singularidade e 

pela possibilidade de satisfazerem. Nesta fase são detectados os primeiros impactos 

negativos decorrentes do uso turístico dos recursos naturais e do patrimônio sócio-cultural. 

A estagnação caracteriza-se por ser uma fase de mudança do perfil do turista e pela 

perda da originalidade da área e, portanto, de sua potencialidade como destinação turística. 

A localidade nesta fase passa por um desgaste econômico, social e ambiental. Nesta fase a 

localidade perde grande parte do valor agregado de seus atrativos turísticos devido ao 

desgaste dos mesmos e a perda de sua originalidade. È uma tendência neste momento a 

diminuição dos preços de todos os produtos turísticos oferecidos para aumentar o fluxo de 

turistas e com isso tentar equacionar as perdas causadas por esta nova realidade. Neste 

momento, instala-se, na localidade um turismo tipicamente de massa e altamente 

impactante, caracterizado por um fluxo elevadíssimo e por baixo valor agregado. 

Os impactos negativos potencializados na fase de estagnação levam a localidade a 

uma situação ambígua que se caracteriza pela busca de novos arranjos espaciais. A 

localidade pode nesta fase cair num declínio total perdendo assim todas as possibilidades 

de atrair fluxos de turistas e, com isto, tendo que buscar novas funções. Os objetos sociais e 

naturais, desgastados, perdem suas funções turísticas e o arranjo espacial construído para 

atender aos anseios dos turistas perde o seu significado. Neste momento a localidade deixa 

de ser turística. Outra possibilidade é o rejuvenescimento da localidade, ou seja, a retomada 

da possibilidade de atração de fluxo turístico e a elevação do valor agregado dos produtos 

turísticos oferecidos, graças ao reordenamento dos objetos presentes na localidade. Esta 
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condição é a mais difícil de ser alcançada já que as transformações ocorridas ao longo do 

desenvolvimento do turismo na localidade causam transformações quase sempre 

irreparáveis. 

Com isso nota-se que a prática turística acaba por ser antropofágica, já que em sua 

evolução ela consome aquilo que possibilita sua gênese. Os objetos sociais e naturais das 

localidades são consumidos na prática turística até o seu esgotamento e depois perdem sua 

função. Tal fato, apesar de alguns autores não concordarem, é uma condição inerente ao 

sistema turístico. 

Como um sistema, o turismo, tende a evoluir e a chegar a um fim, obedecendo assim 

os preceitos que concebe um sistema. Todo sistema é organização para cumprir funções 

por um período determinado. Os elementos e os componentes presentes em um sistema 

buscam na desordem um arranjo para cumprir funções, estabelecendo relações e com isto 

propiciando ciclos e novos arranjos. No turismo não é diferente, por mais antagônico que 

possa parecer o turismo se extingue e se completa nele mesmo e isto se deve a suas 

características sistêmicas. Nas palavras de MORIN (2002, p.151): 

“Assim, toda relação organizacional, portanto todo sistema, comporta e produz 

antagonismo junto com complementaridade. Toda relação organizacional requer e 

atualiza um princípio de complementaridade, requer e mais ou menos virtualiza um 

princípio de antagonismo.” 

A idéia apresentada anteriormente torna-se importante a partir do momento em que 

ela serve de base para quebrar o mito do turismo sustentável ou da sustentabilidade 

turística, principalmente como mecanismo dogmático de conservação de áreas naturais 

através do turismo. A sustentabilidade turística, proposta por alguns autores, ao meu ver, 

não condiz e não converge com a prática turística. A sustentabilidade turística neste sentido 

deve ser compreendida a partir de uma ótica que respeite estes fatos e o discurso sobre 

este tema deve ser mais coerente e mais adaptado às realidades verificadas na atualidade. 

O sistema turístico do município de Brotas (SP) 

• Características dos sub-sistemas sócio-cultural e político-econômico 

A formação do município de Brotas data do ano de 1839. A história de sua criação está 

intimamente ligada ao processo de ocupação da área central do Estado de São Paulo 

ocorrido nos séculos XVII e XVIII. 

Sua formação se deu apoiada principalmente pela expansão das plantações de café e, 

posteriormente, pela a construção da estrada de ferro. Nas décadas de 1930 e 1940, com o 

declínio do da produção cafeeira o município passou a diversificar sua agricultura, fato que 
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predominou até a década de 1970, momento em que se implantou a monocultura da cana-

de-açúcar para atender a agroindústria canavieira – quadro que predomina até os dias 

atuais. Agregado a isto se registrou também o aumento das áreas destinadas a pecuária, 

principalmente na região que corresponde ao Planalto Ocidental. 

Devido a estas transformações na área rural, a mudança dos valores sociais e fatores 

sócio-econômicos, como outros municípios brasileiros, Brotas, apresentou um êxodo rural 

elevadíssimo entre as décadas de 1940 e 1980. GIOMETTI (1993) ao analisar o assunto 

apresenta o seguinte quadro: 

Evolução da população do município de Brotas no período de 1940 a 1980  

1950 1960 1970 1980  

Brotas 

1940 
População  Taxa de 

Crescimento 
População Taxa de 

Crescimento
População Taxa de 

Crescimento 
População  Taxa de 

Crescimento

População 
Urbana 

2.686 3.082 14,74% 3.958 28,42% 5.465 38,07% 7.510 37,41% 

População 
Rural 

15.055 10.566 - 29, 81% 9.168 -13,23% 6.650 -27,46% 3.750 -43,60% 

Total 17741 13.648 -23,07% 13.126 -3,82% 12.115 -7,70% 11.260 -7,05% 

Fonte: Giometti (1993) 

A partir da década de 1980 este processo de êxodo rural continua, todavia, num 

ritmo bem menor. O ritmo do crescimento da população urbana é que permanece acelerado. 

Dados do SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados do Estado de São Paulo) 

demonstram que em 1985 o município já possuía 12.585 habitantes, uma taxa de 

urbanização de 70,80% e uma densidade populacional de 11,86 hab/km2. 

Na década de 1990 o ritmo de crescimento acentua ainda mais decorrente de novas 

formas de relação capital-trabalho, entre elas, o turismo. O turismo, como atividade 

econômica que é, na década de 90 passou a ter um significo importante na estruturação 

urbana do município, através da criação de infra-estrutura ou na atração de novos 

moradores – como demonstra o quadro apresentado a seguir. 

Evolução da população do município de Brotas no período de 1990 a 2002  

Brotas 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

População 
Urbana 

10.518 10.843 11.388 11.948 12.503 13.050 13.603 14.181 14.791 15.423 16.086 DND DND 

População 

Rural 

3.526 3.501 3.457 3.421 3.367 3.294 3.209 3.113 3.008 2.891 2.752 DND DND 

Total 14.044 14.344 14.848 15.375 15.878 16.354 16.824 17.309 17.816 18.334 18.838 19332 19865 

Densidade 
Demográfica 

13,23 13,51 13,99 14,49 14,95 15,40 15,84 16,30 16,78 17,26 17,74 18,20 18,71 

Taxa de 
Urbanização 

74,89 75,59 76,71 77,74 78,78 79,85 80,91 82,00 83,10 84,21 85,39 DND DND 
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Fonte: http://www.seade.gov.br -Acessado em 10 de junho de 2003 

Organizador: SILVA (2003) / DND (Dado Não Disponível) 

Decorrente deste aumento populacional e acentuado processo de urbanização em 

10 anos há um crescimento de espantoso do número de domicílios em Brotas – como se 

verifica a seguir.  

Número Total de Habitação em Brotas em 
1991 

Número Total de Habitação em Brotas em 
2000 

Domicílios Urbanos 2.922 Domicílios Urbanos 4.733 

Domicílios Rurais 840 Domicílios Rurais 748 

Total 3.762 Total 5.481 

Fonte: http://www.seade.gov.br -Acessado em 10 de junho de 2003 

Organizador: SILVA (2003) 

A arrecadação de impostos no município seguiu a mesma tendência do crescimento 

populacional e a habitacional. Quando se analisa receita gerada no município, a qual 

corresponde à arrecadação de competência da própria prefeitura e concentra-se nos 

impostos exclusivamente municipais, entre eles, o IPTU, o ISS, o ITBI e o IVVC, verifica-se 

que no período de 1980 a 2000 estes valores aumentaram e muito, chegando em 2001 a R$ 

3.494.895, 00 – como segue. 

 

Receita Municipal Própria – Valor de Reais de 2001 

1980 1985 1990 1995 2000 

 

698.046,00 

 

 

1.632.917,00 

 

1.041.116 

 

2.292.216 

 

2.854.532 

Fonte: http://www.seade.gov.br -Acessado em 10 de junho de 2003 

Organizador: SILVA (2004) 

Ao mesmo tempo em que a população foi crescendo a estrutura empregatícia e os 

ramos de atividade foram se definindo. No ano de 2001 registrou-se no município um total 

de 3.966 postos de empregos distribuídos da seguinte forma: 

• Empregos ocupados na indústria: 614; 

• Empregos ocupados no comércio: 707; 

• Empregos ocupados nos serviços: 1.137 
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Os dados sobre as finanças públicas do município que, segundo o SEADE, diz 

respeito a receitas orçamentárias recolhidas aos cofres públicos por força de arrecadação, 

recolhimento e recebimento e englobam as receitas correntes e as receitas de capital, 

demonstram a mesma tendência de crescimento acentuado na década de 1990 - como se 

verifica a seguir.  

Receita Municipal Própria – Valor de Reais de 2001 

1980 1985 1990 1995 2000 

 

3.075.799 

 

 

5.233.629 

 

5.592.580 

 

9.441.639 

 

11.956.720 

Fonte: http://www.seade.gov.br -Acessado em 10 de junho de 2003 

Organizador: SILVA (2003) 

Na atualidade 98,54% da população do município dispõe de coleta de lixo domiciliar 

e comercial, sendo que todo ele é depositado em aterro sanitário. Além disto, 98,77% da 

população possui abastecimento de água potável e 97,29% dispõe de esgoto sanitário. 

Com uma renda per capita de R$ 342,67, Brotas, segundo o IPRS (Índice Paulista de 

Responsabilidade Social do Estado de São Paulo), encontra-se no grupo de municípios de 

baixo desenvolvimento econômico e em transição social, o qual é composto, de modo geral, 

pelos municípios que se encontram em melhores condições, mesmo estando em áreas 

consideradas menos dinâmicas do Estado. Segundo o SEADE, os municípios “de baixo 

desenvolvimento econômico e em transição social”, apesar do seu baixo nível de riqueza 

municipal, puderam lograr nos últimos anos um significativo avanço em alguns campos da 

área social, particularmente no caso do indicador de longevidade, como é o caso de Brotas. 

Este fato coincide com os valores de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) registrados 

no município em 2000, respectivamente 0,817, o que significa alto nível de desenvolvimento 

humano. 

• Características do sub-sistema natural 

As áreas naturais de Brotas encontram-se relativamente preservadas devido 

principalmente as características de seu processo histórico de desenvolvimento econômico 

e suas características fisiográficas. Nas palavras de GIOMETTI (1993, p. 30): 

“Com o deslocamento dos interesses econômicos para fora da área da bacia do 

Jacaré-Pepira, o meio ambiente que a constitui não veio a sofrer tanta agressão 

antrópica, como outros inseridos em áreas que se constituíram pólos atrativos para 

implantação do desenvolvimento.” 
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Com base no mapa geológico do Estado de São Paulo, folha Bauru, SF-22-Z-B, na 

escala de 1:250.000, de 1984, foi possível verificar-se que grande parte do município de 

Brotas encontra-se dentro do Grupo São Bento, cuja formação datam do triássico-cretáceo 

onde estão presentes a Formação Serra Geral, a Formação Botucatu e a Formação 

Pirambóia. 

Na formação Serra Geral predominam derrames de basaltos em forma tabulares 

superpostos e alguns tipos de arenitos. Na Formação Botucatu há predominância de 

arenitos finos a médios, com uma estratificação cruzada de grande porte nas cores creme e 

vermelho. Por sua vez, na Formação Pirambóia surgem arenitos finos a médios com matriz 

siltico-argilosa, estratificação cruzada de médio a grande porte com predominância de cor 

vermelho-claro. 

Próximo às margens do rio Jacaré-perira, principal manancial do município, à 

presença de depósitos de cimeira, conglomerados, arenitos imaturos e cimentos 

ferruginosos decorrentes do oligoceno-mioceno. Já nos leitos de alguns rios notou-se a 

presença de alguns diques de diabásio associados à Formação Serra Geral. 

A geomorfologia do município está associada as Cuestas Areniticas-Basálticas e ao 

Planalto Ocidental Paulista. Nas áreas onde as Cuestas Areniticas-Basálticas estão mais 

presentes o relevo é mais movimentado possuindo escarpas com altitudes às vezes acima 

de 1000 metros, surgindo vales fluviais encaixados que favorecem a grande concentração 

de nascentes e a atuação de processos erosivos regressivos. As áreas dominadas pelo 

Planalto Ocidental Paulista são mais planas, em face de uma menor movimentação do 

relevo, nelas surge depósitos sedimentares, interflúvios com uma configuração mais 

convexa com extensões maiores e as altitudes predominantemente estão por volta de 600 

metros – AB’SÁBER (1959 e 1969); ALMEIDA (1949; 1956 e 1964); GIOMETTI (1993). 

A configuração da rede de drenagem do município reflete sua configuração 

geomorfológica e geológica, em todo o município há o predomínio de uma configuração 

dendrítica. Na área que corresponde o front das Cuestas Areniticas-Basálticas o fluxo 

hidrográfico tem maior velocidade e os cursos d´água tendem a ser de primeira ordem, 

enquanto na área do Planalto Ocidental Paulista surgem rios e córregos com características 

mais meandricas e, em função disto, a velocidade do fluxo hidrográfico é menor. De acordo 

com a SÃO PAULO (1998), os mananciais do município se encontram dentro do sexto grupo 

de UGRHIs (Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos), na UGRHIs de número 13. 

O maior corpo d´água do município, o rio Jacaré-Pepira, apresenta um IQA (Índice de 

Qualidade de Água) na faixa de boa qualidade hídrica, estando enquadrado na classe 03, 

isto devido a alguns valores de coliformes-fecais. 
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Na área onde se localiza o município de Brotas, segundo MONTEIRO (1973), clima é 

dominado por sistemas tropicais e extra-tropicais que se justapõe às diversificações do 

relevo. A gênese das chuvas está associada à presença da massa Polar Atlântica durante o 

ano todo, sendo que chove anualmente em média no município aproximadamente 1600 mm. 

As temperaturas máximas ficam em torno de 30º graus Celsius e as mínimas por volta de 

15º graus Celsius. 

O inverno do município caracteriza-se por um período mais seco com temperaturas 

mais baixas do que aquelas registradas em outras épocas, do ano fruto da ação da Massa 

Polar Atlântica. A diminuição das chuvas neste período é decorrente da ausência de 

passagens frontais, neste período do ano é comum o predomínio de um mesmo sistema 

atmosférico durante dias, o que favorece a estabilidade do tempo. As poucas chuvas que 

ocorrem na região neste período quase sempre estão ligadas à orografia. 

O verão se caracteriza pelo domínio de sistemas tropicais marítimos e continentais, 

neste período sobre região atuam alternadamente os sistemas Tropical Continental e 

Tropical Atlântico. A concentração das chuvas neste período é resultado de movimentos 

convectivos, que ocasionam fortes aguaceiros, e passagens frontais, já que a massa Polar 

Atlântica também se faz presentes em alguns dias ocasionando a instabilidade do tempo 

que se manifesta na forma de pluviosidade. As temperaturas, são elevadas por volta de 30º 

graus, cujo desconforto é diminuído devido às características do relevo e as chuvas 

constantes. O outono e a primavera se caracterizam por serem os períodos intermediários 

entre as estações de inverno e verão, neles há uma alternância constante dos sistemas 

atmosféricos tropicais e polares, cujas características do tempo dependerão de suas 

intensidades. 

Em Brotas existem diversos tipos de solos entre eles: latossolos roxos; latossolos 

vermelho-escuro; latossolos vermelho-amarelos; podzólicos vermelho-amarelos; terra roxa-

estruturada; areais quartzozas e solos hidromórficos – GIOMETTI (1993). De acordo com 

TROPPMAIR (2000), o município esta localizado no geossistema da Cuestas, cuja 

configuração constitui-se como um degrau que corta o Estado de São Paulo no sentido 

norte-sul. A cobertura vegetal desta região é composta originalmente por manchas de 

cerrado, matas tropicais de encosta, matas ciliares e matas de grotão. As matas tropicais de 

encostas e as matas de grotão que restam encontram-se localizadas na região front das 

Cuestas Areniticas-Basálticas, enquanto as manchas de cerrado surgem no seu reverso, 

área de predominância do Planalto Ocidental Paulista. As matas ciliares encontram-se 

dispersas, sendo que há mananciais onde estas apresentam excelentes níveis de 

conservação e outros onde elas já foram totalmente retiradas. Tal fato está relacionado com 

o processo de ocupação e desenvolvimento do município que primou pela ocupação das 

áreas mais planas para implementação de atividades agrícolas e pastoris. 
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O contato destas formações vegetais e a configuração geológica e geomorfológica, 

somada as dificuldades de acesso e a baixa ocupação humana, acabaram por originar 

números habitats e refúgios que ainda hoje concentram grande biodiversidade de flora e 

fauna - TROPPMAIR (op. cit.). Outro fator importante que contribuiu para conservação 

destes ambientes é o fato do município estar dentro da APA (Área de Proteção Ambiental) 

Corumbataí-Botucatu-Tejubá, a qual possuí legislação que regula o uso destas áreas e inibi 

o crescimento desordenado, principalmente das atividades agrícolas. 

Conclusões 

Tendo como base o que foi exposto nota-se que o paradigma científico vêm sofrendo 

uma série de transformações, principalmente nas últimas 3 décadas. Tais transformações se 

constitui numa tentativa de compreender melhor os aspectos e as características da 

sociedade contemporânea e, principalmente, a relação homem-natureza. Os desequilíbrios 

ambientais causados por essa relação gerou a necessidade da adoção de uma perspectiva 

que fosse capaz de analisar a problemática ambiental sob o ponto de vista rítmico e 

temporô-espacial. Nesse aspecto, a analise sistêmica tem permitido não só a compreensão 

do sistema turístico em sua totalidade, bem como, tem dado condições do entendimento dos 

processos de interdependência e de inter-relações que propiciam o desenvolvimento do 

turismo em sua plenitude. 

As propostas de CAPRA (1982; 1996); BENI (2002), BERTALANFFY (1977), 

BUTLER (1980), entre outros, fornecem subsídios metodológicos para acompanhar e 

analisar o desenvolvimento do turismo em uma localidade e mensurar quais foram os 

impactos, positivos e negativos, gerados pelo turismo ao longo do tempo. 

Através da perspectiva sistêmica se nota que o turismo em Brotas não ocorreu por 

uma mera coincidência. Dentro do Estado de São Paulo, o município configurava-se como 

um local impar. O turismo nasce em Brotas no início dos anos 90 graças a sua posição 

geográfica, as facilidades de acesso, seu processo histórico de desenvolvimento, sua 

qualidade paisagística, seus aspectos fisiográficos, a qualidade de seus recursos hídricos e 

o nível de conservação de seus ambientes naturais – principalmente do rio Jacaré Pepira, 

seu manancial mais importante. 

No início de seu ciclo turístico, Brotas, tinha todas as características predominantes 

de uma destinação turísticas capaz de atrair fluxos turísticos e a desenvolver uma série de 

tipologias turísticas ligadas ao convívio com áreas naturais conservadas. Nos últimos 15 

anos grande parte dos recursos naturais foram, paulatinamente, transformados em atrativos 

turísticos e neste processo de crescimento o município se modificou econômica e 

socialmente a fim de atender as necessidades do turismo e dos turistas. Acompanhando 

este crescimento, a população aumentou circunstancialmente a partir da década de 1990, 
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assim como, a arrecadação de impostos e os impactos ambientais negativos, entre eles a 

geração de lixo doméstico, esgoto in natura e a poluição sonora. 

Brotas é hoje incontestavelmente o maior pólo de turismo realizado em área natural 

do Estado de São Paulo, possuindo uma imagem turística claramente definida e tipologias 

turística bem segmentadas. A atividade turística gera atualmente aproximadamente 25% da 

renda do município e é responsável pelo emprego direto e indireto de três mil pessoas. 

Porém, os custos ambientais, principalmente no que diz respeito aos impactos negativos do 

turismo nas áreas naturais, ainda não foram quantificados nem qualificados. Isto torna 

necessário à realização da análise deste quadro e a caracterização precisa de seus sub-

sistemas (natural; sócio-cultural e político-econômico). 

A determinação e o estudo das tipologias turísticas, o nível de conhecimento da 

população sobre o turismo e sua opinião quanto ao desenvolvimento da atividade também 

são pontos importantes para compreender todos os condicionantes do sistema turístico de 

Brotas. Isto porquê, Brotas começa a entrar, dentro do ciclo de vida das destinações 

turísticas, na fase da estagnação, momento em que seus atrativos já estão perdendo sua 

qualidade e significância. 

Os ambientes naturais antes conservados, responsáveis pela potencialidade de 

Brotas, começam a demonstrar os primeiros sintomas de 15 anos de exploração. Neste 

momento tem havido uma mudança do perfil dos turistas e os impactos negativos começam 

a afetar a qualidade do produto turístico oferecido, fato este que tem levado a uma 

diminuição dos preços praticados e, por conseqüência, a uma mudança no perfil 

psicográfico dos turistas. 

Para que isto não venha a se agravar mais e haja reversão do quadro diagnosticado 

é fundamental um novo direcionamento na forma de exploração dos ambientes naturais do 

município. A realização de um zoneamento ambiental que permita a delimitação das áreas 

estratégias para o prolongamento de seu ciclo turístico significa uma das possibilidades. Um 

zoneamento ambiental com fins turísticos permitirá também a identificar a hierarquia dos 

atrativos, as áreas mais frágeis e aquelas que necessitam ser recuperadas. 

Através de uma proposta de zoneamento todo o processo de gestão do turismo do 

município poderá ser direcionado tendo como base as características naturais e sociais 

atuais do município. Só através disto é que se poderá vislumbrar a sustentabilidade da 

atividade por um tempo maior. Discutir a sustentabilidade turística de Brotas significa 

compreender há necessidade de uma mudança na forma e no processo de exploraçao dos 

recursos presentes no município e isto envolve uma nova postura por parte de todos os 

agentes envolvidos: a comunidade; o poder público e a iniciativa privada. 
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