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Minas Gerais é o primeiro Estado brasileiro a contar com uma Política Estadual para o
Desenvolvimento do Ecoturismo, resultado de iniciativa da Assembléia Legislativa, acolhida pelos
governadores Itamar Franco, que em 2002 sancionou a Lei 14.368, e Aécio Neves, que editou em
agosto último o Decreto 43.850. O projeto que deu origem à Lei é de autoria do deputado Dalmo

Ribeiro Silva e foi aperfeiçoado em sua tramitação legislativa, que incluiu a realização de seminários
técnicos e debates sobre o tema e visitas a diversas regiões do Estado, antes da aprovação.

A nova legislação abre a possibilidade de concessão de incentivos financeiros a empreendimentos
ecoturÍsticos tanto de instituições públicas quanto de privadas que apresentarem projeto especifico.

Os dois documentos legais - lei e decreto - são extremamente cuidadosos na definição dos
empreendimentos a serem apoiados, que, além de estimularem a prática do turismo, deverão
respeitar a legislação ambiental e incentivar a formação de consciência ambientalista, além de

preservar o bem-estar das populações envolvidas.

A Secretaria de Estado de Turismo ficará encarregada da expedição de uma Certificação de
EmpreendimentO Ecoturístico de Qualidade, para o que será indispensável a audiência prévia do

Instituto Estadual de Florestas (IEF) ou do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), quando for o caso.

Iblicação especial da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
:itos, empresários, profissionais e agentes de turismo em geral
o todas as informações disponíveis sobre a nova política, bem ASSEMBLÉIA DE MINAS

como os passos percorridos para sua aprovação. O Poder do Cidadão



A Lei 14.368/02 e o Decreto 43.850 introduzem alguns c nceitos novos para o entendimento da atividade do Turismo em 1\
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Campanha

Incentivos
o Estado poderá conceder incentivos financeiros -

financiamento por fundos públicos, concessão de crédito
especial, prêmio ou empréstimo - a empreendimentos
ecoturísticos de instituições públicas e privadas que
apresentem projeto especifico, com definição de metas,
cronograma de implantação e documentação comprobatór
adequação às exigências da legislação. O incentivo poder
anulado ou cassado, caso a lei não seja cumprida.

Caberá ao Estado a
realização de campanhas
de divulgação,
conscientização e
sensibilização do turista,
da população e dos
profissionais atuantes nos
empreendimentos sobre o
potencial eco turístico
regional e estadual e sobre
a necessidade de sua
preservação.

Certificação
Foi criado o Sistema Estadual de Certificação de

Empreendimento Ecoturístico de Qualidade. A cerfificaçã
será concedida aos empreendimentos que cumprirem toda
exigências a serem definidas por Resolução da Secretaria
Estado de Turismo. Uma das exigências já definidas é qu
empreendimento só utilize tecnologias não degradadoras
meio ambiente.

ITAMAR FRANCO
Governador do Estado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de ju-
lho de 2002.

Estabelece a Política Estadual de Desenvolvimento do Ecoturismo.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, saneion a seguinte Lei:

Art. 1° - o desenvolvimento do ecoturismo no Estado área e de seu entorno, entre as quais se incluem a detenni-
será promovido em conformidade com a política nação da ~apacidade de carga do local e a fonna de utiliza-
estabelecida por esta Lei, respeitado o disposto na Lei nO ção de trilhas e caminhos.
12.398, de 12 de dezembro de 1996, e na legislação Parágafo único _O não-cumprimento total ou parcial
ambiental em vigor. do disposto neste artigo implicará multa de 100 a 2.000

Art. 2° - A Política Estadual de Desenvolvimento do UFEMG (cem a duas mil Unidades Fiscais do Estado de
Ecoturismo tem por objetivo estabelecer nonnas e diretri- Minas Gerais) e o embargo do empreendimento, com a sus-
zes para programas governamentais e empreendimentos pensão d~ suas atividades, sem prejuízo das demais san-
privados voltados para o ecoturismo.' /" - I . b"

. fi" P fi' • d L" "d çoes ega's ca Ivels.Paragra o Unico - ara os e eltos esta el, consl e- A'o P d - d'd" fi .
• , • • ; , • I r rt. l> - o erao ser conce I os incentivos IscalS oura-se ecotunsmo a pratica de tunsmo em áreas naturaIs, t !. . .. . _ "

t'l' - t t' I d Ir'" tu . I h.' ; I I financeITosa empreendImentos de Instltulçoes publicas oucom a u I Izaçao sus en ave os pa Imomos na ra, IS- . ... _
tórico e ~ultural, visando à sua conservação,. bem como~à 'll pnvadas que apresentem pr~Jeto espec:fico, com definlç~o
fonnação de consciência ambientalista e ao bem-estar das . de metas, cronogr!!ma de Implantaçao e documentaçao
populaçõés e~volvidas. . c?mprob~tória da ~d:.-~uaçãodo empreendimento às exigên-

.• Art. 3° - São diretrizes da Política Estaoual de Ecotu-' clas contidas ne.sta.I"el:. -,
rism : ~ 1°. Os incentivós'de'que trata este artigo serão con-

f ." "')

I .•..a compatibilização das atividades de ecoturismo cedidos m f0l1l}ade ,d~dução..•ou isenção total ou parcial
c0I!! à"preservação: a) do meio ambiente e da biodiver- de tribute, nos tennos da uéi, de crédito especial, tarifa di-
sidade; b) dos bens de valor histórico, artístico, arqueoló- ferenciadl, prêmio, emprésti~o~e'ó~tras modalidades a se-. " .
gicQ paleontológico e espeleológico; c) das fonnas de ex- rem estabelecidas pelo Poder Executivo~
pressão e dos modos de criar, fazer e viver das comunida- ~ 2° - O Poder Executivo a~~liará periodicamente a exe-
des envolvidas no projeto; d) dos acidentes naturais ade- cução dos projetos aprovados nós tefu!os"d;ste artigo.
quados ao repouso e à prática de atividades recreativas, Art. 7° - Para a concessão dos incentivo~ de que trata
desportivas ou de lazer; e) das caracteristicas das paisa- o artigo 5', serão priorizados o projetos que ~on;i)feendam:
gens; I - a esquisa e a implantação de processos que utili-

11- a conscientização da população local sobre a im- zem tecn"logias não degradadora do meio ambiente'
portância do ecoturismo, bem como a sua motivação e 11_ ~ realização de programas de capacitação e~ ati-
capacitação para a realização dessa atividade; vidades turisticas das comunidades envolvidas no empre-

1II- a prevenção da poluição ambiental; endiment J; .
IV - a geração de emprego e renda e a promoção de 1II_a realização de campanha de divulgação o poten-

ações de incentivo ao desenvolvimento econômico da re- cial turístico regional e estadual;
gião. IV - a confecção de material didático e infonnativ re-

Art. 4° - O Poder Executivo priorizará, na implanta- lativo à conservação dos patrimônios natural, histórico e cul-
ção desta Lei, a parceria com: tural do Estado.

I - a iniciativa privada; Art. SO_As despesas decorrentes da implantação des-
11- a comunidade, compreendendo a população local ta Lei correrão por conta de:

e a flutuante; I _ re,;ursos orçamentários estaduais e municipais;
11I- as organizações não governamentais; 11_ linhas de crédÚos de instituições financeiras públi-
IV - a comunidade científica; cas e privadas;
V - as instituições públicas internacionais; 1II- ncentivos financeiros e fiscais;
VI - órgãos e instituições do Poder Público. IV - ecursos provenientes de fundos estaduais e mu-
Art. 5° - A implantação de empreendimento ou de ser- nicipais ce turismo;

viço voltado para a exploração do ecoturismo dependerá V - rc;cursosprovenientes de organismos, entidades ou
da aprovação prévia, pelo órgão estadual competente, de empresas nacionais e internacionais, públicas e privadas.
projeto de exploração turística que inclua: Art .• )0 - O Poder Executivo, por meio das Secretarias

I - estudo do impacto da atividade econômica sobre de Estado do Turismo e de Meio Ambiente e Desenvolvi-
os elementos discriminados no inciso I do artigo 3° desta mento Sustentável, regulamentará esta Lei no prazo de no-
Lei, com previsão de avaliação periódica; venta dia; a contar da data de sua publicação.

11- ações voltadas para a conscientização e sensibi- Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
lização do profissional atuante no empreendimento, do tu- cação.
rista e da população local e flutuante quanto à necessida- Art. li - Revogam-se as disposições em contrário.
de de preservação dos elementos discriminados no inciso
I do artigo 3° desta Lei;

1II- programa de redução de resíduos antrópicos e ins-
talação de serviço para sua coleta, tratamento e destinação
segura;

IV - definição de medidas destinadas à proteção da

LEI 14.368 / 2002
,

Nova política inova nos conceitos e cria

Ecoturismo

Empreendimentos
ecotu rísticos

"é a prática do turismo em áreas naturais, com a utilização
sustentável dos patrimônios natural, histórico e cultural,
respeitadas as limitações legais quanto ao acesso a tais áreas,
visando a sua conservação, bem como à formação de consciência
ambientalista e ao bem-estar das populações envolvidas."

"são os equipamentos ou serviços turísticos destinados à
hospedagem (albergues, áreas de acampamento, pousadas,
hotéis), à alimentação (restaurantes, lanchonetes, padarias), à
recepção (agências) e à informação (postos) de turistas, além de
empresas que venham a ser reconhecidas pelo Poder Executivo
como de interesse turístico."



entivos ao desenvolvimento
e definem atribuições do Estado. Vejam alguns dos pontos mais relevantes:

DECRETO N° 43.850
Regulamenta a Lei nO14.368, de 19 de julho de 2002, que dispõe sobre a Política Estadual de
Desenvolvimento do Ecoturismo.

AÉCIO NEVES
Governador do Estado

O GOVERNADOR DO ESTADODE MINAS GERAIS,
no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90,
da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no
art. 9° da Lei n° 14.368, de 19 de julho de 2002,

paleontológico e espeleológico; VI - cancelamento de contratos ou convênios firmados
c) das formas de expressão e dos modos de criar, fazer com os órgãos da administração pública do Estado.

e viver das comunidades envolvidas no processo; Art. 8° - Poderão ser concedidos incentivos financeiros
d) dos acidentes naturais adequados ao repouso e à pro- a empreendimentos ecoturísticos de instituições públicas e

tica de atividades recreativas, desportivas ou de lazer; e privadas que apresentem projeto especifico, acompanhado
DECRETA: e) das caracteristicas das paisagens; de parecer técnico emitido por profissional egresso de cur-
Art. 1° - A Política Estadual de Desenvolvimento do II - a conscientização da população local sobre a im- so superior de Bacharel em Turismo, com definição de me-

Ecoturismo rege-se pela Lei n" 14.368, de 19 de julho de ~ portância do ecoturismo, bem como a sua motivação e tas, cronograma de implantação e documentação
2002 e por este Decreto. Parág.rafo único. Para os fins des- capacitaçã~ para a realízação dessa ativicfude,lpor meio de: comprobatória da adequação do empreendimento às exigên-
te Decreto, considera-se ecoturismo a prática do turismo em a) realização de campanhas de rel:lJçãOdo desp~rdído cias contidas neste Decreto.
áreas naturais, com a utilização sustentável dos patrimônios de recursos naturais, espedalme te os hídrico; e' ~s ~~ Parágrafo 1°- Os incentivos de que trata o caput serão
natural, histórico e cultural, respeitadas as limitações legais energéticos;' " . i r! j' /' ' I (' é~ncedidos em forma de financiamento por fundos públi-
quanto ao acesso a tais áreas. visando a sua conservaçãq. b) criação de programas de inter~çãoL~om.a '~oin,:!ni_L/' cos iÍe in,vestimentos,concessão de crédito especial, prêmio,
bem como à formação de consci~ncia ambientalista e ao bem- dade compreendendo o treinamentô e capacitação- da 'I1Ó~/:' empréstimo e outras modalidades a serem estabelecidas pelo
estar das populações envolvidas. pulação local e o :incentivo às manifestações cultú!àis. vi-I Póde;,E~ec'utivo.

Art. 2° - O disposto neste Decreto aplica-se à prática do sando a prom?ver o bem estar das populações atingidas Ile-~ ••••,~ Parj~fo. 2" - ~ Pode.r Executivo avaliará periodica-
ecoturismo em áreas ou locais protegidos por legislação es- los empreendimentos; , 'rr"U; mente a .execução.•dos projetos aprovados e, constatado o
pecífica, tais como:..... 11I - a prevenção da poluição ambiental, por meio d~~ descGmprimento"do disposto na Lei n° 14.368, de 2002, e

I - locais em q1,!.eexistam hens de valor. histórico ou ar- a) obras de saneamento e recuperação de áreas degra- nestê Decretá, poâerã~ ser aplicadas, pela Secretaria de Es-
tístico; dadas; 'tado ae iurismô~ as ~nçÕes previstas no art. 7°.

11 - sítios arqueológicos, espeleológicos e b) ações de proteção dos recursos hídricos e 11 Art, 9~""-. cenifidÍçãó de que trata o art. 6° e a con-
paleontológicos; ~ energéticos. cessão âe i~cen~iy<isfinanceiros de que trata o art. 8° ficam

11I- áreas deStinadas à proteção dos recursos naturais IV - a geração de emprego e renda e a promoção de condicionadas à manifestaçãº,-' avorável do Instituto Esta-
renováveis; \ ações de incentivo ao desenvolvimento econômico da região, dual de' F.:Iorestas- IE óiído Instituto Brasileiro do Meio

IV - locais onde ocorram manifestações culturais ou por meio de: Ambiente é Recu~s Naturais!fenováveis - IBAMA, quan-
etnológicas; a) desenvolvimento econômico da região e realização do for o caso, semRre <}ueos empreendimentos tiverem

V - paisagens notáveis' de campanhas de estimulo à utilização de mão-de-obra 10- como objeto o ecoturismo desenvolvido em unidades de con-
VI - áreas de interesse paisagístico ou ecológico adequa- cal; servação ou em suas respectIvas zonas de amortecimento.

das ao repouso e à prática de atividades re~re-ativas, b) incentivo ao consumo de produtos típicos regionais Art. 10 - Para a concessao aos incentivos de que trata
desportivas ou de lazer; pelos empreendimentos ecoturísticos. o art. 8°, serão priorizados s projetos que observem as di-

VII - áreas onde ocorra 1 recurso!, hidrommerais Art, 5° - O Poder Executivo, mediante parceria públi- retrizes estabelecidas no art. 4°, e compreendam:
aproveitáveis; ~ . co-privada, dispensará tratamento prioritário às ações que I - a pesquisa e a implantação de processos que utili-

VIII - localidades que apresentem condições climáticas-" viabilizem a execução dos objetivos da Politica Estadual de zem tecnologias não degradadoras do meio ambiente;
especIais; . .) .:".' .....Desenvolvimento do Ecoturismo, em especial: II - a realização de programas de capaci ação em ativi-

IX - outros que venham a s~r definidos, na fonna da lei~" I - a realização de campanha de divulgação, conscienti- dades turísticas das comunidades envolvidas no empreen-
Parágrafo único. Poderão ser instituídos, na órma e para zação e sensibilização do turista, da população e dos pro- dimento; •

os fins deste Decreto, áreas ou locais de interesse ecoturístico, fissionais atuantes nos empreendimentos de ecoturismo so- 11I- a realização de campanha de divulgação do poten-
a serem preservados e valorizados no sentido cultural e na- .bre o potencial ecoturístico regional e estadual e a necessi- cial turístico regional e estadual;
tural, destinados à construção de empreendimentos e à rea- dade de sua preservação; IV - a confecção de material didático e informativo re-
lização de projetos de desenvolvimento ecoturístico. 11- a confecção de material didático, promocional e in- lativo à conservação dos patrimônios natural, histórico e cul-

Art. 3° - Consideram-se empreendimentos ecoturísticos, "formativo relativo às' diretrizes estabelecidas na Lei n° tural do Esiado:
para os fins deste Decreto, os equipamentos ou serviços tu- 14.368, de 2002. Art. 11- As despesas decorrentes da implantação des-
rísticos oferecidos por: Art. 6° - Fica críado o Sistema Estadual de Certilicação ta Política Estadual de Desenvolvimento do Ecoturismo cor-

I - meios de hospedagem: albergues; áreas de acampa- de Empreendimento Ecoturístico de Qualidade, a ser desen- rerão por conta de:
mento; empreendimentos de turismo rural: volvido pela Secretaria de Estado de Turismo. I - recursos orçamentários;

I.hotéis-fazenda; Parágrafo único. A concessão da Certificação de Em- II - linhas de créditos âe instituições financeiras pú-
2. hotéis; e preendimento Ecoturístico ae Qualidade a empreendimen- blicas e privadas;
3. pousadas; tos e serviços ecoturísticos ficará con~icionada à aprova- III - incentivos financeiros públicos e privados;
11- meios de alimentação: restaurantes; lanchonetes; pa- ção prévia da Secretaria de Estado de Turismo, observados IV _recursos provenientes de Fundos federais, estadu-

darias; os critérios e requisitos técnicos a serem definidos em 'Re- ais e municipais de turismo'
11I- agências de turismo (receptiva)' solução. . ' •.. . . ' . V • recursos provementes de contratos ou convemos
IV - postos de Informações umstIcas; e Art. 7° - Nos casos do não cumprimento total ou par- . d . 'd d .
V - empresas, reconhecidas pelo Poder Executivo, como cial, pelo empreendedor ecoturístico, do disposto na Lei nO aS~Ina. os com. org~ms~o~, entI a .es ou empresas naclO-

de interesse turístico e que prestem serviços aos turistas e 14.368, de 2002 e deste Decreto, poderão ser aplicadas, pela nals e InternaCIOnaiS,publIcas ou privadas.
viajantes ou a outras atividades turisticas. Secretaria de Estado de Turismo, as seguintes sanções, sem Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua

Ar!. 4° - São diretrizes da Política Estadual de prejuízo das demais medidas legais cabíveis: publicação.
Ecoulrismo: I - advertência; Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de

I - a compatibilização das atividades de ecoturismo com 11- censura escrita; agosto de 2004; 216° da Inconfidência Mineira.
a preservação: III - suspensão da certificação;

a) do meio ambiente e da biodiversidade; IV - cassação da certificação;
b) dos bens de valor histórico, artístico, arqueológico, V - multa;



Todos os caminhos
levam ao Ecoturismo
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Desde o início de tramitação do projeto de lei
de criação da Política Estadual de
Desenvolvimento do Ecoturismo a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, principalmente por
suas comissões, promoveu uma série de
reuniões, audiências públicas e visitas (leia na
página ao lado) para discutir o assunto e avaliar
a potencialidade do Estado. Na maioria dessas
reuniões, ficou claro que o Ecoturismo, na
forma com que foi definido pela política afinal
aprovada, é mesmo o grande potencial do
desenvolvimento turístico de Minas Gerais.

Autor do projeto destaca
harmonia entre
crescimento e ambiente

Autor do projeto que deu
origem à Lei, o deputado
Dalmo Ribeiro Silva
acredita que a nova política
será "uma eficiente
ferramenta na expansão
desse ramo turístico em
todas as regiões do Estado"
e terá papel essencial no
crescimento do Estado e na
geração de empregos. "O
turismo é a indústria de

maior crescimento na atualidade e o nosso
Estado, com recursos naturais em abundância,
tem vocação para o ramo do ecoturismo", diz.

O deputado informa dispor de dados indicando
que para cada emprego direto criado na indústria
do turismo são gerados nove empregos indiretos,
"o que traduz o seu efeito multiplicador de
empregos, permitindo a geração e uma melhor
distribuição de renda"

O parlamentar ressalta também o cuidado que
foi dispensado à questão ambiental, em todas as
fases de discussão do projeto, bem como à
possibilidade de conciliar o interesse público com a
iniciativa privada. "Creio que conseguimos uma
legislação que permite o desenvolvimento em
harmonia do econômico e do social, assim como
equilibrar os recursos entre a oferta e a procura e a
promoção da qualidade de vida aliada à
preservação do ecossistema."
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Estrada Real

Em um dos debates realizados, em Pirapora, no dia 6 de junho
de 2004, o professor Bernardo Gontijo, do Instituto de Geociências
da UFMG, disse que a exploração do turismo no cerrado, uma das
possibilidades do ecoturismo em Minas, não pode ser encarada ape-
nas como atividade econômica, mas também preservacionista, e de-
fendeu a maior preocupação com a sustentabilidade da região e com
a mudança de cultura do próprio turista. "O cerrado tem um enor-
me potencial turístico pela diversidade de sua fauna e flora, mas a
atitude do turista também precisa mudar, para que haja respeito
com o meio ambiente", afirmou.

Turismo no cerrado

As oportunidades de criar pequenos negócios em torno do
projeto da Estrada Real foram a tônica da reunião da Comis-
são de Turismo, Indústria e Comércio da Assembléia, realiza-
da em novembro de 2003 em São Lourenço, no Sul de Minas.
Afinal, o projeto envolve 177 municípios (162 em Minas, oito
no Rio de Janeiro e
sete em São Paulo),
num percurso supe-
rior a 1.400 km, de
Parati a Diamantina,
e a população envol-
vida é de 9,5 milhões
de pessoas. Ao longo
do Caminho Velho,
do Caminho Novo e

'~~am:~:~,n~: u~~~ IIIII11111II1111 1I
racterizados como el
ladas, culinária, cach 17863
esotéricos e banhos n. - - --r-- . o __ '" -~~

que mais poderá se beneficiar da nova política estadual.

Recuperação do grande lago
o ecoturismo poderá ser a pedra de toque da recuperação da re-

gião do Grande Lago, segundo ficou patente durante o "Fórum In-
terestadual de Preservação e Desenvolvimento Sustentável do Grande
Lago", em Tupaciguara, Triângulo Mineiro, realizado pela Assem-
bléia em outubro de 2003. Os parlamentares presentes destacaram
especialmente a necessidade de preservação da área e de melhor
gerenciamento dos recursos hídricos e energéticos e enfatizaram a
tendência de adequar o desenvolvimento à preservação ambiental,
voltando-se para atividades que favoreçam o ecoturismo. O Grande
Lago faz parte da Bacia do Rio Paranaíba e tem influência sobre
16 cidades de Minas e Goiás. À época da realização do fórum, ele
se encontrava bastante degradado, apresentando problemas como o
assoreamento das suas nascentes e das vertentes que o abastecem.

Potencial da Zona da Mata

Riquezas da .

~uimarães Rosa, ,
" o Çircuito Turístico Guimarães Rosa é um dos pro-
jetos que poderão ser beneficiados pela nova Política Es-
tadual de Des~~volvimento do Ecoturismo. Fazem parte
do circ~ito. os municípios de Araçaí, Cordisburgo,
CurveI o, Morro da Garça, Corinto, Lassance e Três
Marías/An~;eqJissé. Já regulamentado pela Secretaria de
Esüido de Turi;mo, o circuit~ foi apresentado em uma
das reuniões re~lizadas pela Assembléia e seu objetivo é
oferecer roteiros de viagens ~ara 9s ~ugares onde se pas-
sa a obra de Guimarães Rosa,.o porta"voz do cerrado.
Os roteiros incl~em ainüa as ~festas religiosas e popula-
res e o artesanato d~s Reque~as 10c~lidades do sertão,
sempre na visão do escritor. ~ r ~

A Zona da Mata tem uma vocação natural para o
ecoturismo que precisa ser mais bem explorada, segundo

~ conclusão a que chegaram os deputados da Comissão de
Turismo, Indústria e Comércio da Assembléia, durante

audiência
pública
realizada em
Leopoldina
para discutir
alternativas
para o
desenvolvi-
mento
econômico,

turístico e industrial da região. Na mesma reunião, os
parlamentares foram unânimes em criticar o estado das
rodovias de acesso à região e afirmar que "sem estradas,
não há como falar em desenvolvimento".
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