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RESUMO 

 

No mundo globalizado, cada vez mais, as pessoas estão sentindo a necessidade de cuidar do 

meio ambiente, preocupadas com o aquecimento global, a poluição das águas e outros males 

causados pelo descaso com a natureza. Isso vai ao encontro do objetivo desta pesquisa, que é 

mostrar os dados do município de Tapes e seu potencial turístico, com foco no Ecoturismo e 

indicar soluções para o aumento desta prática. O turismo sustentável ou ecoturismo é algo que 

vem, cada vez mais, ganhando adeptos no mundo todo. Também, é uma grande fonte de renda 

para comunidades que estão distantes dos grandes centros. A cidade de Tapes se enquadra em 

todos estes aspectos. Com estilo de cidade do interior e grande extensão de praias de água 

doce, possui grande potencial para a prática do turismo sustentável. Para compor o trabalho 

foram utilizadas pesquisas bibliográficas e em sites especializados no assunto e constatou-se 

que, embora a cidade tenha diversas atrações naturais que possam gerar um bom retorno com 

o turismo, este potencial é pouco aproveitado e que devem ser tomadas medidas por parte dos 

órgãos públicos e também pela iniciativa privada, que visem o melhor aproveitamento desse 

imenso capital, tanto na geração de renda, quanto na conservação do mesmo. 

 

Palavras-chave: aquecimento global; ecoturismo; geração de renda; praias; sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the globalized world, people are increasingly feeling the need to take care of the 

environment, concerned about global warming, water pollution and other evils caused by 

disregard for nature. This is in line with the objective of this research, which is to show data 

from the municipality of Tapes and its tourist potential, with a focus on Ecotourism and to 

indicate solutions to increase this practice. Sustainable tourism or ecotourism is something 

that is increasingly gaining adherents around the world. Also, it is a great source of income 

for communities that are far from the big cities. The city of Tapes fits into all these aspects. 

With the style of an inland city and a large extension of freshwater beaches, it has great 

potential for the practice of sustainable tourism. In order to compose the work, bibliographical 

researches and specialized sites on the subject were used and it was found that, although the 

city has several natural attractions that can generate a good return with tourism, this potential 

is little used and measures must be taken by the part public bodies and also by the private 

sector, which aim to make the best use of this immense capital, both in generating income and 

in preserving it. 

 

Keywords: global warming; ecotourism; income generation; beaches; sustainable. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças climáticas, o acúmulo de resíduos, a depredação da flora e da fauna 

estão transformando o modo de pensar da população que não aceita mais pagar pela 

continuidade desse descaso. Dentro deste conceito, surge a prática do turismo sustentável, que 

vem crescendo gradativamente ao longo dos anos, e a partir desse momento de pandemia em 

que estamos vivendo, acredita-se que será uma das alternativas mais buscadas no meio 

turístico em um futuro próximo.  

Atender as expectativas desse mercado é um desafio para empresas e entidades 

públicas. Pois as práticas sustentáveis, tão cobradas na atualidade, ainda não estão enraizadas 

no meio administrativo da maioria das organizações do nosso país. Com base nestas 

definições, faz-se necessário estudos que viabilizem o comércio de bens e serviços que visem 

proteger a natureza, para poder continuar a extração de riqueza que alimenta a economia de 

diversas comunidades.   

O objeto de estudo, a cidade de Tapes (RS), conta com um patrimônio histórico, 

cultural e natural de grande valor para a comunidade, que vem se perdendo ao longo do 

tempo. 

Até o presente momento, temos apenas uma empresa privada (Butiá Turismo Rural) 

que faz turismo rural (passeio pelos butiazais).  

Dentro do contexto apresentado, faz-se necessário um levantamento do potencial 

turístico do município, bem como um levantamento histórico, cultural e natural para ser 

divulgado para fora da cidade, com o intuito de incentivar o turismo e atrair turistas para o 

município. 

Desta forma acredita-se que é possível conciliar Turismo com Sustentabilidade, para 

que possamos manter a integridade cultural dos processos ecológicos essenciais e a 

diversidade biológica para as gerações futuras. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Realizar o diagnóstico do potencial turístico do Município de Tapes (RS), com foco 

no Ecoturismo ou Turismo Sustentável e divulgar o potencial turístico do município nas redes 

sociais. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar os atrativos turístico do município de Tapes (atrativos naturais, 

atrativos histórico-culturais, etc.); 

2. Identificar os serviços turísticos e infraestrutura do município;  

3. Verificar as possíveis contribuições da implementação de rotas turísticas no 

desenvolvimento regional. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O turismo é uma grande fonte de renda e desenvolvimento, principalmente para 

aquelas comunidades mais distantes dos grandes centros e que carecem de indústrias e 

comercio para a geração de empregos. Essa atividade diminui a pobreza e ajuda na criação de 

novos empreendimentos.  

 
Como um dos maiores setores econômicos e de crescimento mais rápido do mundo, 

o turismo está bem posicionado para promover o crescimento econômico e o 

desenvolvimento em todos os níveis e gerar renda por meio da criação de empregos. 

O desenvolvimento do turismo sustentável e seu impacto no nível da comunidade 

podem ser vinculados às metas nacionais de redução da pobreza, aquelas 

relacionadas à promoção do empreendedorismo e aos pequenos negócios, e ao 

empoderamento de grupos menos favorecidos, especialmente jovens e mulheres 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2021). 

 

2.1 TURISMO 

 

A origem da palavra turismo vem do vocábulo tour que é de origem francesa e 

significa “volta”. (BARRETO, 1995) 

Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT): 

 
O turismo é um fenômeno social, cultural e econômico que envolve o movimento de 

pessoas para países ou locais fora de seu ambiente habitual para fins pessoais ou 

comerciais / profissionais. Essas pessoas são chamadas de visitantes (que podem ser 

turistas ou excursionistas; residentes ou não residentes) e o turismo tem a ver com 

suas atividades, algumas das quais envolvem despesas turísticas. 

 

2.1.1 Turismo sustentável 

 

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, 

2020), o Turismo Sustentável tem como objetivo atender simultaneamente às necessidades 

dos turistas e das comunidades receptoras, protegendo e ampliando as oportunidades para o 

futuro. 

Portanto: 

  
Promover o turismo sustentável é gerenciar todos os recursos implicados na 

atividade turística, de tal forma que as necessidades econômicas, sociais e 

ambientais possam ser satisfeitas sem desprezar a manutenção da integridade 

cultural, dos processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos 

sistemas que garantem a vida (ICMBio, 2020). 

 



12 
 

O Turismo Sustentável relaciona as necessidades dos turistas com as necessidades de 

determinada região, mantendo a integridade da diversidade dos ecossistemas, protegendo e 

fortalecendo necessidades sociais e estéticas, e mantendo a integridade cultural das regiões 

receptoras.  

Para a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2004 apud MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2007), o desenvolvimento sustentável do turismo é um processo contínuo que 

requer monitoramento constante dos impactos que a atividade pode causar, de modo que, com 

ações de manejo, seja possível minimizar os impactos negativos e maximizar os benefícios 

potenciais, introduzindo medidas preventivas ou de correção de rumos. 

 

2.1.2 Desenvolvimento sustentável 

 

Segundo a OMT, o desenvolvimento sustentável deve levar em consideração alguns 

aspectos: 

Um turismo que leve em conta seus impactos econômicos, sociais e ambientais 

atuais e futuros, atendendo às necessidades dos visitantes, da indústria, do meio 

ambiente e das comunidades anfitriãs. 

As diretrizes de desenvolvimento do turismo sustentável e práticas de gestão são 

aplicáveis a todas as formas de turismo em todos os tipos de destinos, incluindo o 

turismo de massa e os vários segmentos de turismo de nicho. Os princípios de 

sustentabilidade referem-se aos aspectos ambientais, econômicos e socioculturais do 

desenvolvimento do turismo, e um equilíbrio adequado deve ser estabelecido entre 

essas três dimensões para garantir sua sustentabilidade a longo prazo. [...] 

Aproveitar da melhor forma os recursos ambientais que constituem um elemento 

chave no desenvolvimento do turismo, mantendo os processos ecológicos essenciais 

e ajudando a conservar o património natural e a biodiversidade. 

Respeite a autenticidade sociocultural das comunidades anfitriãs, preserve sua 

herança cultural viva e construída e seus valores tradicionais. [...]  

Garantir operações econômicas viáveis de longo prazo, fornecendo benefícios 

socioeconômicos a todas as partes interessadas que sejam distribuídas de forma 

justa, incluindo empregos estáveis e oportunidades de geração de renda e serviços 

sociais para as comunidades anfitriãs, e contribuindo para o alívio da pobreza. [...] 

Alcançar o turismo sustentável é um processo contínuo e requer um monitoramento 

constante dos impactos, introduzindo as medidas preventivas e / ou corretivas 

necessárias sempre que necessário. 

O turismo sustentável também deve manter um alto nível de satisfação do turista e 

garantir uma experiência significativa aos turistas, sensibilizando-os para as 

questões de sustentabilidade e promovendo práticas turísticas sustentáveis entre eles. 

 

2.1.3 Turismo rural 

 

Nos últimos anos, nota-se um aumento das atividades turísticas e recreacionais em 

espaços rurais, que pode se caracterizar como uma das principais alternativas de 

desenvolvimento local e regional.  
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O turismo no meio rural constitui-se numa forma de valorização do espaço, pois ao 

mesmo tempo em que depende da gestão do local para seu sucesso, contribui para a 

proteção do meio ambiente e para a conservação do patrimônio natural, histórico e 

cultural. Constitui-se, portanto, em um instrumento de estímulo à gestão e ao uso 

sustentável do espaço, devendo beneficiar prioritariamente a população local 

envolvida direta ou indiretamente com as atividades turísticas (CAMPANHOLA; 

SILVA, 1999 apud HANAI; SILVA NETTO, 2014). 

 

Dentro desse contexto, o turismo rural e o turismo sustentável contribuem com a 

elevação da qualidade de vida local e servem como uma ótima opção para os empreendedores 

locais e regionais para elevar consideravelmente o seu nível de renda, tantos os que utilizam 

dessa prática apenas como uma complementação de renda, como os que utilizam como uma 

fonte de renda principal. 

 

2.1.4 Ecoturismo 

 

Os princípios do turismo sustentável, segundo OMT, são aplicáveis e devem servir 

de premissa para todos os tipos de turismo em quaisquer destinos. Um dos segmentos do 

turismo é o Ecoturismo, que utiliza o patrimônio cultural e natural de forma sustentável, 

auxilia na formação de uma consciência ambiental e ajuda na conservação do ambiente. 

Para que seja possível a estruturação do Ecoturismo em uma determinada região, 

deve-se iniciar pelo inventário e análise dos recursos naturais e sua potencialidade como 

atrativo turístico, para isso, é necessário a participação da comunidade local. Deve-se 

promover a qualificação das pessoas da comunidade, isto ajuda na valorização da cultura da 

comunidade e aumento da economia da região. Após descobrir seu potencial turístico, é 

necessário mudar os métodos de gestão e planejamento. É essencial ter uma consciência 

coletiva de cidadania e o envolvimento na discussão das problemáticas que serão enfrentadas 

nesse projeto. 

 

2.1.5 Importância do turismo no desenvolvimento regional e local. 

 

Para Hanai e Silva Netto (2014), o desenvolvimento local pode ser conceituado como 

um processo endógeno de mudança, que leva ao dinamismo econômico e à melhoria da 

qualidade de vida da população em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos. 

Dentro desse contexto, se faz necessário que a população local esteja inserida nesse processo 

evolutivo. Portanto o desenvolvimento local deve mobilizar e explorar as potencialidades 
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locais e contribuir para elevar as oportunidades sociais, a viabilidade e competitividade da 

economia local (HANAI; SILVA NETTO, 2014). Entretanto, é importante assegurar a 

conservação dos recursos naturais existentes, pois estes constituem a base das potencialidades 

turísticas e condição para a qualidade de vida da população local.  

Segundo Buarque (2004); SILVA NETTO (2014) o desenvolvimento local 

sustentável resulta da interação e sinergia entre a qualidade de vida da população local 

(redução da pobreza, geração de riqueza e distribuição de ativos), da eficiência econômica 

(com agregação de valor na cadeia produtiva) e da gestão pública eficiente.  

A partir disso, o processo de desenvolvimento turístico somente será possível com a 

participação ativa da comunidade local, portanto é importante ter uma conscientização 

turística da população, que deve ser elaborado e implementado, a fim de propiciar 

conhecimento aos moradores sobre o fenômeno turístico e dos seus impactos, bem como os 

benefícios para a busca de seu desenvolvimento (HANAI; SILVA NETTO, 2014). 

 

2.1.6 Planejamento turístico 

 

Beni (1999), diz que, para fundamentar uma visão mais moderna do turismo se faz 

necessário um Planejamento Integrado e Sustentável do Turismo, relacionado a Política e 

Estratégia do Desenvolvimento Regional. O conceito fundamental do planejamento turístico é 

um sistema inter-relacionado de fatores de oferta e demanda. Entende-se como fatores de 

demanda, o mercado de turismo internacional e doméstico que utilizam atrativos, 

equipamentos e serviços aos turistas. E fatores de oferta, os atrativos e atividades turísticas, 

alojamentos e outros equipamentos e serviços. Os fatores de oferta podem ser denominados 

produtos turísticos. O autor pontua o processo de planejamento nas seguintes etapas:   

− Determinação dos objetivos; 

− Inventário de todos os recursos turísticos naturais e culturais, com destaque para 

seus respectivos diferenciais;  

− Análise e síntese da situação encontrada;  

− Formulação da política e do plano de turismo, bem como de recomendações de 

viabilidade;  

− Implementação e controle de gestão do processo total. 

Por se tratar de um processo integrado, o planejamento turístico necessita de planos a 

longo prazo e projetos estratégicos. 
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Ainda, segundo Beni (1999), há três fases do processo de planejamento estratégico e 

integrado do desenvolvimento sustentável do turismo: estudo preliminar, diagnóstico e 

prognóstico. No estudo preliminar, deve-se: 

− Identificar e descrever a ordenação geopolítica e administrativa da região do 

estudo;  

− Inventariar os recursos ambientais naturais, culturais e artificiais;  

− Traçar o perfil socioeconômico da região de estudo; descrever e identificar o 

estágio em que se encontra o Turismo na região;  

− Observar as tendências do tráfego turístico regional, nacional, intrarregional e 

internacional. 

Por sua vez, no diagnóstico, se faz necessário: 

− Analisar os recursos ambientais naturais para a sustentabilidade do Turismo; 

− Analisar o patrimônio cultural na região e seu potencial de utilização na 

sustentabilidade do Turismo; 

− Caracterizar e analisar a estrutura social, classificando-a segundo o processo de 

ocupação territorial, e a medida da participação da comunidade na produção de 

bens e serviços e nas atividades turísticas; 

− Dimensionar e analisar a estrutura econômica do setor: nível de emprego, volume 

de investimentos, rentabilidade e consumo; 

− Caracterizar e analisar a estrutura político-institucional do Turismo nos setores 

público e privado; 

− Dimensionar e analisar a infraestrutura regional urbana e de acesso para o processo 

sustentável de ocupação turístico-recreativa, tendo em vista a abrangência territorial 

da área de estudo; 

− Utilizar indicadores estatísticos e teorométricos para identificar a situação atual e 

projetar os cenários futuros do comportamento do mercado; 

− Caracterizar e dimensionar a oferta regional existente e/ou projetada de 

alojamentos, transportes, equipamentos, instalações e serviços; 

− Identificar e caracterizar o diferencial turístico regional para a estruturação das 

políticas de marketing e de fixação de segmentos do mercado de consumo; 

− Caracterizar, classificar e quantificar a demanda atual e futura de bens e serviços 

turísticos; 

− Identificar desequilíbrios entre oferta e demanda do Turismo na região. 
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E, no prognostico, devemos: 

− Formular políticas e diretrizes de reorientação e programas de ação para assegurar o 

planejamento estratégico do desenvolvimento sustentável do Turismo na região; 

− Estabelecer metas e projetos específicos para garantir a integração da 

sustentabilidade do desenvolvimento econômico, turístico e social, da área de 

estudo, observados seus componentes intersetoriais; 

− Adotar programas que levem ao desenvolvimento sustentável do produto turístico 

regional, fatores como eficiência, qualidade e competitividade. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a execução deste estudo foi composta por: 

1. Pesquisa bibliográfica sobre o tema em livros, artigos online e sites na internet no 

período de agosto a dezembro de 2021.  

2. Levantamento dos atrativos de belezas naturais: foi realizado um levantamento 

fotográfico das belezas naturais do município, no período de setembro a novembro de 2021, o 

qual foi utilizado no material de divulgação; 

3. Levantamento dos atrativos histórico-culturais: foi feito um levantamento do potencial 

histórico e cultural do município, no período de agosto a setembro de 2021, de forma escrita e 

fotográfica qual foi utilizado no material de divulgação; 

4. Levantamento de opções de atividades para os turistas: a partir dos levantamentos dos 

atrativos histórico e cultural e dos atrativos de belezas naturais, foi elaborado opções de 

atividade para os turistas, no período de outubro a dezembro de 2021; 

5. Elaboração de material de divulgação: foram elaborados fotos e vídeos de atrativos 

turísticos e atrativos histórico-culturais e belezas naturais, no período de setembro a dezembro 

de 2021. Foi criada uma página na rede social online Instagram, para a divulgação das fotos e 

vídeos. 

Portanto, a partir do levantamento de todos os atrativos, foi possível identificar o 

potencial turístico do município de Tapes, RS. 

 

3.1 DADOS DO MUNICÍPIO DE TAPES 

 

O município de Tapes (fig. 1) está distante aproximadamente 100 km da capital do 

estado, Porto Alegre (Fig. 1). Possui uma área de 806,30 km2 e população de 16.629 

habitantes (IBGE, 2010), e faz parte da zona de transição entre as terras altas do Escudo Sul-

Rio-Grandense e as terras baixas da borda oeste da Bacia de Pelotas (SILVA, 2018). 

Ambientalmente, além da Lagoa dos Patos, outras áreas importantes para a 

biodiversidade são encontradas em Tapes. O maior “butiazal” contínuo do Rio Grande do Sul 

situa-se na área municipal (BECKER et al., 2007), no limite com o município de Barra do 

Ribeiro. 
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Figura 1 – Localização do município de Tapes 

 
     Fonte: Silva (2018). 
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3.1.1 História do município 

 

Segundo a Prefeitura Municipal de Tapes (2021), a região foi habitada por índios da 

tradição Tupi-Guarani. Por volta de 1808, atraídos pela fertilidade do solo e pela abundância 

das pastagens da região, imigrantes açorianos estabeleceram-se na área, instalando estâncias e 

charqueadas que foram a base da economia local por algum tempo. 

Em 1824, Patrício Vieira Rodrigues, adquiriu a antiga Sesmaria de Nossa Senhora do 

Carmo. No ano seguinte, estabeleceu uma charqueada localizada à margem direita da Sanga 

da Charqueada, no local onde atualmente se localiza o Loteamento Luís Carlos e passou a se 

chamar Arroio da Charqueada. Em função desta atividade é criado no local, um porto, que 

deu origem à Cidade de Tapes. 

A primeira sede do Município, denominada Freguesia de Nossa Senhora das Dores de 

Camaquã, foi criada dia 29 de agosto de 1833. 

Em 16 de Dezembro de 1857, foi elevada à categoria de Vila, sendo esta a data 

considerada como a de emancipação política do Município. 

Em 25 de Junho de 1913, o Município desincorporou-se definitivamente de Porto 

Alegre e, em 22 de maio de 1929, através de um plebiscito, foi realizada a transferência da 

Sede da Vila de Nossa Senhora das Dores para o Porto de Tapes, então 2º distrito. 

Posteriormente, o Decreto nº 10 de 21 de setembro de 1929, muda o nome de “Município de 

Dores de Camaquã” para “Município de Tapes”, sendo Primeiro Intendente o Sr. Manoel Dias 

Ferreira Pinto (TAPES, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a realização do estudo, foram coletados diversos dados sobre a cidade de Tapes e 

o seu potencial turístico com foco no ecoturismo. 

Com os dados obtidos, é possível traçar um panorama, mostrando os entraves e 

apontando soluções para a realização do ecoturismo no município. 

 

4.1 PONTOS TURÍSTICOS, ATRATIVOS E BELEZAS NATURAIS 

 

Praça da orla (Fig. 2): Construída em 2021, tornou novo ponto de encontro de 

famílias aos finais de semana, para o bom e tradicional chimarrão. Local de grande beleza as 

margens da sempre linda Laguna dos Patos. Localizada no centro do município. 

 

Figura 2 – Praça da Orla 

 
Fonte: Almeida (2021). 

 

Quilombola chácara da cruz (fig. 3): Local de grande importância histórica e 

religiosa da cultura negra. Localizado entre as ruas Sydia Jardim e 13 de Maio, Bairro Centro. 

 
O Quilombo Chácara da Cruz, situado no município de Tapes, no Território Centro 

Sul do Rio Grande do Sul é um quilombo urbano. [...] Representando uma área de 

14 hectares, o Quilombo Chácara da Cruz tem a posse do território desde 1890 [...] 

No Quilombo vivem 27 famílias que mantêm laços de parentesco entre si e 

descendem da família Kinho. A comunidade valoriza as tradições culturais dos 

antepassados. [...] A Associação Quilombo Chácara da Cruz foi criada com a 

finalidade de legalizar as terras do quilombo [...] Antes de ser quilombo Chácara da 

Cruz o lugar já tinha sido chamado de “Rincão dos negros" e depois de “campo do 

Biúte”. Em 2014, a Comunidade Chácara da Cruz foi certificada pela Fundação 

Cultural Palmares (SANTOS; SOUZA, 2018) 
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Figura 3 – Quilombo Chácara da Cruz 

 
                       Fonte: Autora (2021). 

 

Colônia de pescadores Z 43 (Fig. 4A e 4B): Local de belas paisagens com 

embarcações coloridas ao longo da laguna. Possui um trapiche que rendem belas fotos ao pôr 

do sol. Os turistas e moradores locais podem comprar peixes frescos em diversas peixarias 

distribuídas ao longo do bairro. Localizada nas margens da Laguna dos Patos no Bairro Vila 

dos Pescadores. 

 

Figuras 4A e 4B - Colônia de Pescadores Z 43 

 
Fonte: Tapes (2019). 

 

Igreja matriz nossa senhora do Carmo (Fig. 5A e 5B): recebe religiosos e visitantes 

no centro da cidade, para um momento único de reflexão. No dia 16 de julho é comemorado o 

Dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. A festa é realizada no salão paroquial, 

são realizados também novenas, encontros e missas diárias durante toda a semana do dia 16. 

Os festejos reúnem fieis de toda a comunidade e da região. Localizada na Avenida Assis 

Brasil, 306, bairro Centro. 

 

 

 

 

 

 

4A 4B 
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Figuras 5A e 5B - Igreja Nossa Senhora Do Carmo 

 
Fonte: Tapes (2019). 

 

Casa de cultura Ruy de Quadros (Fig. 6): Prédio Histórico restaurado pelo poder 

Municipal, com Biblioteca e Museu. Localizada na Rua João Ataliba Wolf, 559, Bairro 

Centro. 

 

Figura 6 - Casa de Cultura Ruy de Quadros 

 
Fonte: Tapes (2019). 

 

Praias: entre as principais praias estão a da Pinvest (fig. 7), localizada no bairro de 

mesmo nome e a praia do U (fig. 8), localizada no bairro Balneário Rebelo. Também se 

destaca a praia da Marina do Clube Náutico Tapense (fig. 9). 

 

Figura 7 – Praia da Pinvest 

 
Fonte: Balneário Pinvest - Tapes/RS (2013). 

 

5A 5B 
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Figura 8 – Praia do U 

 
Fonte: Clique dos dois fotografia (2020). 

 

Figura 9 – Praia do Clube Náutico Tapense 

 
Fonte: Clube Náutico Tapense (2019). 

 

Santuário de Oxum (Fig. 10): localizado no bairro Pinvest, acolhe a estátua de Oxum 

ou Oloxum na religião ioruba, é um orixá que reina sobre as águas doces dos rios. 

 

Figura 10 – Santuário de Oxum 

 
Fonte: Tapes (2019). 
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Passeio de barco Tchutchuca (Fig. 11): O barco Tchutchuca realiza passeios na 

Laguna. Passeio com desembarque nos Cômoros na margem oposta de Tapes e passeio pela 

Laguna sem desembarque, com aproximadamente uma hora. O embarque está localizado 

próximo ao Clube Náutico Tapense. 

 

Figura 11 – Barco Tchutchuca 

 
Fonte: Tapes (2019). 

 

4.1.1 Laguna dos Patos 

 

Tem 265 quilômetros de comprimento, 60 quilômetros de largura e 7 metros de 

profundidade. O nome estaria ligado aos índios que habitavam a região do Rio Grande do Sul, 

conhecidos como “patos”. No extremo sul, é ligada ao mar por um estreito canal e sua água é 

salobra. A maior ilha chama-se Ilha dos Marinheiros situada no município de Rio Grande. 

Tem como Municípios da Costa: Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, Camaquã, São 

Lourenço do Sul, Turuçu, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Tavares, Mostardas, 

Palmares do Sul, Capivari do Sul e Viamão. São muitas belezas naturais com praias são 

encantadoras atraindo muitos turistas à região Costa Doce (TAPES, 2019). 

A Laguna dos Patos (fig. 12) é a maior laguna costeira do Atlântico Sul Ocidental com 

10.360 Km². Com seu conjunto do lagoas adjacentes, forma um sistema lagunar costeiro 

único, constituindo-se na mais importante área de criação, reprodução e alimentação para a 

grande parte de peixes que ocorrem no litoral sul do Brasil. Além disso, representa o sustento 

para milhares de pescadores e suas famílias. Suas águas, ora doces, ora salobras, formam 

praias belíssimas, de águas rasas e calmas em sua orla enfeitada de coqueiros e figueiras 

centenárias que proporcionam uma sombra agradável. É considerada o maior reservatório de 

água doce da América Latina, com uma extensão de aproximadamente 10.144 Km² (RIO 

GRANDE, 2021). 
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Figura 12 – Laguna dos Patos 

 
Fonte: Portal Aventuras (2017). 

 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), 2011, Tapes possui ainda 

diversos recursos hídricos (fig. 13), tais como: Lagoa Comprida, Lagoa Suja, Lagoa do Cerro, 

Lagoa Formosa, Sanga do Meio, Sanga das Charqueadas, Arroio Teixeira e Arroio Capivaras. 

Os dois últimos são riachos (pequenos e estreitos rios), embora conhecidos localmente como 

arroios. 
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Figura 13 – Mapa dos Recursos Hídricos do Município de Tapes (RS). 

 
      Fonte: Silva (2018). 
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4.1.2 Pontal de Tapes 

 

Também chamado Pontal de Santo Antônio (fig. 14), possui uma área de 

aproximadamente 2400 hectares. 

Apesar de ser uma área com praias exóticas e dunas. Raramente recebeu atenção das 

autoridades na questão da preservação ou do turismo. Inclusive, foi alvo de extrema 

degradação com a extração de areia na década de noventa e a plantação de pinus na década de 

setenta, o que fez com que as dunas diminuíssem a cada ano. 

 

A possível mudança na dinâmica das dunas do Pontal passa a ser percebida no dia a 

dia dos moradores da cidade de Tapes. Frequentemente, ouvimos cidadãos 

comentando sobre a progressiva perda da altura nas dunas dos Cômoros: “era coisa 

mais linda. Areia que não acabava mais. Quando era pequeno, a gente se jogava lá 

do alto e caia direto na água. Os Cômoros estão cada dia diminuindo mais, desde 

que colocaram os pinus lá do outo lado [...] Apesar da área ter se tornado um ícone 

das belezas naturais do município, o fato não impediu a administração pública, em 

1992, autorizar a exploração de areia, através de dragas, na margem leste do Saco. 

Após imensa mobilização da comunidade, a licença junto a FEPAM, acabou sendo 

caçada. (SANCHIS, 2005). 

 

Na atualidade, como não há acesso por terra, as praias do Pontal, permanecem 

praticamente “virgens”. 

 

Figura 14 – Pontal de Tapes 

 
                               FONTE: Sol de Indiada (2016). 

 

4.1.3 Enseada de Tapes 

 

A enseada de Tapes (fig. 15), formada pelo Pontal de Santo Antônio, também 

chamada de Saco de Tapes, tem uma área de aproximadamente 150 km², com profundidades 

que variam entre 4,5 e 6 metros (TAPES, 2019). 
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Figura 15 – Enseada de Tapes 

 
Fonte: Tapes (2019). 

 

Segundo o Popa (2006), site especializado em navegação, a enseada de Tapes, 

formada pelo Pontal de Santo Antônio, é um dos melhores lugares para a prática do esporte à 

vela no Rio Grande do Sul, com águas abrigadas e muitos lugares aprazíveis para ancorar, 

com praias isoladas, areias brancas e águas limpas. Em virtude do seu formato, o Saco de 

Tapes oferece abrigo em lugares diversos, para todos os ventos. 

A enseada de Tapes é amplamente utilizada por velejadores. Nelson Piccolo (campeão 

mundial de Snipe) disse que Tapes é uma das melhores raias que ele encontrou no mundo, e 

explicou: tem ventos limpos, ondas pequenas, sem correnteza e água limpa (POPA, 2006). 

Na enseada está localizado o Clube Náutico Tapense (fig. 16), um dos pontos 

turísticos da cidade. Local com marina, área para pesca, estaleiro, restaurante, quadras de 

esporte, sauna e piscina. Realização de eventos aquáticos/náuticos. Apesar de funcionar no 

sistema de sócios, paga-se diária na marina e o restaurante é aberto ao público (SEDETUR, 

2021). 

 

Figura 16 – Clube Náutico Tapense 

 
                         Fonte: Popa (2006). 
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4.1.4 Butiazais de Tapes 

 

Os butiazais em Tapes (fig.17 e 18) e Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, são 

considerados os maiores remanescentes de butiazais do Brasil. Nesses ecossistemas 

encontram-se milhares de butiazeiros centenários da espécie Butiá Odorata espalhados pela 

paisagem campestre, totalizando 4.037 hectares, divididos em dois grandes fragmentos: um 

em cinco grandes fazendas e outro distribuído em várias pequenas propriedades rurais, nos 

municípios de Tapes e Barra do Ribeiro (COSTA; JÚNIOR; BARBIERI, 2020). 

 

Figura 17 – Butiazal em Tapes 

 
                                     Fonte: UFRGS (2020). 

 

No início do século 20, a fibra extraída das folhas dos butiazeiros, conhecida como 

crina vegetal, era usada na fabricação de colchões e estofamento de moveis, tendo sido 

importante produto para o desenvolvimento econômico para algumas localidades. Hoje em 

dia, o butiá representa uma alternativa econômica para muitas pessoas, como extrativistas, 

vendedores de beira de estrada, artesão e pequenas agroindústrias, que produzem e 

comercializam alimentos e artesanato a partir do fruto, coquinhos e folhas dessas palmeiras. 

As populações naturais, conhecidas como butiazais ou palmares, eram comuns nas paisagens 

do Sul no passado. Esses ecossistemas, além dos butiazeiros, abrigam uma grande diversidade 

de plantas e animais. Atualmente, ameaçados pela expansão das áreas agrícolas e urbanas, os 

extensos butiazais são cada vez mais raros na paisagem. Outra preocupação é a falta de 

regeneração das populações, já que nos butiazais remanescentes resistem as plantas adultas, 

algumas centenárias, mas a presença de mudas e palmeiras jovens é bastante escassa 

(BARBIERE, 2015). 
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Figura 18 – Butiás em Tapes 

 
                               Fonte: SEMA (2018). 

 

4.2 INFRAESTRUTURA 

 

Segundo a Prefeitura Municipal de Tapes, para receber os turistas a cidade conta com 

3 hotéis, 3 pousadas e 5 campings. A rede gastronômica é bem pequena e conta com apenas 

alguns restaurantes e lancherias. Apenas um passeio de barco e um passeio pelo butiazal. 

Há somente um acesso de asfalto, a RS 717, que deriva da BR 116. Um único hospital, 

que atende apenas emergências. 

 

4.2.1 Entraves para o desenvolvimento do turismo  

 

Não há como falar em turismo sem antes falar em infraestrutura. No caso do 

ecoturismo, isso é ainda mais evidenciado. Tapes sofre, como a maioria dos pequenos 

municípios do Rio Grande do Sul, de sérios problemas de infraestrutura que acabam sendo 

um entrave para o desenvolvimento turístico da cidade. 

A seguir listaremos alguns desses problemas: 

Tratamento de esgoto: a cidade não possui tratamento de esgoto. Apesar de ter uma 

estação de tratamento, construída em 2002, com capacidade de tratar 1.050 metros cúbicos de 

esgotos, a mesma está desativada fazendo com que o esgoto da cidade seja despejado 

diretamente na lagoa, através dos arroios que atravessam a cidade, pela rede de esgoto pluvial 

ou até mesmo pelo solo, devido aos sumidouros residenciais. Há ainda a questão da água 

utilizada pelas lavouras de arroz que retornam para a lagoa carregadas de resíduos de 
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herbicidas e fertilizantes. Isso traz sérios problemas para os moradores e frequentadores das 

águas da lagoa, segundo Hoff, 2007: 

 

 

[...] Há pouco mais de um ano, uma intensa floração de cianobactérias em nossa 

Laguna, em plena época de veraneio, nos causou surpresa e constrangimento: os 

banhistas saíam de nossas águas esverdeados. Os pescadores do município, 

conhecedores da ictiofauna da enseada, relatam uma progressiva diminuição na 

abundância de espécies nativas como traíra, pintado e jundiá, ao mesmo tempo que 

espécies que não apresentam importância comercial, como maria-luíza e peixe-

diabo, são capturadas em grande escala, apresentando superpopulação. [...] As 

causas dessas anomalias ambientais na Enseada de Tapes são conhecidas por todos 

nós. O despejo do esgoto cloacal sem tratamento, a retirada dos juncos, a poluição 

das sangas e o uso das águas da enseada na irrigação das culturas de arroz são 

práticas que ocorrem há décadas, ininterruptamente. 

 

Cabeleira, 2017, ainda pontua: As obras de saneamento básico são muito precárias, 

pois os esgotos produzidos no bairro são lançados dentro do arroio, tanto de forma direta, das 

casas para o arroio, quanto de maneira indireta, onde as residências são ligadas no esgoto 

pluvial que também é despejado dentro do arroio, em ambos os casos sem tratamento algum. 

Orla do centro da cidade (Fig. 19): praticamente não há orla no centro da cidade, 

devido a diversos prédios que estão abandonados e com sérios problemas em sua estrutura. 

 

Figura 19 – Orla de Tapes 

 
                            Fonte: Google Street View (2012). 

 

Calçadão na praia (Fig. 20): os calçadões a beira da praia, famosos em todo país, 

estão pouco presentes em Tapes. Há somente uma pequena extensão no centro, o que vai de 

encontro à grande extensão de praia existente na cidade. 
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Figura 20 – Calçadão na Orla de Tapes 

 
                      Fonte: Google Street View (2012). 

 

Ciclovias: não há e sequer há projeto de implantação de ciclovias na cidade. Visto que 

esse é um dos meios mais corretamente ecológico para mobilidade urbana, não investir em 

ciclovias é um retrocesso. 

 

A vantagem da bicicleta em comparação com outros meios de transporte é de que 

esta não polui, não gera gastos com combustível e tem papel importante na 

qualidade de vida dos usuários, sendo assim uma alternativa barata de deslocamento 

com benefícios aos cidadãos, ao trânsito e ao meio ambiente (DUARTE, 2007). 

 

Condições de ruas e estradas (Fig. 21 e 22): embora a RS 717 tenha sido reformada 

recentemente e apresente boas condições de tráfego, as ruas dentro da cidade estão bem 

deterioradas. Muitas não têm calçamento e as que possuem, estão em mau estado de 

conservação, causando dificuldade na locomoção. A Assis Brasil, avenida de entrada da 

cidade e a Dom Vicente Scherer, avenida de acesso a principal praia, a Pinvest demonstra 

bem esse problema. A primeira está cheia de buracos, a segunda sequer tem calçamento ou 

asfalto. 

  

Figura 21 – Avenida Assis Brasil 

 
                                       Fonte: Google Street View (2019). 
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Figura 22 – Avenida Dom Vicente Scherer 

 
                                      Fonte: Google Street View (2012). 

 

Passeios: como já mencionado, há somente um passeio de barco e um passeio no 

butiazal. 

Shows e eventos: não há agenda de shows e eventos programados, nem na temporada 

de verão. 

Infraestrutura na praia: não há quiosques na praia. Também não há banheiros e 

vestiários à beira da laguna. 

Informações turísticas: não há placas ou folders indicando os pontos turísticos. 

Também não há divulgação das poucas atrações da cidade, até mesmo para os próprios 

moradores. 

 

4.2.2 Soluções propostas 

 

É difícil falar em soluções de problemas sem falar em investimentos, mas todo 

investimento em uma cidade que é naturalmente turística significa retorno, de uma forma ou 

de outra. 

A seguir tentaremos explanar algumas soluções para tornar a cidade de Tapes mais 

atrativa. 

Aproveitamento do butiazal: um dos maiores patrimônios ecológicos da região é, 

ainda, algo pouco aproveitado. A possibilidade de explorar esse contexto é enorme. Não só 

com passeios, mas também com artesanato e comidas típicas feitas com essa planta. Adotar o 

butiá como símbolo da cidade seria uma forma de valorização também. 

Calçamento e recuperação das ruas e estradas: como vimos anteriormente, as ruas 

da cidade estão em mau estado. O calçamento e a conservação das ruas é um enorme atrativo 

para os turistas, pois isso mostra o compromisso da cidade com a locomoção, tanto de carros 

como demais meios de transporte. 
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Conscientização: conscientizar a população através de ações afirmativas sobre a 

importância do uso dos recursos naturais e da importância do turismo para o desenvolvimento 

local, com foco nas boas práticas deste ramo. 

Construção de acesso ao Pontal de Tapes: um dos locais mais belos da cidade não 

tem estrada de acesso. Portanto, a construção de uma estrada que ligue a cidade ao pontal 

seria uma ótima oportunidade de atrair turistas. Outra ideia, seria disponibilizar barcos para 

fazer a travessia. 

Construção de banheiros e vestiários: algo pouco implementado nas praias, a 

construção de banheiros facilita os passeios e evita que as pessoas façam suas necessidades 

fisiológicas na água, diminuindo os níveis de poluição. 

Construções de calçadões na beira da praia: tudo o que um turista quer quando vai 

a praia é, além de entrar na água, poder caminha na sua beira. Os calçadões facilitam essa 

atividade e deixam a orla muito mais aprazível. 

Construção de trilhas: as famosas trilhas, tão procuradas por amantes da natureza, 

não podem faltar em cidades com patrimônio ecológico.  

Criação de ciclovias: é urgente, para todas as cidades, a criação de ciclovias. Em 

Tapes, que é uma cidade praticamente plana em toda sua extensão, isso seria memorável e 

mostraria o interesse em preservar o meio ambiente. 

Criação de uma agenda de shows e eventos: como acontece em outras localidades, 

há de pensar em festividades, como encontro de carros, motos e principalmente, esportes 

náuticos, para aproveitar o potencial da laguna. Até mesmo de um evento com características 

próprias e únicas, como o Natal Luz, de Gramado. Em Tapes, poderia se pensar em algo com 

os butiás, ou butiazeiros. 

Divulgação: fazer ampla divulgação da cidade nos meios de comunicação tradicionais 

e também nas redes sociais. 

Implementação de passeios aéreos: não há passeios aéreos na região. Esse é um 

nicho que tem grande potencial para ser explorado, pois podem ser utilizados os aviões e 

pilotos da aviação agrícola. 

Implementar sinalização: espalhar pela cidade placas indicando os pontos turísticos e 

confeccionar folders, com o mesmo propósito.  

Incentivo aos esportes náuticos: com a imensidão da laguna, a pratica destes esportes 

ainda é pouco difundida. Poderia se pensar em campeonatos das mais diversas modalidades 

dentro da água. 
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Revitalização da orla: uma orla como a de Tapes não pode ser ofuscada por prédios 

antigos e construções irregulares. Uma paisagem como a da laguna merece uma vista limpa 

para que se possa comtemplar a sua beleza. 

Revitalização dos arroios e sangas: também poluídos pela falta de tratamento de 

esgoto, a revitalização de cursos d’água é algo essencial para boa qualidade de vida da 

população. 

Parcerias: promover parcerias com a iniciativa privada e também com órgãos 

públicos. Tapes tem a UERGS, Universidade Estadual muito conceituada, que ministra 

justamente cursos relacionados a área de ecologia e meio ambiente e poderia ser aproveitada 

para os propósitos apontados.  

Valorização das árvores: há diversas figueiras e outras espécies de árvores 

centenárias na cidade, mas não se vê divulgação destas em nenhum local, a exemplo da cidade 

vizinha de Arambaré, que possui figueiras centenárias e são pontos de visitação. Promover 

obras de infraestrutura em torno destas árvores e fazer a divulgação delas, seria uma forma 

também de preservá-las.  

Enfim, há diversas ações que podem ser implementadas e, se forem implementadas, 

certamente atrairá mais turistas para a cidade, fazendo com que os valores arrecadados, 

possam ser reinvestidos, gerando assim um ciclo de prosperidade. Porém, tudo isso depende 

muito da administração municipal, mas como já evidenciado em outras cidades, o poder 

público inicia e após as empresas também começam a investir. 

 

4.2.2.1 Tratamento de efluentes 

 

Isso é uma questão de saúde pública e implica diretamente na qualidade de vida das 

pessoas do local. Uma praia própria para banho e limpa é um imenso atrativo e esse debate já 

se estende há décadas. 

O município de Tapes, desde a década de 50, havia se direcionado no sentido de 

desenvolver o turismo. Porém, no final dos anos 80, problemas como a crônica falta 

de gerenciamento de suas praias junto a sede urbana, bem como o descuido com seu 

esgoto cloacal, começaram a comprometer os esforços de consolidar tapes como 

uma cidade balneária (SANCHIS, 2005). 

 

A Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) está praticamente desativada, como já 

foi citado anteriormente. 
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A cidade de Tapes possui uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE, com 

capacidade para atender 13 mil habitantes. A vazão máxima de tratamento desta 

ETE é de 64,6L/s. A rede de esgoto instalada dentro do perímetro urbano pode 

atender 432 unidades habitacionais. Segundo informação da Companhia Estadual de 

Saneamento (CORSAN), apenas doze unidades habitacionais estão ligadas à rede 

coletora de esgoto. Por este motivo, Estação de Tratamento de Efluentes encontra-se 

em situação de pré-operação, ou seja, a quantidade de efluentes que está sendo 

coletada na rede é muito pequena, não ocasionando a geração de colônias de micro-

organismos necessários ao tratamento do esgoto (PMSB, 2011). 

 

Face ao exposto, é urgente que se tome iniciativas para retomar o projeto do 

tratamento de esgoto da cidade, construindo rede de esgoto cloacal que atenda todas as 

unidades habitacionais da cidade e reativando a ETE. 

 

4.2.2.2 Implementação de rota turística 

 

Existem vários exemplos de rotas turísticas, alguns bem próximos de nós, como a rota 

romântica, na região das Hortênsias, que expandem o conceito de turismo, levando o turista a 

visitar vários locais dentro da mesma viagem. Fazendo a arrecadação aumentar e 

consequentemente melhorando o desenvolvimento da região 

Segundo Tavares (2002), existem vários conceitos a respeito do roteiro turístico, que 

apresentam as seguintes definições: 

a) concernente ou relativo a caminhos; descrição de viagem, roteiro; caminho que se vai 

percorrer, ou se percorreu; caminho, trajeto, percurso; 

b) documento que contém a descrição detalhada de um caminho a percorrer em viagem, 

podendo conter informações diversas de interesse turístico; 

c) itinerários, rotas, pacotes, excursões, circuitos turísticos, programas, etc.; 

d) conjunto de informações que orientam os turistas e o guia durante a viagem. Contém as 

atividades que serão desenvolvidas pela empresa de turismo durante a viagem.  

A criação de uma rota turística contribuiria muito com o crescimento da cidade, visto 

que esta é uma das atividades que mais crescem no mundo. 

  
Respondendo por aproximadamente 10% do PIB mundial, representando 

investimentos de capital superiores a US$ 776 milhões em novas instalações e 

equipamentos. A OMT, por sua vez, prevê um crescimento no setor de 4% a 5% por 

ano, podendo atingir a meta de 6,7% no ano de 2020, enquanto se estima para a 

economia mundial, em seu todo, um crescimento inferior a 3% (OLIVEIRA, 2007). 

 

A ideia da rota turística é deixar o turista o maior tempo possível dentro da mesma 

localidade. Poderiam ser feitas parcerias com as cidades vizinhas que também tem alto 
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potencial turístico, como Arambaré, Barra do Ribeiro e São Lourenço do Sul. A construção de 

estradas e trilhas que ligassem essas cidades com diversas paradas em pontos de paisagens 

naturais, costeando a laguna, com certeza atrairia um bom público de aventureiros. Também, 

há de se pensar em uma rota fluvial, onde existiriam vários cais, ao longo da laguna, que 

levassem a trilhas, lagos e pontos naturais. Claro, que o butiazal estaria dentro desta rota e, 

transformar o butiazal em ponto turístico, seria uma das melhoras formas de preservá-lo. 

 

4.2.2.2 Observação de pássaros 

 

Devido à grande variedade de pássaros que habitam o município de Tapes, umas das 

ideias seria atrair observadores de aves. Segundo o Wikiaves (2021), A observação de aves, é 

uma atividade de lazer que também contribui para a conservação dos ambientes naturais e 

para a educação ambiental e científica. A atividade de observar aves é também chamada de 

“passarinhar” ou, em inglês, birdwatching e birding. 

 

A observação de aves ou birdwatching é uma das atividades ligadas à natureza mais 

tradicionais em todo o mundo, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, e 

se resume em colecionar registros de aves no ambiente natural, utilizando binóculo 

como principal instrumento. A observação de aves está evoluindo para um tipo de 

viagem especializada, juntando-se a uma diversificada lista de atividades 

consideradas ecoturísticas. No mundo, existem aproximadamente 9.700 espécies de 

aves, sendo a América do Sul a região mais rica em diversidade, com 3.200 

espécies. O Brasil possui 1.677 espécies, estando em terceiro lugar no mundo 

(FARIAS, 2004) 

 

Em Tapes, já estão catalogadas centenas de espécies de aves, desde o popular quero-

quero, Vanellus chilensis (fig. 23) até outros mais raros, como o cardeal, Paroaria coronata 

(fig. 24). 

Figura 23: Quero-quero 

 
                                                         Fonte: Magalhães (2020). 
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Figura 24 - Cardeal 

 
                                                         Fonte: Magalhães (2020). 

 

No endereço eletrônico Wikiaves (https://www.wikiaves.com.br/index.php), ao 

selecionar a cidade de Tapes, é possível visualizar a imensa variedade de aves que habitam a 

cidade e, inclusive, em alguns casos, escutar o seu canto. 

Dentro deste contexto, caberia também a construção de um museu de aves, para os 

turistas perceberem todo esse patrimônio ecológico. 

  

4.3 PÁGINA NO INSTAGRAM (TURISMOEMTAPESRS) 

 

Um dos problemas encontrados com relação ao turismo em Tapes, é a falta de 

divulgação. Dentro da própria cidade é difícil encontrar material mostrando os pontos 

turísticos, nem mesmo das praias. 

Fazer ampla divulgação da cidade nos meios de comunicação tradicionais e também 

nas redes sociais é uma forma de levar às mais diversas pessoas os atrativos que possuí. Um 

exemplo disso é a página na rede social Instagram, turismoemtapesrs (Fig. 25), 

(https://www.instagram.com/turismoemtapesrs/), que foi criada para o propósito deste 

trabalho, para mostrar que é possível fazer uma melhor propaganda da cidade. Foram 

adicionados nesta página vídeos e fotos (fig. 26) mostrando a cidade de Tapes em vários 

ângulos, ampliando a perspectiva de suas belezas naturais. Já conta com quase mil seguidores 

e muitos comentários e curtidas de pessoas que moram em outros locais, mostrando o alcance 

que as mídias sociais tem na atualidade. Um dos vídeos, inclusive, já teve mais de quinze mil 

visualizações, quase que a população de toda cidade. Isso mostra o alcance das redes sociais e 

como podem ser aproveitadas, sem custo algum. 
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Figura 25 – Página Instagram Turismoemtapesrs 

 
                                Fonte: O Autor (2021) 

 

Figura 26 – Pôr do sol em Tapes 

 
                                                Fonte: Júnior (2021) 
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4.4 SERVIÇOS TURÍSTICOS 

 

Apesar da grande extensão de atrativos, Tapes conta com poucos serviços turísticos. 

Passeio de Barco (Escuna Tchutchuca): realiza passeios pela laguna, com 

desembarque no Pontal de Tapes. Atende grupos com mais de 15 pessoas, funciona de 

segunda a quinta-feira, somente com agendamento e nas sextas, sábados e domingo, horário 

fixo, pela manhã com saída às 10h e a tarde às 15h. 

Endereço: Rua João Ataliba Wolf junto aos Molhes Clube Náutico Tapense. 

Telefones: (53) 98434.8366, (51) 99720.3414. 

Passeio no Butiazal (Butiá Turismo Rural): realiza passeios com bondinho pelo 

butiazal de Tapes, trilhas e caminhadas. Com saída da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, 

o passeio, com aproximadamente seis horas, passa ainda pelo Clube Náutico Tapense e conta 

com almoço e café da tarde. 

Telefone: (51) 99605-1093. 

E-mail: contato@butiaturismo.com.br 

Passeio de quadriciclo (Camping dos Pinheirais): localizado no camping dos 

Pinheirais, proporciona passeios de quadriciclo na orla da praia. 

Telefone: (51) 99802-8113. 

Stand Up Paddle (Stand Up Paddle Tapes): alugueis de pranchas para a prática de 

Stand Up Paddle na laguna. 

Contato: Ricardo Vianna, telefone (51) 99557-4936. 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Preservar o meio ambiente deveria ser algo intrínseco na nossa sociedade, mas 

infelizmente não é. Então, de forma criativa, muitas pessoas acabam encontrando maneiras de 

transformar as belezas naturais em fonte de renda, que podem ser revertidas para a 

preservação das mesmas, como é o caso de diversos parques espalhados pelo país. 

Tapes é uma pequena cidade, sem indústrias e bem pobre, vive basicamente do 

comércio e das lavouras de arroz e soja. A falta de investimento do estado é notória, também 

não há interesse da população local em mudar esse modelo. Mas há inúmeros exemplos de 

localidades com as mesmas características que conseguiram evoluir muito, com foco no 

ecoturismo, uma indústria que cresce mais a cada ano e a proximidade com a capital é uma 

grande vantagem para Tapes, pois lá há um imenso público ávido por fugir da tumultuada 

vida dos grandes centros. 

Imaginar uma mudança a curto ou médio prazo é algo bem difícil, pois isso demanda 

recursos que a cidade não tem. Mas um planejamento a longo prazo começando com 

pequenas ações e desenvolvendo a cada ano já seria um começo. 

O objetivo geral do trabalho foi atingido, pois ao longo do texto ficou explícito o 

enorme potencial turístico da cidade de Tapes, principalmente no que tange o turismo 

ecológico. Também, os objetivos secundários puderam ser atingidos, pois foram identificadas 

e encontradas soluções para os problemas. 

Fica o sentimento de que tudo que foi escrito e apontado, talvez, não seja utilizado, 

mas o inicio de tudo sempre é uma ideia. Pode ser que daqui a alguns anos, possamos ver 

implementados alguns dos conceitos indicados nesse trabalho e que Tapes e toda sua 

comunidade possam usufruir de todos os benefícios que o turismo proporciona para o 

desenvolvimento regional.  
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