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RESUMO

Este estudo ob je tivou a ve rificação  do desempenho am biental da atividade de 
agroturismo, utilizando um método desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente, denominado 
Avaliação Ponderada de Impacto Am biental de Atividades do Novo Rural (APOIA-NovoRural). 
O sistema integra as dimensões ecológicas, sociais e econômicas, inclusive aquelas relativas 
à gestão e administração, proporcionando uma medida objetiva e abrangente da contribuição 
da atividade rural para o desenvolvimento local sustentável. O sistema fo i aplicado em dez 
estabe lec im entos rurais da região de Itu , no in te rio r do Estado de São Paulo. Nos 
estabelecim entos estudados, o agroturism o apresentou bom desempenho econômico e 
ótim os indicadores relativos à conservação da qualidade da água, demandando porém 
atenção nos aspectos de recuperação dos habitats naturais e da paisagem, assim como 
melhorias nos aspectos de gestão e administração. O resultado obtido com esta abordagem 
permite evidenciar os principais pontos críticos a serem corrigidos por formas alternativas 
de manejo, no sentido de ampliar as vantagens que este tipo de atividade pode trazer em 
termos da contribuição para sustentabilidade.
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