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RESUMO

Pretende-se neste trabalho, caracterizar o uso do Parque das Fontes e o
dimensionamento de sua importância ao longo do tempo, tomando como base os
pressupostos teóricos do turismo de saúde, da hospitalidade e do desenvolvimento
sustentável. Para isso, buscou-se considerar os impactos decorrentes da exploração
dos recursos minerais em parques urbanos, e, no caso específico, identificar sua
implicação para o turismo e a hospitalidade local. O objeto de estudo da pesquisa é
o uso público do Parque das Fontes, administrado pela iniciativa privada, situado no
centro da cidade de São Lourenço, no Sul de Minas Gerais, município considerado
pólo do Circuito Turístico das Águas. Como procedimento metodológico, utilizou-se a
pesquisa com entrevistas fechadas e abertas. Para aplicação dos questionários e
entrevistas adotou-se a conduta semi-estruturada, a partir da escolha intencional dos
grupos a serem entrevistados. A pesquisa com os turistas e moradores objetivou
traçar o perfil desses usuários e sua percepção quanto ao uso turístico das águas
minerais no Parque das Fontes. Buscou-se ainda, depoimento de representantes
locais, no que se refere às tendências atuais do uso do parque, quanto ao potencial
hidromineral e o seu aproveitamento para o turismo em São Lourenço. A
identificação de diferentes visões sobre a importância da preservação das águas
minerais e o estudo sobre o uso do Parque, evidenciaram a necessidade de uma
readequação das atividades econômicas e turísticas do Parque das Fontes, de
forma a privilegiar a saúde, o bem-estar, e o desenvolvimento sustentável.
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ABSTRACT

The objetive of this work is characterize the usage of the Fountain Park and
dimensionate its importance having as base the teorical assumptions from health
tourism, hospitality and sustainable development. For this results it was considered
the impact of the exploration of mineral resources in urban parks and in this specific
case, identify its implications for the tourism and local hospitality. The object of the
research study is the public use of the Fountain Park, administrated by a private
company, located in São Lourenço, at the south of Minas Gerais. The county is
considerated the most important in the Water Touristic Circuit. As methodology
procedure it was used the research with closed and opened questions. For
questionnaires and interviews was adapted the semi-structured method, from the
intentional choice of the groups to be interviewed. The research with tourists and
residents aimed the construction of a profile of these users and their perception
towards the touristic use of the mineral water in the Fountain Park. It was also
searched to develop the tourism in São Lourenço. The identity of the different points
of view about the importance of preservation of mineral waters and the study about
use of the park showed a necessity to reorganize the economical and touristic
activities of the Fountain Park, in a way to provide health, well being and sustainable
development.
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