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ANÁLISE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE ROSANA-SP EM UM 
PERÍODO DE ALTA TEMPORADA 

 
GLENDA LISLIE MACIEL ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
DANIELLI CRISTINA GRANADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
 

Os balneários públicos no entorno de ambientes aquáticos se constituem como opção de lazer 
para a comunidade local, atraindo também visitantes, pois proporcionam atividades como banho, 
pesca e esportes náuticos. No entanto, a visitação quando mal planejada, pode provocar impactos 
negativos a esses espaços.  Este trabalho teve como objetivo analisar as condições ambientais do 
Balneário Municipal de Rosana em um período de alta temporada. Foram realizadas pesquisas 
bibliográfica e documental e trabalhos de campo para aplicação de um protocolo de avaliação 
simplificada de impactos ambientais. Também foram realizadas análises da turbidez da água. As 
amostragens foram realizadas em dias alternados, ao longo de uma semana, durante novembro e 
dezembro de 2015 e janeiro de 2016, caracterizando o período de alta temporada. Os resultados 
indicaram presença de impactos ambientais para as duas estações amostradas no Balneário. 
Durante o período de amostragem, a classificação variou de áreas com moderada presença de 
impacto a altamente impactadas. Os indicadores ambientais estiveram mais comprometidos em 
dias posteriores a feriados nacionais, principalmente, após o primeiro dia do ano. Os valores 
encontrados para a turbidez não passaram de 13 NTU, indicando baixa turbidez. Os indicadores 
que mais comprometeram a avaliação ambiental foram "cobertura vegetal" e "erosão", os quais 
estão relacionados à implantação do Balneário. Já indicadores como "resíduos sólidos", "fauna" e 
"sons" estão diretamente relacionados ao fluxo de visitantes e, contribuíram para a piora da 
qualidade ambiental no período de alta temporada, especialmente, após feriado de primeiro de 
janeiro. A turbidez pode ser considerada baixa, indicando que as alterações ainda não têm 
refletido numa piora na qualidade da água. Mas embora este resultado não seja alarmante, a 
atenção do poder público para a conservação da área é fundamental, já que existem impactos 
negativos que datam da implantação do Balneário e outros diretamente relacionados á 
visitação. Esta pesquisa mostrou a existência de impactos ambientais que estiveram associados à 
implantação da área e ao uso para lazer e recreação. Tais resultados devem servir de alerta aos 
gestores locais para que o Balneário de Rosana continue a ser uma boa opção de lazer e recreação 
tanto para a população local quanto para os visitantes.    Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo - FAPESP (Processo 2014/27021-0 e Processo 2014/27211-4).     
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DANIELLI CRISTINA GRANADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 
UNESP 

RENATA MARIA RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 
 

Pequenos e médios municípios brasileiros há tempos se beneficiam de seus ambientes aquáticos 
para atrair visitantes e desta forma diversificar a economia local. Este fato pode ser observado na 
região Oeste Paulista, onde dez municípios, apoiados pelo SEBRAE-SP, se uniram para compor o 
Circuito Oeste Rios. O presente trabalho analisou a exploração de ambientes aquáticos pelo 
turismo nas localidades pertencentes ao referido Circuito e sua relação com a promoção do 
desenvolvimento local na região estudada. Foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental 
e trabalhos de campo nos municípios participantes do Circuito Oeste Rios para identificar os 
ambientes aquáticos considerados atrativos turísticos e como eles são integrados nos roteiros que 
compõem o Circuito. Em uma primeira análise já é possível constatar que os ambientes aquáticos 
figuram como os principais atrativos do Circuito estudado, sendo representados principalmente 
pelos dois grandes rios, Paraná e Paranapanema, que delimitam a região Oeste Paulista. As visitas 
in loco e as pesquisas bibliográfica e documental permitiram identificar que nove dos dez 
municípios integrantes possuem algum atrativo hídrico e, se beneficiam deles, pela atração de 
visitantes e consequente geração de emprego e renda promovidos pelo turismo. Assim, a 
existência de ambientes aquáticos propícios à balneabilidade propiciam condições para que a 
economia, a infraestrutura e os recursos políticos do local se desenvolvam para atender os 
visitantes. A carência de políticas públicas e de planejamento integrado entre aspectos urbanos, 
ambientais e turísticos, que potencializem benefícios e mitiguem os prejuízos da atividade sobre o 
meio, em especial, sobre os ambientes aquáticos pôde ser observada, ainda de forma preliminar, 
nos municípios que compõem o Circuito Oeste Rios. E esta realidade se repete em outras regiões 
brasileiras que exploram seus ambientes aquáticos por meio do turismo. Constata-se que a 
atividade pode ser considerada estratégica para a diversificação da economia e promoção do 
desenvolvimento local e regional. Contudo, a existência de planejamento integrado e estratégico 
entre questões urbanas, ambientais e turísticas é imprescindível para potencializar aspectos 
positivos e minimizar os negativos ocasionados pelo uso excessivo e predatório que a atividade 
sem planejamento provoca nos ambientes naturais e culturais, em que se insere.    Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP (Proc. 2014/27211-4)     
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CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL EM PRAIAS DE UMA ESTÂNCIA TURÍSTICA PAULISTA 
 

ROBERTA DIAS DE MORAES RIBEIRO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 
DANIELLI CRISTINA GRANADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
 

       O objetivo deste trabalho foi caracterizar as condições ambientais de duas praias fluviais 
localizadas na estância turística de Presidente Epitácio, reconhecendo os principais impactos 
ambientais ocasionados pela transformação dos espaços em áreas de recreação e turismo. A 
caracterização ambiental foi realizada de 10 a 13 de dezembro de 2014, por meio de um 
instrumento de avaliação simplificada de impactos ambientais. Os resultados mostraram que as 
transformações nas praias estudadas foram evidentes. O Balneário Figueiral foi considerado como 
"trecho alterado" e a Praia da Orla, como "trecho impactado". As principais alterações estiveram 
relacionadas à adequação dos locais para uso recreativo, além daquelas originadas com a 
construção do reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, as quais são muito 
mais significativas, considerando a magnitude e irreversibilidade dos impactos ambientais gerados 
ao ecossistema aquático e a toda a região.  FAPESP (Proc. Nº 2012/22805-8 e 2014/27211-4).  

 


