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Pedra da Boca: meio ambiente e imaginário 

 
    Quem ouviu falar em pedra com boca? Pois 

acredite, existe, basta seguir o caminho das serras de 
Araruna, ou acompanhar o curso do Rio Calabouço, 
fronteira da Paraíba com o Rio Grande do Norte. A 
Pedra da Boca é cenário imaginário, único, encravado 
nos contrafortes da Serra da Confusão, no Planalto da 
Borborema Paraibano.  

 
     Assim, vale a pena contemplar a geometria 

produzida pela natureza, os “causos” e curiosidades 
que envolvem as trilhas do turismo no Parque 
Estadual da Pedra da Boca. No topo da rocha a 
“boca” se abre e os “olhos” abertos e contemplativos 
da Pedra da Caveira podem observar a água correndo 
pelos meandros do Rio Calabouço, tão bem 
trabalhadas pela ação hídrica, que homem nenhum é 
capaz de não lhes admirar.  

 
      E querendo rezar, num sinal de devoção, siga 

até a Pedra da Santa, onde os enigmas da fé e da 
cultura encontram-se aos mistérios dos letreiros nas 
rochas que relatam o modus vivendus dos nossos 
antepassados. Aí vem alguém e pergunta: Quem é 
que fez aquela boca na pedra? Quem lapida como 
escultor os caracteres de um rosto: nariz, olhos e boca 
na Pedra da Caveira? Ações realizadas pelo 
intemperismo físico e químico. 

 
     Nesse cenário exótico, o homem entra em cena, 

com seu jeito estranho de tratar o ambiente e começa 
a deixar suas “marcas”.   

 
 Então fica a pergunta: Até quando podemos 

apreciar e testemunhar a Pedra da Boca? Talvez o 
futuro traga a resposta.            

    

Márcio Balbino Cavalcante 



RESUMO 

 
 
 
 
As Unidades de Conservação, principalmente os parques nacionais e estaduais, estão 
entre as principais destinações do turismo de aventura e do ecoturismo. Tanto é que o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei nº 9.985/2000) contempla 
a prática de atividades turísticas, no caso, o ecoturismo nessas unidades territoriais. 
Apesar de essas áreas serem locais destinados à conservação ambiental, exercício da 
educação ambiental, pesquisa científica e contemplação da natureza em seu estado 
original ou mais próximo deste, a prática da atividade turística muitas vezes não atende 
a essas finalidades. Assim, é preciso que as atuais diretrizes, programas e ações que 
subsidiam as políticas de turismo, venham ocupar espaço efetivo no âmbito do 
planejamento e gestão das Unidades de Conservação (UC’s). Diante do exposto, a 
presente pesquisa tem como objetivo principal realizar uma avaliação das atividades 
turísticas e as ações de gestão territorial no Parque Estadual da Pedra da Boca 
(PEPB), localizado no município de Araruna/PB. Para a concretização deste trabalho 
foram desenvolvidas as seguintes etapas metodológicas: pesquisa bibliográfica e 
documental; elaboração e aplicação dos instrumentos de pesquisa de campo e 
sistematização e análise dos resultados. Diante dos resultados, o PEPB possui na sua 
área territorial um conjunto rochoso granítico porfirítico, cujas configurações geológico-
geomorfológicas são ímpares e de valor cênico, também abriga espécies da flora e 
fauna endêmicas e representativas do bioma caatinga. Os dados e as informações 
obtidas demonstram que o Parque conta com um potencial notável para o turismo, em 
especial o ecoturismo, porém, precisa-se de que sejam desenvolvidas ações de gestão 
territorial, com o intuito de subsidiar o ordenamento do uso turístico no local. 
 
 
Palavras-Chave: Unidades de Conservação. Turismo. Parques Estaduais. Gestão 
Territorial. Planejamento Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 
 
 

The Conservation Units, specially the National and State parks are among the major 
destinations for adventure tourism and ecotourism, so that the National System of Unit 
Conservation (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) – SNUC (Law 
9.985/2000) covers the practice of touristic activities, specially the ecotourism in these 
territorial unities. Despite these are areas for environmental conservation, practice of 
environmental education, scientific research and contemplation of the nature in its 
primary or in a similar condition, the practice of touristic activity does not often meet 
these aims. The main aim of this research was to evaluate the touristic activities and the 
actions of territorial management in the State Park of Pedra da Boca (PEPB), situated in 
the city of Araruna/PB. According to the results, the PEPB has in its territorial area a 
porphyritic granite rock set, whose geological and geomorphologic settings are unique 
and have scenic value. It is also home of flora and fauna endemic species and 
representative of the savanna biome. The data and information achieved show that the 
Park has a remarkable potential for tourism, especially ecotourism, however, there is a 
need for development of territorial management actions, in order to subsidize the use of 
spatial tourism site. 
 
 
Key words: Conservation Units. Tourism. State Parks. Territorial Management. 
Environmental Planning.  
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Parque Estadual da Pedra da Boca (Araruna/PB): 
Uma avaliação sobre as atividades turísticas e as ações de gestão territorial 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO - UM CONVITE AO TEMA  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O desenvolvimento da Ciência Geográfica vem sendo acompanhando, desde 

sua origem, pelas pesquisas que envolvem a relação sociedade-natureza. Nesse 

contexto, Costa (2008) afirma que a Geografia tem um papel relevante na medida em 

que seu objeto de estudo está diretamente relacionado com a organização espacial das 

atividades humanas. 

Do ponto de vista da Geografia, o turismo1, enquanto prática social e econômica, 

produz o espaço geográfico a partir de um conjunto de ações, tornando-o produto para 

consumo turístico. O espaço geográfico, nesse sentido, entendido como um conjunto 

formado pelos objetos geográficos, naturais e artificiais, mais a sociedade que o anima 

(SANTOS, 1997).  

Sendo o turismo contemporâneo um grande consumidor do espaço, nos últimos 

anos sua evolução ocorreu devido à deterioração das condições de vida nos centros 

urbanos e da fuga do cotidiano. São poucos os lugares que não recebem a visita de 

turistas e, segundo Barretto (2001), esse fenômeno abrange também todas as camadas 

e grupos sociais, não porque todos possam algum dia, ser turistas, mas, porque atinge, 

de alguma maneira, também aqueles que não o praticam. É neste contexto que o 

turismo pode ser chamado de um fenômeno da modernidade e um marco da 

globalização (RODRIGUES, 2005, p.10). 

Entre as inúmeras definições do turismo na atualidade, Cruz (2001) destaca a 

adotada pela Organização Mundial de Turismo (OMT), cuja atividade é entendida como: 

 
 

[...] uma modalidade de deslocamento espacial, que envolve a utilização de 
algum meio de transporte e ao menos um pernoite no destino; esse 
deslocamento pode ser motivado pelas mais diversas razões, como lazer, 

                                                
1
 Etimologicamente, a palavra “tour” deriva do latim “tornare” e do grego “tornos”, significando ‘uma volta 

ou círculo; o movimento ao redor de um ponto central ou eixo’. Esse significado mudou no inglês 
moderno, passando a indicar o ‘movimento em círculo de uma pessoa’. O sufixo ismo é definido como 
‘ação ou processo; comportamento ou qualidade típicos’, enquanto o sufixo ista denota ‘aquele que 
realiza determinada ação’. A combinação da palavra tour e dos sufixos ismo e ista sugere a ação de um 
movimento em círculo. Portanto, assim como um círculo, um tour representa uma viagem circular, ou 
seja, o ato de partir para posteriormente regressar ao ponto inicial, e quem empreende essa jornada pode 
ser definido como turista (THEOBALD, 2001, p. 31). 
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negócios, congressos, saúde e outros motivos, desde que não correspondam a 
formas de remuneração direta (CRUZ, 2003, p. 04). 

 
 

Segundo a autora, essa definição de turismo é importante porque orienta os 

trabalhos realizados pelos organismos oficiais de turismo em todo o planeta, e 

consequentemente, tem rebatimentos sobre o planejamento e a gestão da atividade 

supracitada. 

Dessa forma, a atenção dos estudos científicos ao turismo intensificou-se na 

medida em que se agravavam os problemas provenientes do excesso de habitantes 

temporários nas localidades turísticas, com significativos impactos ambientais. Segundo 

Ruschmann (2000, p. 20-21), a partir dos anos 70, a qualidade do meio ambiente 

começa a constituir elemento de destaque do produto turístico: a natureza e as 

comunidades receptoras ressurgem no setor dos empreendimentos turísticos, ainda 

massificadas, porém adaptadas à sensibilidade da época.  

A passagem do século XX para o século XXI foi marcada por novos valores e 

uma nova maneira de ser/estar no mundo. Essas transformações ocorreram devido às 

mudanças nos paradigmas, que influenciaram o funcionamento da atividade turística, 

incorporando valores como: a ética em relação ao meio ambiente; a solidariedade; o 

respeito aos valores culturais e sociais locais; à qualidade ambiental e à participação 

comunitária nas decisões do turismo (SOUSA, 1998, p. 237). 

É nesse contexto que as modalidades de turismo determinadas como 

alternativas, a exemplo do turismo de natureza2, surgiram como opção ou uma reação 

ao turismo de massa, quando começam a se evidenciar os problemas por ele 

provocados e a serem discutidos novos tipos de turismo de menor impacto sobre o 

espaço local e as comunidades anfitriãs (LIMA, 2003, p.71). 

A partir deste contexto, buscou-se uma forma de turismo em que a conservação 

da natureza estivesse aliada ao respeito aos atributos e às tradições dos núcleos 

receptores, considerando as suas leis, práticas e costumes, ao mesmo tempo em que 

promovesse educação ambiental e benefícios econômicos para as populações 

                                                
2 

De acordo com McKerher (2002), o turismo de natureza engloba ecoturismo, turismo de aventura, 
turismo educacional e uma profusão de outros tipos de experiências proporcionadas pelo turismo ao ar 
livre e alternativo. 
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envolvidas. Com o propósito de difundir a política de conservação ambiental e o 

desenvolvimento do turismo, surge o “ecoturismo”3.     

Para Lima (2003), desde meados do século XX, as Unidades de Conservação 

(UC’s) vêm se constituindo como uma das principais estratégias para a conservação da 

natureza. Tal fato pode ser explicado, por um lado, pela degradação ambiental 

crescente, especialmente devido aos impactos da expansão urbano-industrial e pela 

devastação das florestas e, por outro, é que neste período a qualidade do ambiente 

começa a constituir elemento de destaque do produto turístico, de modo que a natureza 

e seus componentes tornam-se pretextos para a descoberta, a educação e o espírito de 

aventura, dando origem a um novo mercado turístico.  

Desse modo, em nome do ecoturismo, áreas remotas e partes dos territórios 

relativamente pouco alterados dos países estão se convertendo em destinos favoritos 

para turistas cada vez menos convencionais, possibilitando aos visitantes a 

oportunidade de apreciar o meio natural, tido como “exótico” e como “paisagem 

intocada”.  

Seguindo a tendência internacional, Rodrigues (2003) afirma que o ecoturismo 

foi introduzido no Brasil no final dos anos de 1980 com a combinação de interesses que 

emergiram de preocupações de ordem ambiental, econômica e social. Trata-se, 

portanto, de um segmento do turismo ainda pouco explorado se comparado às formas 

de turismo convencionais.  

Assim como todo fenômeno, o ecoturismo também apresenta um ciclo de 

evolução que vai, desde o seu desenvolvimento, até o seu declínio ou, dependendo das 

intervenções, o seu rejuvenescimento. Nessa conjuntura, a qualidade ambiental é fator 

fundamental para a manutenção da atividade turística em uma localidade (WESTERN, 

2002). 

De um ponto de vista genérico, Unidades de Conservação ou áreas naturais 

protegidas são espaços legalmente instituídos com o objetivo da preservação da 

                                                
3 

Ecoturismo é um termo que tem sido definido de muitas formas e em geral é usado para descrever 
atividades turísticas realizadas em harmonia com a natureza, em contraposição às atividades de ‘massa’ 
mais tradicionais. É considerado também um tipo de turismo voltado para a natureza, turismo alternativo, 
turismo de aventura, turismo responsável, turismo verde. Ainda não existe uma definição mais precisa de 
ecoturismo, em parte porque são inúmeras as pessoas que se dedicam a essa atividade e atribuem a 
essa palavra perspectivas e motivações próprias (HAWKINS; KAHN, 2001, p. 205-206). 



Parque Estadual da Pedra da Boca (Araruna/PB): 
Uma avaliação sobre as atividades turísticas e as ações de gestão territorial 

 

22 

 

biodiversidade e das belezas paisagísticas ou a utilização sustentada dos ecossistemas 

e seus recursos naturais. Para Röper (1999), do ponto de vista geográfico, podemos 

entender as unidades de conservação como uma forma de institucionalização do 

espaço e uma expressão de seu controle político. 

Segundo Morsello (2006), o termo “unidade de conservação” é tratado de forma 

ampla, referindo-se a uma porção de terra em que, na prática, têm sido adotadas 

medidas restritivas de uso do solo, mesmo que essa área não tenha sido legalmente 

instituída. É, portanto utilizado como sinônimo de área protegida, assim como de área 

de conservação. 

Partindo desses princípios, Vallejo (2005) afirma que a partir do Yellowstone 

National Park, em 1972 (EUA), difundiu-se mundialmente um modelo de intervenção 

governamental na formação de espaços protegidos, onde os objetivos iniciais estavam 

voltados para a proteção da natureza intocada, juntamente com a promoção do uso 

público pelas populações urbanas (VALLEJO, 2005; MORSELLO, 2006; DIEGUES, 

2008). 

No Brasil, a criação de parques, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, 

tem como objetivo primordial a preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica ou beleza cênica. Atualmente as Unidades de Conservação (UC’s) 

brasileiras são regulamentadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), instituído pela Lei nº 9. 985, de 18 de julho de 2000, e regulamentada pelo 

Decreto nº. 4.340, de 22 de agosto de 2002 (BRASIL, 2002).  

Segundo essa Lei, os parques são espaços territoriais desapropriados, 

destinados à preservação dos ecossistemas naturais, possibilitando a realização de 

pesquisa, recreação, atividade de educação ambiental e ecoturismo. Esses parques, 

quando criados, precisam possuir uma infraestrutura mínima que venha a subsidiar a 

prática das atividades acima citadas. 

Conforme Morsello (2006), as Unidades de Conservação não podem ser tratadas 

como “ilhas”; tal fato leva, consequentemente, à conclusão de que estas fazem parte de 

estratégias de manejo maior. Nota-se, nesse sentido, a necessidade de implementação, 

monitoramento e avaliação de ações de gestão territorial voltadas para o 
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desenvolvimento do turismo, como forma de melhorar o planejamento e a gestão 

dessas atividades nas Unidades de Conservação brasileiras. 

Partindo desse contexto, o recorte espacial desta pesquisa é o Parque Estadual 

da Pedra da Boca (PEPB), localizado no município de Araruna/PB, situada em zona 

fisiográfica de caatinga, na Mesorregião Geográfica do Agreste paraibano e na 

Microrregião do Curimataú Oriental (Mapa 1). 

A institucionalização da área em Parque Estadual4, constituída de 157,3 hectares 

de extensão territorial, foi em virtude de preservar seu conjunto rochoso de grande 

beleza cênica, de composição granítica porfirítica, cujas configurações geológico-

geomorfológicas são ímpares, e também por abrigar espécies da flora e da fauna 

endêmicas e representativas do bioma caatinga. Em seu ambiente são desenvolvidas 

as atividades turísticas, como o turismo ecológico, turismo de aventura, turismo 

religioso e o turismo educacional. 

A problemática deste trabalho parte da premissa que apesar da sua importância 

ambiental, essa Unidade de Conservação e sua área de entorno não possuem um 

planejamento efetivo de uso, pautado nas potencialidades e fragilidades ambientais, na 

perspectiva de cumprir as funções para a qual foi criada; e não está garantindo a 

preservação das riquezas naturais e culturais em meio ao desenvolvimento das 

atividades turísticas desenvolvidas na sua área.  

Portanto, é necessário verificar quais as medidas mitigadoras precisam ser 

implementadas para que haja um melhor desempenho da unidade de conservação e, 

assim, possa cumprir com suas funções ecológicas, sociais e paisagísticas.  

Alguns pontos receberam enfática atenção do estudo, sendo algumas questões 

balizadoras do processo de análise. Entre elas, destacam-se: As interferências na 

paisagem do Parque realizadas em nome do turismo são positivas? Quais são as ações 

e projetos de planejamento e gestão territorial implementados no Parque? Como é a 

interação do Parque com a comunidade do entorno? Qual o perfil de visitantes do 

Parque? Que resultados concretos foram alcançados no Parque Estadual a partir das 

ações do Poder Público?     

                                                
4 

O Parque Estadual da Pedra da Boca (PEPB) foi criado pelo Decreto Estadual nº 20.889, de 07 de 
fevereiro de 2000, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba em 08 de fevereiro de 2000 
(PARAÍBA, 2000). 



Parque Estadual da Pedra da Boca (Araruna/PB): 
Uma avaliação sobre as atividades turísticas e as ações de gestão territorial 

 

24 

 

    



Parque Estadual da Pedra da Boca (Araruna/PB): 
Uma avaliação sobre as atividades turísticas e as ações de gestão territorial 

 

25 

 

Diante do exposto, a presente pesquisa tem como objetivo principal realizar uma 

avaliação das atividades turísticas e as ações de gestão territorial no Parque Estadual 

da Pedra da Boca (PEPB).  

Para tanto, teve os seguintes objetivos específicos: a) Realizar uma discussão 

teórico-metodológica de análise geográfica sobre as UC’s com influência turística; b) 

Identificar e espacializar os atrativos e segmentos turísticos do Parque; c) Realizar a 

caracterização geoambiental do Parque, bem como diagnosticar os possíveis impactos 

socioambientais; d) Estudar as áreas e os problemas comuns no planejamento e gestão 

do turismo na UC; e) Propor medidas de monitoramento e ordenamento territorial das 

atividades turísticas no Parque. 

Para atingir os objetivos supracitados, o trabalho teve como caminho 

metodológico a abordagem qualitativa, a qual orientou o levantamento de dados e a 

análise da pesquisa. Sendo assim, a metodologia foi dividida em três etapas: pesquisa 

bibliográfica e documental; elaboração dos instrumentos de pesquisa de campo e 

sistematização e análise dos resultados (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Elaborado pelo Autor, 2011. 
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Aplicação dos instrumentos da Pesquisa 
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 Para a fundamentação do estudo, utlizou-se inicialmente da pesquisa e revisão 

bibliografia teórico-conceitual da temática proposta que fundamentaram o presente 

trabalho, em diversas áreas do conhecimento científico, a saber: Geografia, Turismo, 

Meio Ambiente, Legislação Ambiental e outros.  

Nessa etapa, foram consultadas fontes secundárias como livros, capítulos de 

livros, Leis Federais e Estaduais, publicações especializadas, revistas. Houve também, 

consultas a textos acadêmicos nos acervos das bibliotecas digitais de universidades 

públicas e privadas brasileiras, Portal de Periódicos da CAPES e outros sítios 

eletrônicos de revistas científicas da área.  

 Além da pesquisa e revisão bibliográfica, realizamos o levantamento documental, 

através da consulta a documentos impressos ou em meio digital nos órgãos pertinentes 

à temática em foco nesta pesquisa: Ministério do Turismo (MTur); Instituto Brasileiro de 

Turismo (Embratur); Sociedade Internacional de Ecoturismo (TIES); International Union 

for Conservation of Nature (UICN); World Wildlife Fund (WWF); Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério do Meio 

Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA); Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMbio); Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais – Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 O levantamento de informações e dados da área de estudo e da região em que 

esta se encontra foi obtido em Instituições Governamentais e privadas. Tais como: 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba (SUDEMA); 

Secretário de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia 

da Paraíba; Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba (SETDE); 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); 

Instituto de Terras e Planejamento Agrícola da Paraíba (INTERPA); Prefeitura Municipal 

de Araruna/PB; Prefeitura Municipal de Passa e Fica/RN; Agência de Apoio ao 

Empreendedor e Pequeno Empresário - Paraíba (SEBRAE/PB).  

Para atualizar essas informações, foram consultados dados secundários de 

pesquisas acadêmicas desenvolvidas no PEPB, com base nos estudos de Cavalcante 

(2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011) e Ferreira (2004; 2006). 
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Após a obtenção dos levantamentos bibliográfico e documental, as informações 

obtidas permitiram a estruturação da metodologia de campo e a elaboração dos roteiros 

de (1) um questionário e de (2) duas entrevistas. A formulação e a organização desses 

roteiros para a pesquisa de campo foram elaboradas e adaptadas com base nas 

metodologias apresentadas pelos estudos acadêmicos desenvolvidos por Beni (2005). 

Os instrumentos de pesquisa (questionário e entrevistas) tiveram o objetivo de obter 

uma visão abrangente sobre o Parque e sua relação com o turismo.  

Para a elaboração do roteiro de entrevista optamos pela entrevista 

semiestruturada por concordarmos com Haguette (1990), no qual a entrevista é um 

importante processo de interação social entre o entrevistador e o entrevistado, onde as 

informações são obtidas através de um roteiro de entrevista constando de uma lista de 

pontos ou tópicos previamente estabelecidos de acordo com uma problemática central 

e que deve ser seguida. 

 Para Triviños (1987), a entrevista semiestrutura tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam 

ao tema proposto. Os questionários dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir 

das respostas dos informantes. Assim, o foco principal seria colocado pelo investigador-

entrevistador.  

 Sendo assim, o primeiro roteiro de entrevista (APÊNDICE A) de caráter 

qualitativo, foi formulado com (30) trinta perguntas abertas destinadas ao Gerente do 

PEPB. As questões foram direcionadas no sentido de obter os dados sobre a gestão do 

Parque, os problemas encontrados para a implantação do turismo na área, os 

benefícios e impactos que poderão surgir com a atividade, a organização e participação 

da população e do Poder Público local em relação à Unidade de Conservação em 

estudo. 

O segundo roteiro de entrevista (APÊNDICE B) teve caráter qualitativo, com (8) 

oito perguntas abertas destinadas ao Pároco do município de Araruna/PB, objetivando 

coletar informações sobre o turismo religioso na área do PEPB. 

O roteiro de questionário (APÊNDICE C) teve caráter quantitativo e qualitativo, 

com base nas metodologias de Niefer (2002); Costa (2002); kinker (2002). Foram 

elaboradas dez perguntas, sendo (9) nove fechadas e (1) uma aberta, dirigida aos 
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turistas5 e visitantes6, com o objetivo de obter as informações necessárias para se 

identificar o perfil da visitação e dos visitantes do Parque Estadual da Pedra da Boca 

(PEPB). 

Desse modo, no período compreendido entre os meses de julho a dezembro de 

2011, foram aplicados duzentos (200) questionários aos atores acima, sempre nos 

finais de semana e nos feriados, por se tratarem de dias com maior fluxo de turistas e 

visitantes no Parque. Os locais escolhidos para aplicação dos questionários foram: 

entrada principal do PEPB e na Pedra da Santa, áreas onde se concentram os maiores 

fluxos turísticos, possibilitando entrevistar representantes dos diversos segmentos 

turísticos praticados na área. Assim, procuramos entrevistar o turista que estava de 

saída do parque, uma vez que este já se encontrava com uma opinião formada acerca 

de todos os aspectos da visitação, podendo avaliar e questionar a qualidade dos 

serviços oferecidos e os atrativos visitados. 

A pesquisa de campo também compreendeu a observação participante, a partir 

do envolvimento direto nas atividades turísticas do PEPB. Minayo (2007) define 

observação participante como um processo no qual o pesquisador/observador mantém 

relação direta com seus interlocutores no espaço da pesquisa, com o objetivo de obter 

informações e compreender o contexto da mesma. Dessa forma, o observador faz parte 

do contexto sob sua observação, interfere nesse contexto e também é modificado por 

ele. Segundo o autor, o observador participante tem dois propósitos importantes: 

engajar-se nas atividades e observar as pessoas e aspectos físicos da situação. Neste 

estudo, a observação participante foi importante para o engajamento do pesquisador na 

dinâmica da gestão da área pesquisada, mas também para permitir a apreensão dos 

aspectos vivenciados in loco, assim como para selecionar os possíveis atores para as 

entrevistas. 

                                                
5 

Aquele que se desloca para fora de seu local de residência permanente, por mais de 24 horas, 
realizando pernoite, por motivo outro que não o de fixar residência ou exercer atividade remunerada, 
realizando gastos de qualquer espécie com renda auferida fora do local visitado (EMBRATUR, 2010). 
 
6 

São pessoas que se deslocam do seu local de residência para realizar viagens curtas para negócios, 
participar de eventos, lazer, visitar parentes ou amigos. Caso haja pernoite, já se classifica como turista 
(EMBRATUR, 2010). 
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Concomitante com a aplicação dos questionários, foi realizada a observação 

direta e registro fotográfico dos seguintes itens do PEPB: Atrativos turísticos do Parque 

e do entorno; infraestrutura física de apoio à gestão do Parque, suas restrições e 

potencial para desenvolver o turismo de forma compatível com o ambiente natural; bem 

como os impactos socioambientais registrados em função da utilização ostensiva do 

turismo na área.  

A partir dos resultados obtidos nos questionários, entrevistas, observação direta, 

e registros fotográficos, foram interpretados as potencialidades e limitações à 

implantação do turismo no PEPB. Desse modo, sendo possível estabelecer uma 

proposta de diretrizes para a gestão e visitação para o Parque Estadual da Pedra da 

Boca (PEPB). O roteiro das diretrizes foi adaptado com base no documento: “Diretrizes 

para a Visitação em Unidades de Conservação” (MMA, 2006). Essa proposta visa 

auxiliar os agentes locais na implantação, manutenção e avaliação das atividades 

turísticas na área. 

Esta Dissertação foi estruturada em cinco seções: a introdução – um convite ao 

tema, apresentamos a problemática deste estudo, sua relevância, as hipóteses, os 

objetivos norteadores e os procedimentos metodológicos. 

Na segunda seção, de cunho teórico-conceitual, é discutida a fundamentação 

teórica básica que forneceu subsídios para a coleta de dados e a análise dos resultados 

da investigação.  

A terceira seção contextualiza o Parque Estadual da Pedra da Boca (PEPB), 

através da sua localização geográfica e do acesso; caracterização geoambiental; 

histórico de criação e aspectos institucionais; bem como apresentar os municípios da 

área de influência direta do Parque. 

As análises dos resultados obtidos durante a pesquisa sobre o turismo no 

Parque Estadual da Pedra da Boca são demonstradas e discutidas na quarta seção.  

Na quinta seção, apresentam-se as considerações finais da pesquisa com o 

objetivo de oferecer um resumo dos principais resultados, verificação da hipótese e a 

indicação de perspectivas para pesquisas futuras; bem como a proposta de diretrizes 

para a gestão e visitação para a Unidade de Conservação em estudo, com vistas à 

conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento socioeconômico da área.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

2.1 A CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: DA GÊNESE DO IDEAL AOS 

DESAFIOS DO REAL 

 

2.1.1 O Advento da Instituição Parque 

 

A criação do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872, 

converteu-se no marco inicial do processo de criação de áreas protegidas no mundo. A 

institucionalização do Yellowstone tratou-se da demarcação de uma área onde os 

recursos naturais seriam protegidos da ação depredadora do homem, no qual os povos 

indígenas já existentes e integrados à natureza foram completamente desconsiderados 

no processo de desenho de reserva natural. Serrano (2001) entende que essa 

iniciativa, apesar de inédita em termos de relação homem-natureza, não aconteceu 

isoladamente:  

 

[...] ela se dá em meio a um amplo questionamento do antropocentrismo que, 
ao longo de toda a história da cultura ocidental, tem predominado como 
orientador de representações e práticas humanas em relação à natureza. No 
período entre os séculos XVI e XIX, durante a transição que leva ao 
estabelecimento da economia capitalista, tal questionamento e a conseqüente 
mutação de posturas que ele desencadeia vão levar a novas relações dos 
homens com os animais e plantas e à idealização da vida no campo e sua 
imagem. Esse período inventa também a paisagem como forma dominante de 
representação da natureza, principalmente por intermédio da pintura 
(SERRANO, 2001, p. 104). 

 

 

Certamente, as raízes dessa (re)valorização do mundo natural e da paisagem 

visual de contemplação não se restringiram à conjuntura norte-americana. Na Europa, 

por conta da Revolução Industrial, a vida nas cidades passa a ser criticada e a vida no 

campo idealizada, sobretudo, por aquelas classes não diretamente envolvidas na 

produção agrícola. Thomas (1996) sugere que o crescimento populacional e a 

insalubridade do ambiente urbano (fabril) teriam suscitado um sentimento 

antiagregativo e, por conseguinte, uma nova sensibilidade e uma atitude de 

contemplação da natureza selvagem. Para isso contribuíram também o avanço da 
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História Natural e o advento do Romantismo, quando o ambiente selvagem passou a 

ser o lugar para onde fugir de uma sociedade artificial e corrupta e desfrutar dos 

misteriosos e belos atributos da natureza. Dubos (1981, p. 27) acrescenta que a partir 

do século XIX: “A experiência com o ambiente selvagem tornou-se assunto em voga 

nas conversas, da mesma forma que na literatura e na pintura, mudando rapidamente a 

atitude das pessoas com relação à Natureza”. 

Nos Estados Unidos, enquanto esses padrões sociais ganhavam importância, a 

expansão da fronteira para o oeste implicava o domínio do ambiente natural por uma 

agricultura moderna e por uma urbanização e industrialização acelerada e expansiva. 

No final do período, os custos socioambientais desse acelerado processo tornaram-se 

evidentes e as celebrações foram também acompanhadas pela preocupação crescente 

com a proteção ambiental (CAVALCANTE, 2010). 

Em termos teóricos, havia duas visões de conservação: se por um lado, a visão 

“preservacionista” (encabeçada por John Muir) enfatizava a reverência à natureza no 

sentido da apreciação estética e espiritual da vida selvagem, por outro, havia teóricos 

que a partir de uma visão “conservacionista” (defendida por Gifford Pinchot), pregavam 

o uso adequado e criterioso dos recursos naturais (DIEGUES, 2008). 

Muito influenciada pelos escritos de Henry David Thoreau, a perspectiva 

preservacionista, representada pela noção de wilderness (vida natural/selvagem), vai 

permanecer subjacente à criação de parques como grandes áreas não habitadas, 

principalmente após a expulsão ou extermínio das populações indígenas.  

Em outras palavras, foram essas ideias, sobretudo a dos românticos, que 

influenciaram a concepção de áreas naturais protegidas enquanto “ilhas” de grande 

valor estético e que proporcionam ao ser humano as maravilhas da natureza intocada. 

Por esse viés, a noção de mundo natural subjacente reflete uma percepção das 

populações urbanas e envolve a construção de mitos. Segundo Diegues (2008), através 

da concepção de áreas naturais protegidas opera-se uma simbiose entre o pensamento 

empírico racional (através de conceitos como ecossistema, biodiversidade) e o 

mitológico (presente nas ideias de paraíso perdido, ilha, beleza primitiva ou original da 

natureza, evocação do belo e do harmonioso).  
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O “mito moderno da natureza intocada”, para Diegues (2008), diz respeito a uma 

representação simbólica pela qual existiriam áreas naturais intocadas e intocáveis pelo 

homem, apresentando componentes num estado “puro” ou selvagem, anterior ao seu 

aparecimento. Entretanto, essa condição praticamente inexiste, pois as regiões naturais 

usualmente correspondem às áreas que foram ou são manipuladas de forma extensiva 

com a natureza. Por esse viés, entende-se que a biodiversidade – comumente atribuída 

aos fatores unicamente “naturais” – decorre também da manipulação do meio natural 

por parte de certas populações humanas. 

Desse modo, o “modelo Yellowstone” resultou de uma ideologia preservacionista 

que vê nos parques a única forma de salvar pedaços da natureza. Serrano (2001) 

argumenta que a instituição suscita um paradoxo ao vincular a proteção ambiental, 

implicando o afastamento de qualquer atividade de exploração dos recursos, ao 

usufruto para o lazer e, por extensão, para o turismo. Daí, mais do que uma estratégia 

governamental de conservação, o modelo traduz de forma emblemática um tipo de 

relação homem-natureza.  

 

2.1.2 A Problemática Povos/Parques  

 

Concordamos com Dubos (1981, p. 29) quando afirma que a necessidade de 

proteger os ecossistemas naturais é também uma expressão de profundos valores 

humanos: “Não vivemos em regiões selvagens, mas necessitamos delas para nosso 

bem-estar biológico e psicológico.” Para o autor, a experiência dentro do ambiente 

selvagem ajuda-nos a reconsiderar nosso próprio primitivismo, contribuindo para o 

nosso autoconhecimento e para a revelação de potencialidades latentes.  

Por outro lado, os problemas e conflitos decorrem quando tais necessidades 

traduzem-se em ideologias e instituições que se sobrepõem àquelas pertinentes a 

outros grupos humanos (indígenas, extrativistas, caçadores de subsistência, 

pescadores artesanais, agricultores itinerantes, etc.) que vivem nesses locais por 

sucessivas gerações, violentando seus direitos e modos de vida.  

Politicamente, a institucionalização do espaço público (parque) sobre o espaço 

comunitário deixa subentendido que as populações locais deveriam “sacrificar-se” para 
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dotar as populações urbanas de espaços de lazer e de contato com a natureza 

“selvagem”, ou ainda para proteger a biodiversidade. Silva (1998) acrescenta que desse 

modo aquelas comunidades tornam-se duplamente destituídas: Juridicamente, pela 

afirmação generalizada dos direitos sobre a natureza, com a qual, nos lugares 

determinados, turistas e comunidades tradicionais, que não têm o mesmo vínculo, 

possam ter os mesmos direitos. E, economicamente, na afirmação da sua pobreza, o 

que significa que a riqueza natural desses lugares não é riqueza para as populações, 

mas para o turista. 

Desse modo, ao ter sido exportado, o “modelo Yellowstone” recriou a dicotomia 

“povos/Parques”. Nos países do Terceiro Mundo, em virtude da existência de 

populações tradicionais no interior ou no entorno das extensas áreas abrangidas pelos 

parques e reservas (cerca de 86% dos parques da América do Sul contém populações 

tradicionais), desencadearam-se inúmeros conflitos de ordem social, econômica, 

política, territorial e cultural. Os problemas incluíam desde as restrições de acesso e 

uso dos recursos naturais – impostos pelo poder público – até a retirada forçada dos 

moradores de seus territórios ancestrais (DIEGUES, 2008).  

Convém explicitar ainda que, ao longo do tempo, o conceito de parque nacional 

foi se transformando e adquirindo matrizes que levaram à definição de outras 

categorias de unidade de conservação. Atualmente, em nível internacional, vigoram as 

seguintes categorias: Parque Nacional, Reserva Biológica, Monumento Natural, 

Floresta Nacional, Santuário da Vida Silvestre, Reserva da Fauna, Monumento Cultural, 

Estrada Parque, Reserva de Recursos, Área de Uso Limitado, Reserva do Patrimônio 

Mundial, Reserva da Biosfera (AMARAL, 2004).  

Convém lembrar que além da preocupação com a destruição da natureza, outros 

fatores contribuíram para este processo: o desenvolvimento científico, especialmente 

através da ecologia como ciência; a busca do contato com a natureza e o retorno 

econômico pelo (eco)turismo; as críticas e denúncias dos movimentos sociais e 

ambientalistas em relação à inadequação do modelo norte-americano aos países do 

Terceiro Mundo, que apresentam uma grande diversidade cultural (CAVALCANTE, 

2010). 
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Assim é que de uma categoria única e com objetivos por vezes conflitantes, 

passe-se a uma multiplicidade de modalidades de unidades de conservação, que 

buscam compatibilizar usos e contemplam não só a proteção da natureza, mas também 

de culturas tradicionais, como é o caso das reservas indígenas e extrativistas. A 

evolução dessa última questão culmina com o entendimento por parte das agências 

internacionais (International Union for Conservation of Nature - UICN, World Wildlife 

Fund - WWF, Banco Mundial, etc.), de que as unidades de conservação devem servir à 

proteção da diversidade biológica, geológica e cultural.  

 

2.1.3 Unidades de Conservação no Brasil: avanços e desafios 

   

A criação das Unidades de Conservação no mundo, e no Brasil, tem-se 

configurado em uma das principais formas de intervenção do Estado na proteção de 

consideráveis e representativas áreas territoriais dos biomas no país, frente ao 

acelerado processo de apropriação e exploração do meio ambiente, imposto pelo 

sistema capitalista. Paradoxalmente, tem sido esse mesmo Estado que vem agindo de 

modo a fomentar a expansão desse sistema. Portanto, as UC’s podem constituir objeto 

privilegiado de investigação sobre as relações entre Estado, sociedade e meio 

ambiente no país. 

No caso do Brasil, o Estado sempre foi o condutor da política de implantação e 

gestão de áreas protegidas, mesmo quando marcadas por processos de mobilização 

popular. Até fins da década de 1980, “esse papel era fruto de uma visão de apropriação 

de recursos naturais e controle territorial”. Desde então, esses autores argumentam que 

a perspectiva do Estado brasileiro viria se alterando ao incorporar a “noção estratégica 

de meio ambiente”, na qual a biodiversidade passa a ser o conceito central na política 

de conservação (CASTRO JÚNIOR; COUTINHO; FREITAS, 2009, p. 47). 

Contudo, para esses autores, subjacente aos modelos de desenvolvimento 

atuantes, não tem conseguido equacionar justiça social, proteção e conservação dessa 

biodiversidade, sendo o desafio posto neste novo século “a construção social de 

modelos que expressem outra racionalidade produtiva que não a da instrumentalização 

da natureza pelo capital” (p. 62). 
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Diante desse contexto, a preocupação com a conservação ambiental e com a 

criação de áreas naturais protegidas, no caso do Brasil, só acontece tardiamente. De 

acordo com Serrano (2001), embora desde o final do século XIX algumas 

personalidades preocupadas com a questão florestal viessem propondo a criação de 

parques nacionais, porém, somente com a instituição do Código Florestal, em 1934, é 

que se abriram perspectivas objetivas para o surgimento de unidades de conservação 

mais abrangentes do que as antigas reservas e hortos florestais.  

Posteriormente, a Constituição de 1937 reafirma a legitimidade dos parques 

nacionais, e, no mesmo ano, é criado o Parque Nacional de Itatiaia (RJ), tornando-se a 

primeira área protegida do Brasil. Por sucessivas décadas, a expansão do número de 

parques e reservas foi bastante lenta. Apenas no final da década de 1970 são 

colocadas em discussão as áreas prioritárias para conservação da natureza legalmente 

protegidas.  

Desse modo, Diegues (2008), ao avaliar a criação de Unidades de Conservação 

no Brasil no período de 1970 a 1986, em pleno regime militar, observa que a criação 

era feita de cima para baixo, em uma época de grande endividamento do país e onde 

as organizações financeiras internacionais exigiam cláusulas de conservação ambiental 

para grandes projetos. Além disso, segundo o autor, coube aos órgãos federais 

(Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF em 1965, e a Secretaria de 

Meio Ambiente – SEMA em 1973), a implantação e gestão das unidades. Em parte, 

esse quadro explica o porquê da questão ambiental ter sido tratada dentro de uma 

visão conservadora e muito aquém do que se debatia no âmbito internacional. 

De um modo geral, observa-se que no caso das unidades de conservação, assim 

como em relação à política ambiental de um modo geral, as práticas e os discursos 

denunciam uma atitude, no mínimo, ambígua: se de um lado as riquezas naturais são 

enaltecidas, de outro assiste-se a um descaso significativo em relação à implementação 

das medidas de proteção regulamentadas (CAVALCANTE, 2010). 

Embora muitos autores afirmem que o aparato legal esteja bem desenvolvido, 

falhando apenas os meios técnico-administrativos para cumprir e fazer cumprir tal 

legislação, o que se observa é que a regulamentação das unidades de conservação 

não constitui um conjunto harmônico, estando fragmentada em diversas leis e decretos 
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e com inúmeros pontos imprecisos e ambíguos, entretanto com a implantação do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) houve um significativo avanço 

na legislação para as Unidades de Conservação brasileiras. 

Ainda no âmbito relativo aos parques, somente em 1979, através do Decreto 

84.017, é definido o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros. Outra evidência 

de descaso pode ser lida na demora na elaboração dos planos de manejo das unidades 

já existentes – o primeiro, o do Parque Nacional de Itatiaia, surge 40 anos após sua 

criação (AMARAL, 2004). 

O Plano do Sistema Nacional das Unidades de Conservação (SNUC), 

elaborado pelo IBDF em duas etapas, em 1979 e 1982, transformou-se em Projeto de 

Lei em 1992. Após uma ampla discussão pelo Congresso Nacional, foi aprovado na 

Câmara Federal no ano de 1999, recebendo a sansão presidencial em 18 de julho de 

2000, transformando-se na Lei nº 9.985 (BRASIL, 2000).  

O SNUC inclui todas as Unidades de Conservação (UC´s) brasileiras, nos 

âmbitos federal, estadual e municipal. Compete ao SNUC estabelecer os critérios e as 

normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação, cujos 

objetivos principais dessa Lei estão descritos nos artigos 3 e 4: 

 

 Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional, 

contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

 

 Proteger paisagens naturais pouco alteradas de notável beleza cênica; 

 

 Proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

 

 Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental; 
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 Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e com o turismo ecológico (SNUC, Lei nº 

9. 985 de 18 de julho de 2000, Cap. II, Artigos 3º e 4º, incisos II, III, IV, V, VII, X). 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) classifica as 

Unidades de Conservação brasileiras em duas categorias de manejo (Quadros 1 e 2), o 

primeiro grupo abrange as “Unidades de Proteção Integral” ou de uso indireto dos 

recursos naturais (Parque Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica, Monumento 

Natural e Refúgio da Vida Silvestre). O segundo grupo de unidades é constituído pelas 

“Unidades de Uso Sustentável” ou de uso direto dos recursos (Área de Proteção 

Ambiental - APA, Reserva Extrativista – RESEX, e Floresta Nacional – FLONA, Área de 

Relevante Interesse Ecológico, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN). 

Com base na definição do Sistema Brasileiro de Unidades de Conservação, 

artigo 11, os Parques Nacionais (PARNA) são entendidos como: 

 

Espaços próprios para a preservação de ecossistemas de naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação com o contato com a natureza e de turismo ecológico 
(BRASIL, 2000). 

 

Segundo Machado (1989), o arcabouço legal estabelece que os parques são 

bens  de domínio da união, estados ou municípios – criados por ato administrativo – e 

destinados ao uso comum da sociedade. Se a área abrangida é pública, o decreto de 

criação configura a destinação do bem público, tornando-o inalienável e indisponível. 

Se o domínio é privado, o poder público deve promover a desapropriação.  

Por outro lado, uma parcela significativa das Unidades de Conservação seja no 

âmbito federal, estadual e municipal, defronta-se com sérios problemas fundiários, tanto 

no que toca à regulamentação de áreas protegidas sobre áreas já ocupadas, quanto da 

ocupação por posseiros após a criação da unidade de conservação.  

 

 



Parque Estadual da Pedra da Boca (Araruna/PB): 
Uma avaliação sobre as atividades turísticas e as ações de gestão territorial 

 

38 

 

Quadro 1 - Unidades de Conservação de Proteção Integral do SNUC (Lei nº 9.985) 
 

Fonte: BRASIL, 2000 / Organização: Márcio Balbino Cavalcante, 2011. 

 

CATEGORIAS OBJETIVOS POSSE / 
DOMÍNIO 

VISITAÇÃO PÚBLICA PESQUISA 
CIENTÍFICA 

 
 

Estação 
Ecológica 

                                                        
Preservação da natureza e a realização 
de pesquisas científicas 

 

Público 

                                  
Proibida, exceto com 
objetivos educacionais 

                                  
Depende de autorização 
prévia do órgão responsável 
pela UC 

 
 

Reserva 
Biológica 

 
Preservação integral da biota e demais 
atributos naturais existentes em seus 
limites, sem interferência humana direta 
ou modificações ambientais. 
 

 
 

Público 

 
Proibida, exceto com 
objetivos educacionais 

 
Depende de autorização 
prévia do órgão responsável 
pela UC 

 
 

Parques 
Nacionais 

 
Preservação de ecossistemas naturais 
de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e 
turismo ecológico 
 

 
 

 
Público 

 
Permitida. Sujeita às normas 
e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da Unidade  

 
Depende de autorização 
prévia do órgão responsável 
pela UC  

 
Monumento 

Natural 

 
Preservar sítios naturais raros, singulares 
ou de grande beleza cênica 

 
 

Público/ 
Privado 

 
Permitida. Sujeita às normas 
e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da Unidade 
 

 
Depende de autorização 
prévia do órgão responsável 
pela UC  

 
Refúgio de Vida 

Silvestre 

 
Proteger ambientes naturais onde se 
assegurem condições para a existência 
ou reprodução de espécies ou 
comunidades da flora local e da fauna 
residente ou migratória.  
 

 
 
 

Público/ 
Privado 

 
Permitida. Sujeita às normas 
e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da Unidade 
 

 
Depende de autorização 
prévia do órgão responsável 
pela UC  
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Quadro 2 - Unidades de Conservação de Uso Sustentável do SNUC (Lei nº 9.985) 

CATEGORIAS OBJETIVOS POSSE / 
DOMÍNIO 

OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 

Área de Proteção 
Ambiental (APA) 

 

Área em geral extensa, com certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos bióticos, estéticos ou 
culturais, especialmente importantes para a 
qualidade de vida e o bem-estar das comunidades 
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 
diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais 
 

 
Público/ 
Privado 

 

 
Disporá de um Conselho presidido pelo 
órgão responsável por sua administração 
e constituído por representantes dos 
órgãos públicos, de organizações da 
sociedade civil e da população residentes 

 
 
 

Área de Relevante 
Interesse Ecológico 

 
Área em geral de pequena extensão, com pouca ou 
nenhuma ocupação humana, com características 
naturais extraordinárias ou que abriga exemplares 
raros da biota regional, e tem objetivo manter os 
ecossistemas naturais de importância regional ou 
local e regular o uso admissível dessas áreas, de 
modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 
conservação da natureza.  
 

 
Público/ 
Privado 

 

 
Respeitados os limites constitucionais, 
podem ser estabelecidas normas e 
restrições para a utilização de uma 
propriedade privada localizada em uma 
Área de Relevante Interesse Ecológico 

 
 

Floresta Nacional 
(FLONA) 

 

Área com cobertura florestal de espécies 
predominantemente nativas e tem como objetivo 
básico o uso múltiplo sustentável dos recursos 
florestais e a pesquisa científica, com ênfase em 
métodos para exploração sustentável de florestas 
nativas  
 

 
Público 

 
É admitida a permanência de populações 
tradicionais. Visitação e pesquisa 
permitidas. Disporá de Conselho 
Consultivo 

 
 
 

Reserva Extrativista 
(RESEX) 

 

Área utilizada por populações extrativistas 
tradicionais, cuja subsistência baseia-se no 
extrativismo e, complementarmente, na agricultura 
de subsistência e na criação de animais de pequeno 
porte, e tem como objetivos básicos proteger os 
meios de vida e a cultura dessas populações, e 

 
Público. Uso 
concedido às 
populações 
extrativistas 
tradicionais 

 
Será gerida por um Conselho 
Deliberativo. Visita e pesquisa permitidas. 
É admitida a exploração de componentes 
dos ecosistemas naturais em regime de 
manejo sustentável. 
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Fonte: BRASIL, 2000 / Organização: Márcio Balbino Cavalcante, 2011.

assegurar o uso sustentável dos recursos naturais 
da unidade 

 
 

Reserva de Fauna 

 
Área natural com populações de animais de 
espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes 
ou migratórias, adequadas para estudos técnico-
científicos sobre o manejo econômico sustentável de 
recursos faunísticos.  
 

 
 
 

Público 
 

 
Visitação permitida. 
É proibido o exercício da caça 
amadorística ou profissional 

 
 
 
 
 

Reserva de 
Desenvolvimento 

Sustentável 

 
Área natural que abriga populações tradicionais, cuja 
existência baseia-se em sistemas sustentáveis de 
exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao 
longo de gerações e adaptados às condições 
ecológicas locais e que desempenham um papel 
fundamental na proteção da natureza e na 
manutenção da diversidade biológica. Tem como 
objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo 
tempo, assegurar as condições e os meios 
necessários para a reprodução e a melhoria dos 
modos e da qualidade de vida e exploração dos 
recursos naturais das populações tradicionais, bem 
como valorizar, conservar e aperfeiçoar o 
conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, 
desenvolvido por estas populações. 
 

 
Público. 
Uso concedido 
às populações 
tradicionais, 
sendo regulado 
de acordo com 
o disposto no 
Art. 23 desta Lei 
e possui uma 
regulamentação 
específica 

 
Será gerida por um Conselho 
Deliberativo. 
Visitação e pesquisa permitidas. 
É admitida a exploração de componentes 
naturais em regime de manejo 
sustentável e a substituição da cobertura 
vegetal por espécies cultiváveis 

 
Reserva Particular do 

Patrimônio Natural 
(RPPN) 

 

 
Área privada, gravada com perpetuidade, com o 
objetivo de conservar a biodiversidade biológica.  

 
Privada  

 
Só serão permitidas a pesquisa científica 
e a visitação com objetivos turísticos, 
recreativos e educacionais 
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2.1.4 Síntese sobre os dez anos do SNUC  

 

 

Considerado uma conquista da legislação ambiental brasileira, o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 

completou 10 anos em 2010, como um modelo inovador, complexo e desafiante para a 

política brasileira de conservação da natureza.  

Para Matos de Souza et al. (2011), o SNUC contribui para os avanços na política 

de expansão e gestão da área protegida por unidades de conservação7 nas três esferas 

de governo (federal, estadual e municipal) e oferece uma visão integrada do conjunto 

de unidades de conservação no território brasileiro. A relação entre o Estado, os 

cidadãos e o meio ambiente ganha força com a criação de mecanismos que ampliam a 

participação da sociedade na gestão do Sistema. 

Segundo o MMA (2011), atualmente, o SNUC é composto por 310 unidades 

federais, 397 estaduais, 60 municipais e 973 RPPN; sendo que as de uso indireto dos 

recursos naturais somam 503 unidades (Mapa 2). Em área, as unidades de 

conservação brasileiras abrangem cerca de 1.299.182 km² do território continental e 

marinho nacional. Do total, 748.397 km² pertencem à esfera federal, 546.523 km² à 

estadual e 4.262 km² à municipal. 

Desse modo, o modelo de planejamento e gestão das unidades de conservação 

brasileiras é um importante desafio, pois presentemente apresenta caráter mais 

administrativo do que de manejo da conservação. A falta de planos de manejo, em 

cerca de 78%, das unidades de conservação federais e estaduais é uma clara limitação 

para a efetiva implementação dessas unidades (MMA, 2011). Entretanto, desde a 

publicação do SNUC houve significativos avanços nesse ponto, pois 64 planos de 

manejo de unidades de conservação federais foram elaborados e 103 estão em fase de 

elaboração, o que totalizará cerca de 201 unidades de conservação federais realizando 

sua gestão com subsídios de planos de manejo (MMA, 2011). A realidade dos estados 

                                                
7
 A partir da Lei nº 11.516/07, foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMbio), cabendo a este Órgão, conforme Artigo 1º: “executar ações da política nacional de unidades de 
conservação da natureza, referentes às atribuições federais relativas à preposição, implantação, gestão, 
proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União”. 
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é preocupante, pois das 397 unidades de conservação estaduais, 340 unidades ainda 

não possuem plano de manejo, sendo que apenas dois estão em fase de elaboração 

(MMA, 2011). 

 

           Mapa 2 – Brasil: Unidades de Conservação de Proteção Integral 

          
          Fonte: Coordenadoria de Zoneamento Ambiental - IBAMA, 2010. 
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Outro avanço ocorre com a criação dos conselhos gestores das unidades, que 

apesar de estarem instituídos apenas em 179 unidades de conservação federais e 77 

estaduais, foi somente com o SNUC que esses espaços democráticos passaram a ser 

obrigatórios na gestão de uma Unidade de Conservação. A Lei considera a importância 

da gestão participativa; cada Unidade de Conservação deve possuir seu conselho 

gestor, o qual deve ser constituído por representantes de órgãos públicos, organizações 

da sociedade civil, da população local, entre outros atores que estejam envolvidos de 

alguma forma com a Unidade. 

Para a consolidação do planejamento e administração das UC’s, Vallejo (2005, p. 

28) afirma que a “forma de organização institucional dos governos é fundamental”. 

Desse modo, o autor acrescenta: 

 

A administração de muitas UC’s envolve diversos setores institucionais de 
forma direta e indireta (meio ambiente, turismo, agricultura, mineração, 
urbanismo, etc) e a adequada comunicação interinstitucional é condição 
essencial. Além disso, deve-se considerar a organização intrainstitucional para 
se evitar, por exemplo, a excessiva centralização das agências gestoras das 
UCs. 

 

 

Assim, embora evidenciados avanços na gestão das UC’s brasileiras, ainda é 

necessário fortalecer a participação social nesse processo, de forma que a população 

local e setores envolvidos compreendam os serviços e benefícios ambientais, sociais e 

econômicos potenciais destas unidades e contribuam para aperfeiçoá-los. É certo que 

se esses espaços são geridos de forma realmente participativa, os conselhos gestores 

tendem a colaborar com a resolução dos conflitos e com a própria eficácia das 

unidades de conservação dentro dos objetivos para os quais foram criadas. 
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2.2 AS FACES DO (ECO)TURISMO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

2.2.1 Políticas de Turismo no Brasil 
 
 

A política pública de turismo pode ser entendida, segundo Dias (2003) como:  

 

Um conjunto de regulamentações, regras, diretrizes, diretivas, objetivos e 
estratégias de desenvolvimento e promoção que fornece uma estrutura na qual 
são tomadas decisões coletivas e individuais que afetam diretamente o 
desenvolvimento turístico e as atividades diárias dentro de uma destinação 
(GOELDNER; RITCHIE; MCINTOSH, 2002, apud DIAS, 2003, p. 121-122). 

     
   

 O autor ainda afirma que desde que existam medidas empreendidas pelo 

Estado, em que nível for, seja no sentido de orientar, regulamentar ou ordenar a 

atividade ou segmentos do turismo, existe uma política do turismo (DIAS, 2003, p. 120). 

 Ao tratar a política pública de turismo como “espinha dorsal”, Beni (2001) a 

responsabiliza por ser à base de sustentação de todo o sistema turístico: 

 

[...] é a espinha dorsal do “formular” (planejamento), do “pensar” (plano), do 
“fazer” (projetos, programas), do “executar” (preservação, conservação, 
utilização e ressignificação dos patrimônios natural e cultural e sua 
sustentabilidade), do “reprogramar” (estratégia) e do “fomentar” (investimentos e 
vendas) o desenvolvimento turístico de um país ou de uma região e seus 
produtos finais (BENI, 2001, p. 77). 

 

Conforme a geógrafa Rita de Cássia Ariza da Cruz (2000), a história das políticas 

públicas de turismo no Brasil pode ser dividida em três períodos: o primeiro período, 

conhecido como a “pré-história” jurídico-institucional das políticas nacionais de turismo 

vai de 1938 a 1966, o período compreendido entre 1966 e 1991 e o período posterior a 

1991 (Quadro 3). 

O primeiro período teve início em 1938, através do Decreto Lei nº 406/38, e 

finalizou em 1966, com o Decreto n° 55/66; esteve baseado na configuração da 

superestrutura do turismo no país por meio da criação de organismos oficiais de turismo 

que ampliaram o universo de atuação do Estado diante da atividade.  
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Quadro 3 - Diplomas Legais: Políticas Públicas de turismo no Brasil  
1
º 

P
e
rí

o
d

o
 

  

 
Decreto-Lei nº 406  

4/05/1938 
 

Dispõe sobre a venda de passagens aéreas, 
marítimas ou terrestres, vinculada à autorização do 
então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 
 

 
Decreto-Lei nº 1915 

27/12/1939 
 

Cria o Conselho Federal de Comércio Exterior e 
também a Divisão de Turismo, instituída como 
setor do então Departamento de Imprensa e 
Propaganda. 
 

 
Decreto nº 55  
18/11/1966 

Cria a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e 
também o Conselho Nacional de Turismo 
(CNTUR). Conceitua política nacional de turismo e 
estabelece atribuições e objetivos de forma 
genérica. 

2
º 

P
e
rí

o
d

o
 

 
Lei nº 6.505  
13/12/1977 

 

Identifica e enumera os prestadores de serviços 
turísticos. Reconhece as atividades prestadas 
pelos diversos componentes do chamado sistema 
turístico. 

 
Decreto-Lei nº 

2.294/86 
21/11/86 

Torna a atividade turística livre no país. Sem 
registro e sem restrições para a atuação 
profissional no setor, mantendo apenas fiscalização 
e classificação. 

 
Constituição Federal 

(1988) 
Artigo 180 

Contempla o turismo pela primeira vez na história 
constitucional do país. 
“A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios promoverão e incentivarão o turismo 
como fator de desenvolvimento social e 
econômico”. 

3
º 

P
e
rí

o
d

o
 

 
Lei nº 8.181 
28/03/1991 

Revoga o Decreto-Lei nº 55/66 e dá nova 
denominação à Embratur que passa a ser Instituto 
Brasileiro de Turismo e a ter caráter normativo e 
executivo, uma vez que a Lei extingue o Conselho 
Nacional de Turismo. 

Decreto-Lei nº 448 
14/02/1992 

Regulamenta dispositivos da Lei 8.181/91 e dispõe 
sobre a Política Nacional de Turismo. 

Lei nº 10.683 
28/05/2003 

Cria o Ministério do Turismo. 

2003/2007 1º Plano Nacional do Turismo (PNT) 

2007/2010 2º Plano Nacional do Turismo (PNT) 

 Fonte: Organizado e ampliado pelo Autor com base em Cruz (2000, p.42). 
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Nesse período havia uma falta de compreensão sobre a competência política 

governamental em relação à questão turística como um todo, seus assuntos e 

responsabilidades transitaram durante décadas em diferentes departamentos, mudando 

a cada troca de governo, resultando na dificuldade de gestão e continuidade das 

políticas públicas. 

Para Fratucci (2008, p.142), a análise das políticas públicas federais de turismo 

no Brasil mostra, claramente, a total ignorância daqueles que as elaboraram 

relativamente ao significado do espaço para a vida e, conseqüentemente, para o 

turismo. Reduzido a “atrativos naturais e culturais”, o espaço foi e continua sendo 

compreendido pelas administrações públicas, ao menos no que diz respeito ao turismo 

como um puro e simples receptáculo de suas ações às quais devem somar-se as ações 

dos agentes de mercado.  

O segundo período teve início em 1966 (Decreto-Lei nº 55/66), por meio da 

criação do Sistema Nacional de Turismo, constituído pelo Conselho Nacional de 

Turismo (CNTur), Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e Ministério das 

Relações Exteriores. Foi um marco na evolução das políticas públicas de turismo no 

país, conforme Becker (1996), desenvolvido nos moldes do pensamento militar da 

época: controle rígido da atividade turística, centralizado pelas grandes companhias, 

situadas particularmente no município do Rio de Janeiro. Nesse segundo período, 

embora promulgados diversos diplomas legais regulamentando o desenvolvimento do 

turismo, a política ainda estaria vinculada a aspectos parciais da atividade turística, ao 

invés de uma abordagem estrutural e totalizante. 

No período 1991 a 1999, o Decreto nº 55/66 é revogado pela Lei nº 8.181/91 que 

reestrutura a EMBRATUR e apresenta os objetivos e as diretrizes para a formulação de 

uma Política Nacional de Turismo (PNT), publicada de fato em 1996 (BRASIL, 2010). A 

principal mudança no cenário político do turismo nesse terceiro período “[...] estaria 

expressa na substituição da ênfase no desenvolvimento, para a valorização e 

preservação do patrimônio natural e cultural do país e para a valorização do homem” 

(BECKER, 1995, p. 26). 

O documento acima previa o incremento do turismo por intermédio de diversos 

programas a serem implantados, entre eles: Ecoturismo – Diretrizes para uma Política 
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Nacional; Manual Indígena de Ecoturismo; Manual Operacional do Turismo Rural e 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT).   

Um dos programas que recebeu destaque foi o PNMT, devido a seu caráter 

descentralizador e potencializador dos patrimônios locais, porém, teve grande 

dificuldade para ser implantado e operacionalizado. O PNMT tinha como objetivo 

“transformar os municípios de potencial em pólos capacitados para a gestão 

compartilhada com as demais esferas de governo e a iniciativa privada” (MAGALHÃES, 

2002, p. 16).  

A crítica principal sobre o PNMT recai, conforme Silveira (2002), no caráter 

mecânico e aleatório da descentralização, pois não considerava a heterogeneidade 

social, cultural e econômica do território nacional, dificultando o estabelecimento de 

critérios para a descentralização de recursos e de poder e a efetivação das políticas 

territoriais. Em muitos casos, o município tornava-se “mera extensão do governo 

central, através da delegação de atribuições à prefeitura local, sem a contrapartida 

institucional, de autonomia e poder e mesmo de recursos financeiros” (SILVEIRA, 2002, 

p. 93).  

Em janeiro de 2003 foi criado o Ministério do Turismo (MTur)  8, dando início a 

uma nova etapa na evolução das políticas públicas do turismo no Brasil, por meio da 

reestruturação das funções da EMBRATUR – órgão agora destinado à promoção e 

apoio à comercialização turística internacional; e o MTur responsável pela execução da 

Política por meio dos Planos Nacionais de Turismo.  

O primeiro Plano Nacional do Turismo (PNT) foi lançado em abril de 2003, e o 

segundo em 20079. Esses documentos, elaborados de forma coletiva, sob consulta de 

diversos setores representativos do turismo brasileiro, “[...] procuram traduzir uma 

concepção de desenvolvimento que, além do crescimento, busca a desconcentração de 

renda por meio da regionalização, interiorização e segmentação da atividade turística” 

(BRASIL, 2003, p. 7). 

                                                
8
 Tal criação ensejou a transferência das ações de enfoque promocional internacional para a Embratur, 

deixando o Mintur incumbido, entre outras coisas, de elaborar e implantar uma Política Nacional de 
Turismo. 
9
 O PNT (2007-2010) é uma estratégia para estruturação de produtos e consolidação de roteiros e 

destinos, a partir dos elementos de identidade de cada região como base para uma roteirização (BRASIL, 
2007). 
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O PNT tem como uma das propostas consolidar o Ministério como articulador do 

processo de integração dos mais diversos segmentos do setor turístico e ser o elo entre 

os vários níveis de governo, as ONGs, a iniciativa privada e a sociedade. O PNT propõe 

um sistema de gestão descentralizada do turismo que seja composto pelo Ministério, 

pelo Conselho Nacional de Turismo e pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 

Estaduais de Turismo. Com este núcleo estratégico, o governo federal objetiva 

estabelecer canais de interlocução com os estados da Federação, municípios e regiões 

turísticas. Ainda como parte da política de descentralização, o PNT propõe que os 

municípios criem conselhos municipais de turismo e organizem-se em consórcios para 

formar Roteiros Integrados, ofertando um conjunto de produtos turísticos, 

contemplando, assim, o sistema de gestão do turismo brasileiro.  

A análise crítica de Sansolo e Cruz (2004) sobre o Plano Nacional do Turismo 

(2003–2007) aponta para seu enfoque econômico, com seus objetivos de desenvolver o 

produto turístico brasileiro e estimular a facilitação de seu consumo, privilegiando a 

abordagem do turismo como negócio. Ainda, segundo os autores, o território é tratado 

“[...] como uma questão secundária, ofuscada por uma abordagem predominantemente 

econômica e economicista do fenômeno” (SANSOLO; CRUZ, 2004, p. 4-5). 

 

2.2.2 A dimensão teórico-conceitual do Ecoturismo  

 

Após a década de 1960, a emergência das questões ambientais, acompanhada 

de um processo crescente de valorização da natureza e proteção dos recursos naturais, 

tem sido empreendida como uma forma de reaproximação entre homem e natureza, e, 

principalmente, pela tomada de consciência em relação aos desajustes gerados pelo 

atual paradigma econômico de desenvolvimento capitalista. 

Rodrigues (2001) afirma que esse movimento de valorização do ambiente é 

decorrente da difusão do pensamento ambientalista que, aliado à degradação das 

condições de vida, nas grandes cidades (poluição, violência, stress), vem estimulando 

um retorno e uma revalorização da natureza e das tradições locais por parte das 

populações urbanas. 



Parque Estadual da Pedra da Boca (Araruna/PB): 
Uma avaliação sobre as atividades turísticas e as ações de gestão territorial 

 

49 

 

É nesse contexto que Chinaglia (2007, p. 51) ressalta que “um dos meios pelo 

qual o homem tem se reaproximado da natureza é por intermédio do ecoturismo”. O 

ecoturismo configura-se como uma tipologia de turismo que vem crescendo 

mundialmente a cada ano, tendo como principal característica a utilização do patrimônio 

natural de forma sustentável, buscando sua proteção por meio da sensibilização e da 

educação ambiental. 

Etimologicamente, o termo “eco” deriva do prefixo grego oikos, que significa lar 

ou habitat. Assim sendo, em uma primeira instância, ecoturismo significaria um 

deslocamento de pessoas interessadas em conhecer o nosso planeta, nossa casa e 

seus habitats (WEARING; NEIL, 2001, p. 27). 

Nesse cenário, torna-se necessário, inicialmente, diferenciar o ecoturismo do 

turismo de natureza, geralmente utilizados como “sinônimos”. Apesar de os dois 

conceitos serem utilizados indiscriminadamente, é importante que se explique que o 

primeiro está contido no segundo. Em outras palavras, o turismo de natureza 

compreende todas as modalidades de turismo realizadas no ambiente natural, como o 

ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo de caça e pesca, etc. (WEARING; NEIL, 

2001; FENNEL, 2002).  

Na visão de Pires (1998) existe uma compilação de definições de ecoturismo; tal 

fato é resultado do ponto de vista dos diferentes setores da sociedade envolvidos nessa 

atividade, a exemplo do “trade” turístico, dos organismos oficiais, das organizações não 

governamentais, das populações residentes, do público turista e do meio acadêmico. 

Cada um desses setores tende a conceber a sua própria ideia de ecoturismo. Para 

alguns autores, o conceito de ecoturismo ainda está em discussão e debate na 

atualidade (BLANGY e WOOD, 1992; EMBRATUR/IBAMA, 1994; WESTERN, 1995; 

IRVING, 1998; VEIGA e ROMÃO, 1998). 

Um dos primeiros ambientalistas a definir o ecoturismo foi o arquiteto mexicano 

Hector Ceballos-Lascuráin, que popularizou o termo ecoturismo no mundo10. Simples e 

sem idealismos, o conceito de Lascuráin é entendido como motivação específica do 

                                                
10

 Costuma-se reconhecer Ceballos-Lascuráin como o criador do termo. Segundo Wearing e Neil (2001), 
o referido autor teria cunhado o termo turismo ecológico em 1981, quando realizava um trabalho de 
planejamento das áreas de floresta tropical do estado mexicano de Chiapas, frente ao avanço da 
atividade turística naquela localidade. 
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visitante, resume-se à observação e contemplação da paisagem, suas plantas e 

animais. Segundo ele, 

 

Ecoturismo é viajar para áreas naturais conservadas e não perturbadas com o 
objetivo específico de estudar, admirar e desfrutar a paisagem e suas plantas e 
animais, assim como quaisquer outras manifestações culturais - passadas e 
presentes - nestas áreas encontradas. (CEBALLOS-LASCURÁIN, 1993). 

 
 

Diretor do Ministério Mexicano de Desenvolvimento e Ecologia e presidente de 

Organização Não Governamental de proteção ao meio ambiente, Ceballos-Lascuráin 

buscava encontrar meios para a conservação das terras alagadas do norte de Yucatán 

(locais de procriação e alimentação dos flamingos americanos) em riscos de impactos 

advindos de projetos desenvolvimentistas. Na época, ele utilizava, entre diversos 

argumentos, a presença de um número crescente de turistas no local praticando uma 

atividade específica, cujo principal objetivo era a presença de fauna e flora em território 

ainda conservado.          

 Naqueles dias, Lascuráin, bem como um grupo de ambientalistas em todo o 

mundo, convenciam-se de que aquelas pessoas poderiam ter um papel importante na 

criação de áreas preservadas, e no incremento da economia rural local, criando novos 

empregos e preservando a “ecologia” da área. A definição e utilização do termo 

“ecoturismo” viria então a descrever este fenômeno, fazendo com que o turismo em 

áreas naturais merecesse maior atenção (BOO, 1990). 

Para Lindberg e Huber (1993), o ecoturismo é visto como sinônimo de 

desenvolvimento socioeconômico; para eles, essa modalidade é,  

 

Uma das principais vantagens do ecoturismo é a de proporcionar um impulso 
que favorece tanto à expansão da conservação quanto o desenvolvimento 
econômico (...) o ecoturismo pode gerar oportunidades de emprego em regiões 
remotas (...) e acredita-se que o ecoturismo exige menos investimentos do setor 
público em infraestrutura (LINDBERG; HUBER, 1993, p. 145) 

 

No Brasil, quando os órgãos de defesa do meio ambiente iniciam políticas 

integradas com os órgãos de turismo, através das “Diretrizes para a Política Nacional 
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de Ecoturismo”, ideias de conservação ambiental e sustentabilidade social são 

inseridas à definição de ecoturismo: 

 

Um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de 
uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem-estar das populações envolvidas (IBAMA/EMBRATUR, 
1994, p. 19). 

 

Assim, o ecoturismo passa a ser entendido como uma atividade que minimiza 

impactos no meio ambiente; promove atenção e respeito ambiental e cultural; provê 

benefícios financeiros diretos para a conservação e a comunidade local; aumenta a 

sensibilidade dos países para a atmosfera política, ambiental e social; entre outros 

(BRASIL, 1994). 

Para Adyr Balastreri Rodrigues, pioneira nos estudos acadêmicos de turismo em 

sua interface com a geografia no Brasil, o ecoturismo é definido como sendo: 

 

Uma atividade econômica, de baixo impacto ambiental, que se orienta para 
áreas de significativo valor natural e cultural, e que através das atividades 
recreacionais e educativas contribui para a conservação da biodiversidade e da 
sociodiversidade, resultando em benefícios para as comunidades receptoras. 
(RODRIGUES, 2003, p. 31) 

 

Com a evolução do conceito de ecoturismo, observa-se a inserção de outras 

práticas, premissas e princípios, cuja característica principal é a preocupação com a 

preservação ambiental e a promoção de melhoria da qualidade de vida das populações 

locais. A Sociedade Internacional de Ecoturismo (TIES), por exemplo, quando descreve 

a atividade lhe atribui “responsabilidades”, e em consequência, a “melhoria do bem-

estar da comunidade local”. Observa-se, então, a inserção de responsabilidades 

daqueles que programam, tais como agências de viagens, Poder Público, comunidade 

local e os turistas que participam de atividades turísticas em área natural, ampliando a 

complexidade do conceito para o de “turismo ecológico”. 

Essas diversas percepções e significações formam uma verdadeira colcha de 

retalhos conceitual para o ecoturismo que, com um esforço de sistematização, pode 

apresentar pontos de convergência; isso decorre não apenas no meio acadêmico, mas 
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nos próprios órgãos de governo, que concebem seus próprios conceitos para essa 

modalidade turística. Torna-se, portanto, difícil estabelecer uma relação metodológica 

que revele eficazmente a atividade na prática e na teoria.  

Nesse contexto, os princípios do ecoturismo devem assentar na promoção de 

suporte à conservação e proteção ambiental, por meio da potencialização da 

responsabilidade do operacional com a utilização sustentada dos recursos (gerar 

parcerias com agentes locais e Organizações Não Governamentais (ONGs), em 

desenvolver atividades de baixo impacto ambiental, monitorar constantemente as 

atividades praticadas, proporcionar educação ambiental, entre outros); caso não 

cumpram esses princípios, a atividade turística não estaria concentrada na ótica do 

desenvolvimento sustentável (MOLINA, 2001). 

Pensar nos pilares do desenvolvimento sustentável significa defender um novo 

estilo de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável no acesso e manejo 

dos recursos naturais e na preservação da biodiversidade; socialmente sustentável na 

redução da pobreza e das desigualdades sociais; politicamente sustentável ao 

aprofundar a democracia e garantir o acesso e a participação de todos nas decisões de 

ordem pública (GUIMARÃES, 2001, p. 55).    

No Brasil, existem diversos cientistas contrários ao discurso do desenvolvimento 

sustentável, bem como a exacerbação da ideia de um turismo que seja sustentável. 

Para Rodrigues (2000), a sustentabilidade não está dada simplesmente com a 

elaboração de documentos, de modo que precisamos construí-la socialmente, 

envolvendo todas as atividades econômicas.  

Em relação ao turismo sustentável, a autora afirma que “a atividade turística é, 

em sua própria essência, incompatível com uma idéia de desenvolvimento sustentável” 

(2000, p. 181), pois se encontra profundamente dependente da lógica e das normas do 

mercado. A autora é, portanto, contra a ideia de turismo sustentável, por considerar que 

o turismo é um setor motivador da transformação da natureza e da paisagem em 

mercadoria. 

Desse modo, Rodrigues (2000) afirma que, 

 

[...] considerar a atividade turística como sustentável ou como integrante da 
possibilidade do desenvolvimento sustentável é apenas desviar os termos da 
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questão sem analisar a complexidade de uma atividade econômica que tem por 
base o consumo de paisagens naturais exóticas ou a história passada 
(RODRIGUES, 2000, p. 174). 
 
 
 

De fato, observa-se na prática um desafio para os empreendimentos vincularem 

lucratividade com a ideia de uma atividade “ecologicamente correta”. Nesse sentido, a 

execução efetiva do ecoturismo muitas vezes não corresponde à sua definição teórica, 

causando a impressão para a sociedade, e até para alguns turistas, de seu conceito ser 

uma falácia. Diante desse contexto, a realidade, levada a senso comum, quase que de 

forma invisível por sua sutileza, parece transformar o entendimento do ecoturismo num 

conjunto de atividades preocupado com a conservação e a educação ambiental, mas, 

não necessariamente, ecologicamente correto em toda a sua complexidade 

operacional.  

 

2.2.3 O (Eco)turismo em Ambientes Naturais Protegidos 

 

A criação de áreas naturais protegidas é estabelecida como um dos principais 

mecanismos de proteção da diversidade biológica mundial (VALLEJO, 2005). Esses 

espaços protegidos são tratados no Brasil como Unidades de Conservação (UC’s).  

 Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído 

pela Lei nº 9. 985, de 18 de julho de 2000, entende‐se por Unidades de Conservação:  

 

Espaços territoriais e seus componentes, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, de domínio público ou privado, legalmente 
instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e de limites 
definidos, sob regime especial de administração, às quais se aplicam garantias 
adequadas de proteção (SNUC, Lei nº 9.985, Art. 2º, 2000). 
 

 

Assim, as áreas naturais protegidas são áreas de terra e/ou mar especialmente 

dedicadas à proteção e manutenção dos ecossistemas naturais, de sua diversidade 

biológica e de seus recursos naturais e culturais associados, manejadas por meio de 

instrumentos legais ou outros meios efetivos e têm como objetivo preservar a natureza 

e proporcionar a oportunidade para a pesquisa científica, a educação ambiental e o 
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ecoturismo. Tal concepção também se aplica às unidades de conservação estaduais e 

municipais. 

No Brasil, as Unidades de Conservação, principalmente os parques nacionais e 

estaduais, estão entre as principais destinações turísticas. Tanto é que o SNUC 

contempla a prática de atividades turísticas, no caso, o ecoturismo. 

Para Lima (2003, p. 78), os parques exercem de fato uma atração muito forte por 

aqueles que desejam usufruir a beleza da fauna e da flora no seu habitat natural, 

podendo o desenvolvimento da atividade ecoturística servir de aporte para a interação 

do homem com a natureza; contudo, esta é uma questão que gera muitos conflitos – 

conservação versus uso do espaço - diante da função e do propósito das UC’s, bem 

como, conflitos relacionados com a efetividade dos princípios e benefícios e dos 

impactos potencialmente gerados pelo ecoturismo.       

Neil e Wearing (2001) salientam que o ecoturismo é geralmente descrito como 

um turismo interpretativo, de mínimo impacto, discreto, em que se busca a 

conservação, o entendimento e a apreciação do meio ambiente e das culturas visitadas. 

A despeito disso, o progresso da atividade parece ser inevitável. Como todo 

fenômeno, o ecoturismo também apresenta um ciclo de evolução que vai desde o seu 

desenvolvimento até o seu declínio ou, dependendo das intervenções, o seu 

rejuvenescimento. Nessa conjuntura, a qualidade ambiental é fator fundamental para a 

manutenção da atividade turística em uma localidade. 

A Política Nacional de Ecoturismo, redigida em 1994, através do grupo de 

trabalho formado por representantes do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo 

(MICT); Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal (MMA); IBAMA; EMBRATUR 

e consultores, definiram os principais objetivos para esta atividade:   

 

(...) compatibilizar as atividades de ecoturismo com a conservação de áreas 
naturais; fortalecer a cooperação interinstitucional; possibilitar a participação 
efetiva de todos os segmentos atuantes no setor; promover e estimular a 
capacitação de recursos humanos para o ecoturismo; promover, incentivar e 
estimular a criação e melhoria da infraestrutura para a atividade de ecoturismo 
e promover o aproveitamento do ecoturismo como veículo de educação 
ambiental (MITC/MMA, 1994, p.20). 
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No âmbito das Unidades de Conservação, a atividade de ecoturismo é reforçada 

por essa decisão oficial, sensível ao aumento da demanda que ocorre a partir dos anos 

de 1990. Dessa forma, entre as diretrizes expostas, encontram-se a orientação de 

atividades ecoturísticas nessas áreas e a possibilidade do uso da Educação Ambiental 

na geração de recursos para a manutenção das Unidades, garantindo a 

sustentabilidade financeira desses locais.  

Ao mesmo tempo em que essa atividade sinaliza com a capacidade 

autossustentada, por meio das parcerias público-privadas em Unidades de 

Conservação, causa preocupação a inserção da “lógica de mercado” (com todos os 

seus pressupostos de racionalização e produtividade) nos programas e ações que 

venham a ser elaborados. 

Assim, para a prática do ecoturismo, três características se mostram 

indispensáveis: garantia de conservação ambiental; educação ambiental e benefícios 

às comunidades receptoras (FACO; NEIMAN, 2010).  

Diante dessa assertiva, o ecoturismo não representa apenas uma atividade que 

une turismo e natureza, deve incluir também os aspectos socioculturais centrados, 

particularmente, no resgate e valorização das culturas locais onde é desenvolvido. 

Nesse sentido, o ecoturismo deve estar essencialmente vinculado à educação 

ambiental, permitindo ao visitante a interpretação da riqueza natural e cultural da região 

visitada. Na realidade, o que se deve buscar é uma interação do visitante com o meio 

ambiente11 em que se encontra, através da interpretação adequada do local e da 

compreensão de suas características (MACHADO, 2005). 

A importância de se contemplar a sustentabilidade no turismo aumenta quando é 

considerada a tendência mundial de um considerável crescimento da atividade, 

alavancado também por governos atentos para a possibilidade de desenvolvimento 

local e regional com a implantação do turismo, utilizando como argumentos “[...] a 

geração de empregos para a população, a captação de divisa para o município e os 

lucros para o setor de serviços” (SILVEIRA, 2002, p. 87).     

                                                
11

 Para Gonçalves (2008) é preciso ter uma visão de “ambiente por inteiro”, em outras palavras, 
considerá-lo nas suas diversas facetas. Portanto, o ambiente por inteiro, como o autor se refere, implica 
em privilegiar o homem como sujeito das transformações no espaço geográfico, levando em 
consideração as tensões sob as mais diferentes dimensões. 
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 Para Aulicino (1999), toda ação do homem é dialética, pois transforma o espaço 

e provoca algum tipo de impacto que pode ser positivo ou negativo. A Resolução do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), nº 001 de 23 de janeiro de 1986, 

considera impacto ambiental: 

 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: I) a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população; II) as atividades sociais e econômicas; 
III) a biota; IV) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V) a 
qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 1986). 
 
 

Entretanto, a intensidade dessa transformação varia no tempo, no espaço e 

também em função das diferentes características dos vários grupos humanos. 

Evidenciando a preocupação com o ambiente, em 1995, a Organização Mundial 

do Turismo (OMT) conceituou o turismo sustentável como: 

 

Aquele ecologicamente suportável em longo prazo, economicamente viável, 
assim como ética e socialmente equitativo para as comunidades locais. Exige 
integração ao meio ambiente natural, cultural e humano, respeitando a frágil 
balança que caracteriza muitas destinações, em particular pequenas ilhas e 
áreas ambientalmente frágeis (OMT, 1995). 

 

Entretanto, o produto turístico constituído de serviços e, principalmente, do 

consumo do ambiente social, só pode ser obtido no local de origem, o que concentra os 

impactos nas localidades receptoras. Esses impactos estão, geralmente, associados à 

implantação e à apropriação de infraestruturas e à promoção da circulação de pessoas.  

Sendo assim, uma das principais razões pelas quais a atividade turística provoca 

impactos nas localidades é a ausência de políticas públicas para o setor. A maioria dos 

destinos turísticos não está preparada para atender o turista em termos de 

infraestrutura e serviços básicos, o que acaba atingindo também a população local.  

É ampla a diversidade dos impactos da atividade turística; por isso, muitos 

autores identificam os impactos de acordo com as áreas em que ocorrem. É comum o 

estudo dos impactos do turismo ser abordado considerando os níveis: cultural e social 

ou sociocultural, econômico e natural. Cooper et al. (1998,) observam que o impacto 
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sociocultural do turismo é manifestado por uma gama enorme de aspectos, desde as 

artes e o artesanato, até o comportamento de indivíduos e grupos coletivos (Quadro 4). 
 

         Quadro 4 - Impactos positivos do Turismo em UC’s  

Im
p

a
c
to

s
 P

o
s
it

iv
o

s
 

 
 

Conservação, preservação e valorização do patrimônio natural, 
histórico, artístico, cultural, arqueológico 
 

Difusão de informação ambiental por meio de programas de educação 
ambiental 

Geração de recursos, oriundos das taxas de visitação, que podem ser 
importantes na manutenção e no financiamento de programas dentro 
das UC’s 

Aumento da oferta de espaços de recreação e lazer em ambientes 
naturais 

Investimentos em equipamentos e medidas preservacionistas para 
manter a qualidade e a conseqüente atratividade dos recursos 
naturais e socioculturais 
 

Interação cultural e aumento da compreensão entre os povos pelo 
maior conhecimento do turista dos usos e costumes das comunidades 
que visita 
 

Utilização mais racional dos espaços e a valorização do convívio 
direto com a natureza 
 

Implantação/incremento dos meios de comunicação e da sinalização 

Promove-se a descoberta e a acessibilidade de certos aspectos 
naturais em regiões antes não valorizadas, a fim de desenvolver o seu 
conhecimento por meio de programas especiais (turismo ecológico) 
 

Ecologicamente, percebe-se uma utilização mais racional dos espaços 
e a valorização do convívio direto com a natureza 
 

         Fonte: Adaptado de Cooper et al. (1998); OMT (2003); Ruschmann (2000, 2005). 
 
 
 

Para Ruschmann (2000), a atividade turística é muitas vezes vista apenas como 

positiva à natureza. Contudo, o turismo não apresenta apenas impactos positivos, mas 

também gera impactos negativos, degradantes e agressores ao meio ambiente. 

Conforme cita Serrano (2001), mesmo que a exploração turística das Unidades de 

Conservação se faça de acordo com os critérios previstos nos seus planos de 

manejo12, ela dificilmente deixará de provocar impactos negativos (Quadro 5). 

                                                
12

 A Lei n° 9.985/2000, em seu art. 4°, instrui que o Plano de Manejo tem como objetivos, entre outros, o 
de “favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com 
a natureza e o turismo ecológico”.  
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          Quadro 5 - Impactos negativos do Turismo em UC’s   

Im
p

a
c
to

s
 N

e
g

a
ti

v
o

s
 

 

 

Mudanças no comportamento dos animais ocasionados pelo 
número excessivo de visitantes em uma determinada área 
 

Erosão, distúrbios no comportamento dos animais, perda de habitat 
da fauna e comprometimento da qualidade visual da paisagem em 
função da construção de infraestrutura, de áreas para descanso e 
da abertura de trilhas e acessos 
 

Perda da dignidade da comunidade por ser forçada a comportar-se 
de maneira servil aos turistas 
 

Banalização/modificação de formas de arte tradicionais para 
satisfazer desejos de turistas 
 

Alterações no comportamento dos animais e empobrecimento de 
sua dieta, ocasionados pelo hábito dos visitantes de alimentá-los 
 

Interferência no ambiente sonoro, visual e olfativo típico da área, 
resultantes do barulho, excesso de cores e odores estranhos dos 
visitantes 
 

Poluição do solo, dos cursos d’água e interferência na alimentação 
dos animais, ocasionados pela deposição inadequada do lixo 
 

Destruição da vegetação, morte de animais e empobrecimento do 
solo, ocasionados pelos incêndios 
 

Remoção de atrativos naturais (pedras, vegetais, pequenos 
animais) para servirem de souvenirs para os visitantes 
 

          Fonte: Adaptado de Ruschmann (2005); Serrano (2001). 
 
 
 

Na realidade, as características dos impactos são influenciadas diretamente pela 

forma como o turismo é implantado e gerenciado. Destaca-se a necessidade da 

elaboração e implementação de políticas públicas específicas para o setor, 

coordenando o desenvolvimento turístico com o objetivo de minimizar os impactos 

negativos, ao mesmo tempo em que se estimulam os impactos positivos. Mas, para 

isso o Parque deve ser administrado, supervisionado e controlado rigorosamente por 

medidas de proteção para evitar a degradação provocada pelos turistas. Necessita 

também de infraestrutura e equipamentos que possibilitem a adequada exploração da 

atividade turística; entretanto, os chefes dos parques dispõem de poucos recursos para 

enfrentar a demanda crescente de turistas (PASQUALI, 2006). 
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3 CONTEXTUALIZANDO O PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA (PEPB) 
 

3.1 ESPACIALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Parque Estadual da Pedra da Boca (PEPB) está localizado ao norte do 

município paraibano de Araruna. Situa-se em zona fisiográfica de caatinga, no Planalto 

da Borborema, na Mesorregião Geográfica do Agreste Paraibano e Microrregião do 

Curimataú Oriental, entre os paralelos 6º 31’ e 6º 33’ de Latitude Sul e entre os 

meridianos de 35º 35’ e 35º 37’ de Longitude Oeste (Mapa 1, ver p. 24).    

O PEPB possui 157,27 hectares de extensão territorial, formado por um conjunto 

rochoso de beleza cênica inserido no bioma caatinga, significativo para a prática do 

ecoturismo, turismo de aventura, turismo religioso e pesquisas científicas. 

Os limites territoriais do Parque são: ao Norte, o município de Passa e Fica/RN; 

ao Sul, Sítio Água Fria (Araruna/PB); ao Leste, Rio Calabouço (divisa geográfica entre 

os Estados da PB e RN) e a Oeste, Serra da Confusão (Araruna/PB). O PEPB está 

distante 172 km de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba; 22 km de Araruna; 6 km 

de Passa e Fica; e a 110 km de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

3.2 ACESSOS AO PEPB  

 

O principal acesso ao PEPB é pelo município potiguar de Passa e Fica – RN, 

tomando como ponto de referência quem vem pelo Estado da Paraíba, sentido norte, o 

percurso segue pela Rodovia Estadual PB-099 até o limite com o estado do Rio Grande 

do Norte, o percurso segue pela Rodovia RN-092 até a entrada do município de Passa 

e Fica/RN. Para os turistas e visitantes que vêm do estado do Rio grande do Norte o 

percurso segue no sentido sul, pela Rodovia RN-092 até este município. De Passa e 

Fica até o Parque são aproximadamente 6 Km, seguindo no sentido oeste pela estrada 

asfaltada13 até o leito do Rio Calabouço; entrando novamente na Paraíba, o trajeto 

continua através de uma estrada de barro até a entrada do Parque.  

                                                
13

 Em 2010, a Prefeitura Municipal de Passa e Fica/RN esfaltou a estrada até o Rio Calabouço, limite com 
o estado da Paraíba, a partir deste ponto, o acesso dá-se através de estrada de barro até o PEPB. 
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3.3 OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA: ARARUNA/PB E PASSA E 

FICA/RN 

 
 

 A Área de Influência (AI) do Parque Nacional ou Estadual pode ser conceituada 

como o espaço geográfico que exerce relações com a unidade de conservação, 

considerando-se, sobretudo, os municípios da microrregião e as microbacias onde a 

mesma está inserida, bem como quaisquer outras áreas nas quais os fatores 

intrínsecos interfiram na UC ou que a UC possa interferir sobre elas (IBAMA, 1996). 

 No contexto do Parque Estadual da Pedra da Boca (PEPB), a AI integra de forma 

direta os municípios de Araruna/PB e Passa e Fica/RN. O critério de seleção utilizado 

para determinar a área de influência foi por meio da identificação dos municípios do 

entorno, os quais possuem limites territoriais e ligação direta com o turismo no PEPB 

(Mapa 3). 

Sendo assim, do ponto de vista da legislação ambiental brasileira, a importância 

da interface entre as Ucs e o seu entorno, aparecem registrados na resolução 

CONAMA nº 13/1990 e posteriormente na Lei do SNUC nº 9.985/2000, que determina 

que todas as Unidades de conservação, com exceção das APA’s e RPPN’s, tenham a 

sua “zona de amortecimento”14 definida através de estudos científicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14

 Esta resolução estabelece, genericamente, para as unidades de conservação que a “zona de 
amortecimento” ou “zona tampão” deve ter um raio de 10 Km em relação aos limites das mesmas. 
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3.3.1 Aspectos Gerais do Município de Araruna/PB 
  

 

O município de Araruna está situado na microrregião do Curimataú Oriental no 

Agreste Paraibano, limita-se ao Norte com o município de Passa e Fica/RN, ao Sul e 

Oeste com Cacimba de Dentro/PB, a Leste com Tacima/PB e Riachão/PB. Possui uma 

área territorial de 245,722 Km²; segundo o Censo demográfico tem 18.879 habitantes, 

e densidade demográfica de 76,83 hab/Km² (IBGE, 2011). 

A região onde se situa o município paraibano de Araruna foi primitivamente 

habitada por indígenas, dos quais ainda hoje existem vestígios no PEPB, como as 

pinturas rupestres da Pedra do Letreiro e alguns instrumentos indígenas (Fotos 1 e 2). 

No local situado no isolamento da Serra da Confusão15 e nas proximidades do Rio 

Calabouço teriam vivido os índios Paiacus. Segundo Rodriguez (2001), existe 

referências sobre os índios Janduís e Caracarás entre os rios Curimataú e Trairi, que 

ocupavam também as Serras de Araruna, da Confusão, Caxexas e outras; essas tribos 

pertenciam à nação Cariri e eram conhecidas genericamente como Tapuias.  

 
 Foto 1 - Pinturas rupestres “Tradição Nordeste”    Foto 2 - Instrumentos indígenas encontrados 

na Pedra do Letreiro, PEPB                                     no entorno do PEPB                                              

       
 Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, jun. 2010. 
                                                
15

 Segundo a lenda, em tempos remotos, a cobertura vegetal da região era de uma mata muito densa, e 
os habitantes locais, que tentavam transpô-la, nunca chegavam ao destino, nem retornavam ao local de 
partida, simplesmente desapareciam. Havia duas explicações: eram devorados por animais monstruosos 
ou por índios antropófagos. Não havia explicação para o desaparecimento dos viajantes, daí o nome 
Serra da Confusão (RODRIGUEZ, 2001). 
 



Parque Estadual da Pedra da Boca (Araruna/PB): 
Uma avaliação sobre as atividades turísticas e as ações de gestão territorial 

 

63 

 

A toponímia16 Araruna vem da língua tupi, arara una e significa arara preta. A 

denominação que foi dada a serra mais importante da região, decorre do fato de 

existirem na época muitas araras, com plumagem inteiramente azul escuro e que vistas 

à distância, pareciam de cor negra (RODRIGUEZ, 2001, p.12). O nome conferido a 

serra, estendeu-se depois para o povoado que surgiu na periferia daquele acidente 

geográfico. 

As terras do antigo município de Araruna, que incluíam também os atuais 

municípios de Campo de Santana, Riachão e Cacimba de Dentro, permaneceram 

desconhecidas pelos colonizadores até o final do século XVII (RODRIGUEZ, 2001, 

p.11).             

 A partir de 1.700, os primeiros criadores de gado, em suas incursões pelo 

interior, foram adquirindo terras na região, registradas documentalmente pela 

concessão de algumas sesmarias. Acredita-se que a primeira concessão feita em terras 

de Araruna tenha sido para o Sr. Antonio Freire, morador de Tamatanduba, no Rio 

Grande do Norte, em 07 de junho de 1706, quando ele recebeu três léguas de terra 

entre o Rio Curimataú-mirim (Calabouço) e o Rio Salgado (LUCENA, 1985). 

Conforme o autor, a fundação do povoado deu-se por volta de 1845, quando 

Feliciano Soares do Nascimento, morador em Jacu dos Órgãos, no Rio Grande do 

Norte, recebeu duas léguas de terra em cima da serra, fazendo ali uma roça e sua 

moradia; e, cumprindo uma promessa a Nossa Senhora da Conceição, construiu uma 

capela em torno da qual começaram a surgir as primeiras casas (LUCENA, 1985).  

 Através da Lei Provincial n° 25, em 04 de julho de 1854, o povoado foi promovido 

à Freguesia de Araruna. Padre José Paulino da Borba Grilo, vigário de Bananeiras, 

ficou regendo a nova freguesia. Em 15 de novembro de 1938, em virtude do Decreto-

Lei estadual nº 1.164, a sede do município recebeu foros de cidade (RODRIGUEZ, 

2001). 

Para Lucena (1996), a evolução urbana de Araruna pode ser dividida em três 

períodos: o primeiro que vai desde a fundação do povoado em 1845, até quando se 

                                                
16

 À denominação dos lugares dá-se o nome de topônimo. E ao estudo linguístico ou histórico de sua 
origem, bem como ao próprio costume de atribuir-se tal denominação, chamamos toponímia, parte da 
onomatologia, que é a classificação dos nomes e o estudo do significado e da formação dos vocábulos 
científicos (AURÉLIO, 2000, p. 676). 
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iniciou a construção do Mercado Público em 1908, com duração de 63 anos. O segundo 

período, iniciado com a construção do Velho Mercado em 1908, até a desativação do 

mesmo em 1967, durando 59 anos. E o terceiro período começa com a inauguração do 

Mercado Novo em 1967 e permanece até os dias atuais. 

 
 

3.3.2 Aspectos Gerais do Município de Passa e Fica/RN 

 

O município de Passa e Fica situa-se em zona fisiográfica de caatinga, 

localizado na Mesorregião do Agreste Potiguar, está inserido na Microrregião do 

agreste Potiguar, entre os paralelos 6º 26’ 09” de Latitude Sul e entre os meridianos 35º 

38’ 35” de Longitude Oeste. Passa e Fica limita-se com os seguintes municípios: Ao 

Norte: São José do Campestre – RN e Lagoa D’anta - RN; ao Sul: Campo de Santana-

PB; ao Leste: os municípios de Nova Cruz – RN e Lagoa D’Anta - RN; e ao Oeste: 

Serra de São Bento – RN. Abrange uma área de 43 Km², equivalente a 0,08% da 

superfície estadual, inseridos na folha São José de Campestre (SB,25-Y-A-I), na escala 

1:100.000, editados pela SUDENE (CPRM, 2005b). 

A Sede do município tem uma altitude média de 189 m, possui uma área 

territorial de 42,136 Km²; segundo dados do Censo demográfico têm 11.100 habitantes, 

e densidade demográfica de 263,43 hab/Km² (IBGE, 2011). 

Segundo o historiador e professor Luís da Câmara Cascudo, em seu célebre 

livro “Nomes da Terra” (1968, p. 228), obra que analisa a origem dos topônimos norte-

rio-grandenses, comenta sobre a origem do nome “Passa e Fica”: 

 

[...] uma das antigas estradas para Araruna, brejos paraibanos, descendo em 
reta para Caiçara, Pirpirituba, ou infletindo no rumo das tradicionais feiras de 
gado, Mamanguape, Campina Grande, Itabaiana, tinha o derradeiro trecho 
norte-rio-grandense ao travessar a fronteira da Paraíba, na Fazenda PASSA E 
FICA. Constituía, realmente, uma passagem e daí o nome chistoso da 
propriedade, PASSA E FICA, porque ali era um dos caminhos populares para o 
vizinho Estado do sul, e os encantos locais lograriam a permanência do 
viajante. É um exemplo humorístico da nossa toponímia rural, venham ver, por 
enquanto, bom lugar, logo tem. 

 

 Diante do relato exposto acima, Cascudo reforça a ideia de que alguns 

municípios do Rio Grande do Norte tiveram sua origem em virtude da atividade criatória, 
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o comércio de gado. Diante desse contexto, desde o século XIX, o povoado que 

originou a atual cidade de Passa e Fica, era vinculado à cidade de Nova Cruz, e iniciou-

se com a instalação de uma hospedaria à margem do caminho de gado, que ligava 

Nova Cruz a Serra de São Bento, cidades do Agreste Potiguar.  

 Desse modo, sua toponímia está vinculada primeiramente à fazenda Passa e 

Fica, propriedade outrora situada à margem de uma das antigas estradas de gado que 

liga os Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Devido a essa função, foi 

instalada uma hospedaria à margem da estrada que ficava na fronteira entre o Estado 

do Rio Grande do Norte e o da Paraíba, ponto obrigatório de pouso e rancho que servia 

de descanso para os boiadeiros que conduziam seus rebanhos de gado com o objetivo 

de comercializá-los nas tradicionais feiras de gado da Paraíba e de Pernambuco 

(CAVALCANTE, 2006, p. 35). 

 

A rodagem, facilitando e aumentando o tráfego de comboios, substituídos pelos 
caminhões, sugeriu instalação de vendas para o suprimento de provisões 
sumárias ou breve descanso. As casas alinharam-se ao longo da rodagem, hoje 
rodovia, espaçadas e paralelas, davam soluções humildes às necessidades em 
curso. Uma pequenina população fixa determinou escola particular, 
subvencionada, antes que o Estado instalou um posto fiscal. E PASSA E FICA 
foi vivendo [...] (CASCUDO, 1968, p.228). 

 

 Em suma, a origem do nome do município está ligada primeiramente à 

existência da fazenda Passa e Fica e, posteriormente, à instalação da hospedaria. Em 

curto espaço de tempo, em torno da fazenda, da hospedaria e do posto fiscal, surge o 

núcleo populacional na estrada que cruza o estado do Rio Grande do Norte e o estado 

da Paraíba. No dia 10 de maio de 1962, através da Lei de Criação nº 2.782, Passa e 

Fica emancipou-se politicamente de Nova Cruz, tornando-se mais um município norte-

rio-grandense. 

Partindo desse contexto, o município de Passa e Fica está completando no ano 

de 2012, 50 anos de sua emancipação política, e se apresenta como um dos 

municípios norte-rio-grandenses com grande desenvolvimento socioeconômico e 

cultural. 

Em linhas gerais, o município em estudo apresenta crescimento urbano notável 

graças a sua localização geográfica, fronteira entre os Estados do Rio Grande do Norte 
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e Paraíba, favorecendo sua expansão urbano-comercial. Segundo os últimos censos 

demográficos realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

2000 e 2010, o município teve um crescimento populacional de 8.329 para 11.100 

habitantes, respectivamente. Um crescimento populacional maior do que os demais 

municípios limítrofes, como São José do Campestre/RN, Lagoa D’anta/RN, Campo de 

Santana/PB, Nova Cruz/RN, Lagoa D’Anta/RN e Serra de São Bento/RN. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL 

 

3.4.1 Ambiente Geológico-Geomorfológico 

 

 Partindo do princípio de que cada lugar apresenta em sua paisagem elementos 

naturais resultantes das diversas transformações ocorridas ao longo do tempo 

geológico, devem ser considerados os processos geomorfológicos endógenos17 e 

exógenos18, que contribuem para a estrutura do relevo do conjunto paisagístico da 

Pedra da Boca, complexo rochoso inserido no Planalto da Borborema19 (Figura 2).  

 
 
                Figura 2 - Perfil Topográfico do Estado da Paraíba 

 
             Fonte: RODRIGUEZ, 2003. 
 

                                                
17

 Aqueles que decorrem da ação das forças internas do planeta (JATOBÁ; LINS, 2008, p. 21). 
18

 Elementos externos oriundos da ação climática que influenciam na dinâmica do relevo (Temperatura, 
vento e água) (JATOBÁ; LINS, 2008, p. 21). 
19

 Núcleo cristalino arqueado, encontra-se no leste dos estados nordestinos do Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco e Alagoas, e as áreas mais elevadas chegam a ultrapassar os 1.000 m de altitude. 
Apresenta formas convexas esculpidas em litologias do cristalino representadas por rochas intrusivas e 
metamórficas de diferentes idades ao longo do Pré-Cambriano (ROSS, p. 2009, p.78-79). 
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As serras de Araruna e da Confusão correspondem a um horst20 que contrasta 

com o graben21 da depressão do Curimataú ou vale do Rio Curimataú. A depressão do 

Curimataú corresponde a uma fossa tectônica resultante de falhamentos, apresentando 

altitude média de 300 metros, com desníveis de 300 metros entre a baixada e as serras 

vizinhas (RODRIGUEZ, 2001).         

 Segundo Carvalho (1982), os estudos que analisaram o relevo nordestino, 

salientaram que os terrenos pré-cambrianos sofreram reativações epirogênicas entre o 

Paleozóico e o Terciário originando a tectônica de ruptura. Como resultado desse 

processo surgiram os Grabens, a exemplo do vale do Curimataú (Figura 3). 

                                 
                           

                               Figura 3 - Tipos de Estrutura Falhada: Graben e Horst 

   
                               Fonte: JATOBÁ; LINS, 2008. 

 
 
 As serras de Araruna constituem uma chapada sedimentar, formada por 

sedimentos de rochas antigas que recobrem o cristalino. Estas pertencem à Formação 

Serra de Martins que, de acordo com sua origem estratigráfica, faz parte da unidade 

inferior do Grupo Barreiras, datada do período terciário.   

Devido a sua altitude de 570 m, a região pode ser considerada uma das 

ramificações mais elevadas do Planalto da Borborema, constituída de escarpas amplas, 

superficiais, elevadas e aplainadas, além de maciços residuais representados pelas 

serras (CAVALCANTE, 2006). Dessa forma, a cota altimétrica do município de Araruna 

                                                
20

 Bloco geralmente alongado que foi levantado em relação aos blocos vizinhos (POPP, 1998, p. 201). 
21

 Depressão estrutural alongada, ocasionada por falhamentos (POPP, 1998, p. 201). 
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está entre 600m e 500m, por encontrar-se na região serrana, enquanto que o PEPB 

possui uma altimetria entre 300m e 200m (Mapa 4) 

 

                  Mapa 4 – Araruna: Limites e Altimetria 

 
                  Fonte: RODRIGUEZ, 2001. 

 

 

Na serra da Confusão está localizado o complexo geológico da Pedra da Boca 

(Foto 3), formado por afloramentos de granito porfirítico, com vestígios de gnasses e 

quartzitos, de faces arredondadas, superfícies desgastadas e, em várias delas, muitas 

e extensas caneluras, do cume ao chão, provenientes do intemperismo químico, físico e 

biológico que vem constantemente modelando as formas de relevo da região 

(CAVALCANTE, 2007). 

O Parque está inserido nos contrafortes da Serra da Confusão, assim conhecida 

pela existência de várias serras de rochas graníticas que possuem grutas e cavernas. 
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Esses abrigos naturais são resultantes de grandes blocos de rochas desagregadas que, 

postas umas sobre as outras, formam grandes salões ou furnas, conhecidos 

popularmente no local como “cavernas”.   

 

 

             Foto 3 - Complexo Geológico da Pedra da Boca, (PEPB), Araruna/PB 

 
              Fonte: Júlio Castelliano, jan. 2010. 
 
 

 

A geologia do Parque Estadual da Pedra da Boca insere-se na província 

geológica da Borborema, situada na faixa oriental do Complexo Presidente Juscelino, 

com formações residuais que datam do Pré-Cambriano inferior, composta de uma 

sequência gnáissica do Curimataú e migmatitos com intercalações de lentes de 

anfibólitos (RADAMBRASIL, 1981, apud CAVALCANTE, 2006). 

 De acordo com o diagnóstico do município de Araruna /PB realizado pelo Serviço 

Geológico do Brasil – CPRM (2005a), geologicamente o Parque está inserido na Suíte 

calcialcalina de médio a alto potássio Itaporanga (NP3y2cm), constituída por granitos e 

granodioritos, e pelo Complexo Santa Cruz, constituída por augen-gnaisse granítico, 

leuco-ortognaisse quartzo manzonítico a granítico (PP2ysp) (Mapa 5). 

 



Parque Estadual da Pedra da Boca (Araruna/PB): 
Uma avaliação sobre as atividades turísticas e as ações de gestão territorial 

 

70 

 

 
 

  Mapa 5 - Geologia de Araruna/PB 

  
 

 
                
               Fonte: CPRM/PRODEEM, 2005a. 
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3.4.2 Ambiente Pedológico 
 
 
 
 De acordo com o IBGE (1997, p.117), “o solo é a parcela dinâmica e 

tridimensional da superfície terrestre, que suporta e mantém as plantas”. Quanto à 

importância do solo, Bertoni e Lombardi Neto (2004, p. 28) afirmam que “é um recurso 

básico que suporta toda cobertura vegetal de terra, sem a qual os seres vivos não 

poderiam existir”.   

 As características dos solos são decorrentes da ação combinada dos fatores 

genéticos: rocha matriz (material de origem), relevo, clima, seres vivos e tempo, 

acrescidos dos efeitos de uso pelo homem (IBGE, 1997). 

De acordo com os trabalhos de campo e com base no Sistema Brasileira de 

Classificação de Solos da EMBRAPA (2006), seguem as principais classes de solos da 

área do Parque Estadual da Pedra da Boca (Mapa 6):  

 

 Neossolos Litólicos (RL): solos pouco evoluídos, relacionados a afloramentos 

rochosos com apreciável proporção de fragmentos da rocha-mãe (rochas e minerais). 

Esses solos ocorrem nas áreas de forte declividade; não apresentam alterações 

expressivas em relação ao material originário devido à baixa intensidade de atuação 

dos processos pedogenéticos. 

 

 Argissolos: solos constituídos por material mineral, que têm como 

características diferenciais a presença de horizonte B textural de argila de atividade 

baixa e pouca nitidez nas diferenciações dos horizontes.  

 
 

 Planossolos Solódicos (PL): solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, 

com alto grau de diferenciação entre os horizontes. Esses solos ocupam as partes mais 

baixas das encostas íngremes, localmente favoráveis ao acúmulo de água durante 

curtos períodos do ano e lenta ou muito lenta permeabilidade de seu perfil. 
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3.4.3 Ambiente Hidro-climático 
 
 
 
 Sobre a influência climática nas paisagens, Bigarella (1994, p. 90) afirma que o 

“clima controla o intemperismo diretamente através da temperatura e da precipitação, e 

indiretamente através da vegetação que recobre a paisagem”. 

Dessa forma, as variações climáticas são determinantes no que diz respeito à 

intensidade dos processos intempéricos, além de estarem relacionadas às diversas 

etapas dos processos morfogenéticos, como os processos erosivos, de transporte e 

deposição de sedimentos.  

O regime climático do município de Araruna difere do quadro geral do Curimataú 

devido à altitude em que se encontra, possuindo umidade relativa do ar e índice de 

pluviosidade superiores às do clima dominante na microrregião. Segundo a 

classificação de Köppen, o município tem clima semiárido (Bsh), com chuvas de 

inverno, sendo o período chuvoso de fevereiro a agosto, atingindo precipitação média 

anual da ordem de 750 mm. Com temperaturas que variam de 25°C a 27°C 

(RODRIGUEZ, 2001 apud CAVALCANTE, 2006).  

 Quanto à hidrografia da região, o Parque Estadual da Pedra da Boca está 

inserido na microbacia do Rio Calabouço. Esse rio é um dos principais afluentes 

integrantes da bacia hidrográfica do Rio Curimataú22. A microbacia do Rio Calabouço é 

interestadual, sendo divisa geográfica entre o Estado da Paraíba e do Rio Grande do 

Norte (Foto 4).  

 O Rio Calabouço tem sua nascente a leste da Serra de Araruna, na Paraíba, no 

Planalto da Borborema, na Mesorregião Geográfica do Agreste Paraibano e na 

Microrregião do Curimataú Oriental. Desenvolve um percurso longitudinal de 25 km, 

seguindo direção NE - Sul, estendendo-se até o Estado do Rio Grande do Norte até 

desembocar no Rio Curimataú, entre os municípios norte-rio-grandenses de Passa e 

Fica e Nova Cruz, na Microrregião do Agreste Potiguar, recebendo o nome de Rio 

Bujari (CAVALCANTE, 2006). 

                  

                                                
22

 Palavra de origem Tupi Guarani, significa “rio das curimatãs”. 
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                 Foto 4 - Rio Calabouço, divisa dos estados da PB e RN     

                  
                 Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, jun. 2009. 
 

 

Situada em área semiárida, a microbacia do Rio Calabouço, bem como seus 

afluentes, possuem o regime fluvial intermitente, com escassez do seu percurso normal 

do canal fluvial em épocas de estiagem. Nas proximidades do PEPB está localizado o 

açude Calabouço, com capacidade para 1.443.000 m³. Esse açude está no curso do 

Rio Calabouço, sendo utilizado na época de estiagem para a agricultura e pecuária 

local.   

Baseado na classificação de Christofoletti (1980), a drenagem da microbacia é 

do tipo endorreica, constituindo uma drenagem interna, dissipando-se no Rio 

Curimataú. O Padrão de drenagem é dentrítico. De acordo com Christofoletti (1980), 

segundo os critérios de classificação para ordenação de curso de água, a microbacia 

do Rio Calabouço é classificada como um canal de segunda ordem, recebendo 

tributários de primeira ordem. 

No que se refere ao uso e à ocupação do solo da bacia do Rio Calabouço, os 

principais usos dos recursos hídricos da microbacia do Rio Calabouço são: 

abastecimento humano, agricultura, pecuária, atividade extrativa mineral e vegetal, 

pesca e lazer.  
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O uso inadequado na área da microbacia vem sendo atingido pelo processo 

acelerado de assoreamento, agravado pelo desmatamento e práticas de queimadas 

(Foto 5). A erosão do solo vem provocando o declínio da fertilidade da terra; devido à 

erosão hídrica (ravinamento e voçorocas), com perda da camada superficial dos solos e 

acumulação do material transportado pelo escoamento superficial (Foto 6).  

       
 
 

Foto 5 - Desmatamento da mata ciliar e        Foto 6 - Processo de assoreamento no vale 
solos expostos no Rio Calabouço                  do Rio Calabouço 

     
Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, jun. 2009.              Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, jun. 2009. 
 
 
 
   

Diante do exposto, é necessário desenvolver algumas ações de planejamento e 

gestão dos recursos hídricos na área da microbacia do Rio Calabouço, como a criação 

do Plano de Gestão dos recursos hídricos, com os diversos usuários, principalmente a 

população local; incentivo às práticas de agroecologia nas áreas agricultáveis; 

desenvolvimento de projetos de educação ambiental; elaboração de cartilhas 

educativas; ações importantes objetivando solucionar ou/e minimizar os problemas 

socioambientais na microbacia. 
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3.4.4 Ambientes Fitogeográfico e Faunístico 

 

O ambiente fitogeográfico do PEPB é de Savana Estépica nordestina - Caatinga, 

alcançando seus aspectos hipoxerófila e hiperxerófila. Na região, além da Caatinga, 

ainda se podem observar algumas espécies de mata serrana, vegetação do tipo 

subcaducifólia que aparece nas áreas mais úmidas, próximas às vertentes 

(CAVALCANTE, 2009). 

A caatinga, toponímia formada por duas palavras de origem tupi: caa (mata) e 

tininga (seca), é caracterizada por uma vegetação tropical semiárida, tipo xerófila e 

hiperxerófila, bem particular do sertão nordestino. É o único bioma exclusivamente 

brasileiro, grande parte do seu patrimônio biológico não pode ser encontrada em outros 

lugares do mundo.  Rica em biodiversidade e espécies endêmicas, a Caatinga abriga 

animais e plantas adaptados à escassez de água.   

Ocupando quase 10% do território nacional, com 736.833 km², o bioma Caatinga 

se estende pela totalidade do estado do Ceará (100%) e mais da metade da Bahia 

(54%), da Paraíba (92%), de Pernambuco (83%), do Piauí (63%) e do Rio Grande do 

Norte (95%), quase metade de Alagoas (48%) e Sergipe (49%), além de pequenas 

porções de Minas Gerais (2%) e do Maranhão (1%). O bioma é uma das regiões semi 

áridas mais populosas do mundo. Estima-se que 28 milhões de brasileiros habitam a 

região desse bioma, dos quais 38% vivem em áreas rurais (ALVES, 2007).    

A Caatinga é hoje uma das regiões mais ameaçadas do globo pela exploração 

predatória. A vegetação é a principal fonte de renda de uma parcela substancial da 

população nordestina do Brasil, pois esta, direta ou indiretamente, precisa explorar os 

seus recursos naturais para sobreviver.  

Consequentemente, as principais causas da degradação ambiental no bioma são 

a caça, as queimadas e o desmatamento para retirada de lenha. No Nordeste, mais de 

30% da matriz energética tem como base a lenha, e a grande maioria da madeira vem 

de áreas sem planos de uso sustentável. Tais atividades vêm reduzindo de forma 

acelerada o hábitat e o processo de degradação e desertificação do semiárido 

representam as maiores ameaças para a conservação de sua biodiversidade (ALVES, 

2007). 
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Apesar de ser um bioma frágil e sob forte pressão da ação humana, é um dos 

menos protegidos legalmente. Segundo dados do MMA (2011), apenas 7,3% de sua 

área está sob Unidades de Conservação (Figura 4). 

 

             

            Figura 4 - Porcentagem de área de unidades de conservação por bioma  

 
              Fonte: MMA, 2011. 

 
 

 
A partir da observação de campo, fica evidenciado que a cobertura vegetal da 

área do entorno do Parque Estadual da Pedra da Boca vem sofrendo fortes ações da 

ocupação humana, no tocante à coleta abusiva de madeira e lenha, queimadas e para 

a criação do gado e plantios agrícolas. Verifica-se também, expansão da paisagem de 

caatinga agrestina, mais precisamente pela diminuição do porte da vegetação e pelo 

aumento de espécies xerófilas (CAVALCANTE, 2009, p. 9). 

A implementação do Parque Estadual da Pedra da Boca, Unidade de 

Conservação de proteção integral dos recursos naturais, possibilita a preservação e o 

monitoramento de uma área importante do bioma caatinga localizado no agreste 

paraibano. A preservação da Mata do Gemedouro, localizada na área territorial da UC, 

possui espécies importantes da flora e da fauna da região.  

Segundo a Lei nº 9.905/98, “[...] destruir, danificar ou cortar árvores de floresta 

considerada de preservação permanente, sem a permissão de autoridade competente, 

recebe pena de 1 a 3 anos de prisão ou multa, ou ambas” (Art. 38). 
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No quadro abaixo, identificamos as principais espécies vegetais encontradas na 

área do Parque Estadual da Pedra da Boca (Quadro 6). 

 

        Quadro 6 - Espécies vegetais encontradas no PEPB 

 NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Angico  Piptadenia peregirna  Leguminosae 

Aroeira Astronium urundeuva Anacardiáceae 

Baraúna Schinopsis brasiliensis Anacardiáceae  

Câmara Lantana Camara L. Verbenaceae 

Carrapicho-de-agulha Bidens sp. Compositae  

Catolé  Syagrus comosa mart. Palmae  

Coroa-de-frade Melocactus bahiensis Cactáceae  

Facheiro  Pilosocereus squamosus Cactáceae 

Gameleira Ficus spp. Anacardiáceae 

Hortelã  Mentha spicata Labiatae 

Jatobá  Hymenaea courbaril Leguminosae 

Jenipapo  Tocoyena brasliensis mart. Rubiaceae  

Juazeiro Ziziphus joazeiro Ramnáceae 

Jucá Caesalpina férrea Leguminosae 

Jurema  Mimosa acustitipula Leguminosae 

Jurema-branca Pithecolobium foliolosum Leguminosae  

Jurema-preta Mimosa hostillis Leguminosae 

Louro  Ocotea sp.  lauraceae 

Macambira Bromélia laciniosa Bromeliáceae 

Mandacaru Cereus jamacaru Cactáceae 

Marmeleiro  Croton sincorensis Euforbiáceae 

Mofumbo  Combretum leprusum mart Combretaceae 

Mororó Bauhinia cheilanta Leguminosae 

Mulungu  Erythrina velutina Leguminosae  

Mutamba  Guazuma ulmifolia lam. Stercullaceae  

Oiticica  Licania Rígida Benth. chysobaianaceae 

Paumatória-de-Espinhos Opuntia Monacantha How Cactáceae 

Pau-d´arco-amarelo Tabebuia Serratifolia Bignomiáeae 

Pereiro Aspidosperma pyrifolium Apocináceae 

Pinhão  Jethropha Pohliana Muel arg. Euphorbiaceae 

Pitomba  Talisia esculenta radlk Sapindaceae  

Sisal  Sisalana perrine Agaváceae  

Umbuzeiro Spondias tuberosa Anacardiáceae 

Urtiga-mamão  Delechampie Scandens L. Euphorbiaceae 

Xiquexique Pilosocereus gounellei Cactáceae  
         Fonte: Espécies identificadas na pesquisa de campo, 2011. 
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Foto 7 – Umbuzeiro (Spondias tuberosa)                      Foto 8 – Coroa-de-Frade (Melocactus bahiensis)  

      

 

Foto 9 – Macambira (Bromélia laciniosa)                      Foto 10 – Aroeira (Astronium urundeuva) 

            
 
 
Foto 11 - Xiquexique (Pilosocereus gounellei)             Foto 12 – Mororó (Bauhinia cheilanta) 

      
Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, jun. 2010. 
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O quadro da flora do PEPB é ainda composto de árvores frutíferas como côco-

da-baía (Cocos nucifera), caju (Anacardium occidentale), manga (Mangifera indica), 

goiaba (Psidium guajara), maracujá (Passiflora edulis), pitomba (Talisia esculenta 

Radlk), limão (Citrus limon), cajá (Spondias mombin), jaca (Artrocarpus heterophyllus). 

Os recursos faunísticos do PEPB e do entorno constituem-se de espécies bem 

conhecidas e de pequeno porte, como mamíferos, répteis, anfíbios e aves (Foto 13), 

entretanto salienta-se que há uma grande carência de estudos sobre a fauna da região. 

Tentamos, neste trabalho, realizar um levantamento atualizado dessas espécies 

(Quadros 7, 8 e 9). 

 
                Quadro 7 - Espécies de mamíferos encontradas no PEPB 

 

NOME POPULAR 
 

 

NOME CIENTÍFICO 
 

Gato-do-mato Brasiliensis amaz. BA zool. 

Mocó Kerodon rupestris 

Morcego Lat. Murerato 

Preá Cavia aperea 

Raposa Dusicyon vitulus 

Tatu-peba Euphractus sexcinctus 

Timbu D. paraguayensis 
                    Fonte: Espécies identificadas na pesquisa de campo, 2011. 

 
 
                 Quadro 8 - Espécies de aves encontradas no PEPB 

 

NOME POPULAR 
 

 

NOME CIENTÍFICO 

Anum branco Crotophaga ani 

Anum preto Guira guira 

Bem-te-vi Pittangus sulphuratus  

Azulão Cyanocomopsa cyanea 

Canário-da-terra Sicalis flaveola 

Canário-de-chão Caryothraustes cunicularia 

Carcará Brasiliensis zool. Carancho 

Coleira  Sporophilia brouveil pileata 

Galo-de-campina Brasiliensis zool. V. Cardinalis 

Papa-capim Sporophilia nigricollis 

Papa-sebo  Brasiliensis RS. Joc. Alcanha 

Pardal Passer domsticus 

Periquito-verdadeiro Brotogeris sactithomae 

Tiziu  Velatina jaracina  
                    Fonte: Espécies identificadas na pesquisa de campo, 2011. 
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                    Quadro 9 - Espécies de répteis encontradas no PEPB 
 

NOME POPULAR 
 

 

NOME CIENTÍFICO 
 

Cobra-coral Elapídea micrurus 

Cobra-cipó  Acutimboia 

Lagartixa Liolaemus occipitalis 

Tejuaçu Tupinambis teguixim 
                    Fonte: Espécies identificadas na pesquisa de campo, abr. 2011. 

 
 

 A existência de caçadores na região do Parque Estadual da Pedra da Boca é 

registrada pelas atividades de fiscalização e continua sendo um problema para a 

administração do Parque; essa prática provoca desequilíbrio e impactos a alguns 

exemplares de nossa fauna. Embora esporádicas, as atividades de fiscalização são 

feitas geralmente em ações coordenadas pelos órgãos públicos estaduais, através da 

polícia florestal. 

 
 

   Foto 13 – Espécies da fauna encontradas no PEPB (cobra, lagartixa e aves).  

    

         
   Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, jul. 2010. 
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3.5 A gestão do PEPB - da implementação à situação atual do Parque 

 

 

O Estado da Paraíba possui grande potencial para o turismo, haja vista as suas 

imensas potencialidades, podemos encontrar no estado um grande e diversificado 

mosaico de paisagens, tido como atrativo turístico, que vai das belas praias até valiosos 

sítios paleontológicos como o Vale dos Dinossauros, em Souza/PB, arqueológicos 

como a Pedra do Ingá, entre outros. Também podemos encontrar um rico patrimônio 

natural resultado da interação dos componentes da natureza, como o clima, vegetação, 

geomorfologia e geologia. 

Com a finalidade de proteger tais atributos, existem atualmente 34 Unidades de 

Conservação na Paraíba, incluindo as federais, estaduais, municipais e particulares; 

são 16 UC’s23 geridas pelo Governo do Estado distribuídas em unidades geoambientais 

diferenciadas, a maioria localizada na mesorregião do litoral paraibano (Quadro 10). 

A quantidade total de áreas protegidas na Paraíba não atinge sequer 1% da área 

total do estado, encontrando, diversas vezes, dificuldades na implementação dessas 

áreas por parte de moradores que habitam nas imediações dos parques e reservas, 

além da difícil acessibilidade, uma vez que se encontram distribuídas em unidades 

geoambientais diferenciadas e sob condições precárias de preservação do ambiente 

natural.  

Os órgãos responsáveis pela implementação, gestão e fiscalização das 

Unidades de Conservação na Paraíba são a Superintendência de Administração do 

Meio Ambiente da Paraíba (SUDEMA), o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e Secretaria Estadual de Meio Ambiente e, como parceiras, as 

Secretarias Municipais de Meio Ambiente. Os órgãos citados acima possuem a função 

de implementar o SNUC, subsidiar os objetivos de criação e administrar as UC´s nos 

âmbitos federais, estaduais e municipais. 

 

 

                                                
23

 Para aprofundamento sobre as Unidades de Conservação da Paraíba, ver o sítio eletrônico da 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba (SUDEMA): 
http://www.sudema.pb.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=724. 

http://www.sudema.pb.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=724
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Quadro 10 - Unidades de Conservação geridas pelo Governo da Paraíba, 2011 

Unidades de Conservação Área 
(ha) 

Bioma Município 

Parque Estadual Mata do Pau Ferro 607 Mata Atlântica Areia 

Parque Estadual da Mata do Xém-Xém 182 Mata Atlântica Bayeux 

Parque Estadual Pico do Jabre 851 Mata Atlântica Maturéia/ Mãe D’água 

Parque Estadual da Pedra da Boca 157,27 Caatinga Araruna 

Parque Estadual Marinho Areia 

Vermelha 

- Corais Cabedelo 

Parque Estadual Mata de Jacarapé 380 Mata Atlântica João Pessoa 

Parque Estadual Mata de Aratú 341 Mata Atlântica João Pessoa 

Parque Estadual do Poeta e Repentista 
Juvenal de Oliveira 

419,51 - Campina Grande 

Monumento Natural Vale dos 

Dinossauros 

40 Caatinga Souza 

Reserva Ecológica Mata do Rio 

Vermelho 

1.500 Mata Atlântica Rio Tinto 

Estação Ecológica Pau Brasil 82 Mata Atlântica Mamanguape 

Área de Relevante Interesse Ecológico 

Mata Goiamunduba  

67 Mata Atlântica Bananeiras 

Área de Proteção Ambiental das Onças 36.000 Caatinga São João do Tigre 

Área de Proteção Ambiental de 

Tambaba 

11.500 Mata Atlântica Conde, Alhandra e 

Pitimbu 

Área de Proteção Ambiental Roncador 6.100 - Bananeiras/Pirpirituba 

Área de Proteção Ambiental do Cariri 18.500 Caatinga Cabaceiras, Boa 

Vista e São João do 

Cariri 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos dados da SUDEMA, 2011. 
  
 
 

Entre as Unidades de Conservação paraibanas, o Parque Estadual da Pedra da 

Boca (PEPB), localizado no município de Araruna, foi instituído pelo Decreto Estadual 

nº 20.889 (ANEXO 1), na gestão do ex-governador José Targino Maranhão, em 07 de 
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fevereiro de 2000 e publicado no Diário Oficial do Estado em 08 de fevereiro de 2000 

(PARAÍBA, 2000). 

A Unidade foi criada com o objetivo de preservar o ambiente natural e 

impulsionar o turismo local. A principal característica do Parque são suas formas de 

relevo, bastante diferenciadas das demais áreas da região.  

Antes de sua instituição como Parque Estadual, vinha se registrando a prática de 

atividades ligadas ao turismo de aventura, como a escalada e rapel no local, bem como 

atividades educacionais e científicas. A partir de 1990, com o desenvolvimento 

espontâneo do turismo sem ordenamento, bem como o interesse por parte do governo 

do estado da Paraíba, veio a definir a vocação turística da área. 

Conforme Ferreira (2006, p.46), a transformação da área em Parque Estadual foi 

motivada, em primeiro momento, pela beleza cênica dos paredões rochosos. Dessa 

forma, em 1994, o Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) interessou-se em 

desenvolver atividades de extensão no pátio da casa do Sr. Tico Cardoso24,  próximo 

ao Parque, onde os acadêmicos utilizavam teatro de fantoches para ensinar as crianças 

da comunidade noções de higiene pessoal, planejamento familiar, recreação física, 

entre outros (Foto 14). 

 
                             Foto 14 – Atividade extensionista da UNIPÊ  

                         
                             Fonte: Rogério Ferreira, 2006. 

                                                
24

 Seu Tico Cardoso, morador do lugar, possui um restaurante próximo ao PEPB e presta serviço de guia 
no Parque. 
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Segundo informações do Gerente do PEPB, o interesse de criação do Parque 

partiu de sugestões dos praticantes dos esportes de aventura da área para o chefe do 

executivo municipal de Araruna/PB, que, com o apoio de outros políticos locais, levou a 

solicitação ao Governador do Estado da Paraíba na época.  

Desse modo, conforme Ferreira (2006), no processo de criação do PEPB não 

houve nenhuma iniciativa de informar à comunidade e aos usuários, sobre o que estaria 

por acontecer no local, bem como, alguma forma de consulta pública para preparar a 

comunidade quanto à mudança de rotina local, após a criação de uma Área Protegida 

de caráter pública. 

No período da instituição como área de proteção integral, o PEPB teve como 

primeiras medidas a remoção das famílias residentes em terrenos particulares que se 

tornaram a área geográfica do parque, sem suas moradias e impedidas de exercer suas 

atividades de subsistência, a maioria dessas famílias foi residir no município de Passa e 

Fica/RN. Sendo assim, a delimitação do Parque foi realizada pelo Instituto de Terras e 

Planejamento Agrícola da Paraíba (INTERPA). Após sua criação, em 2000, a Unidade 

foi administrada efetivamente em 2003 pela SUDEMA. 

Existe na área de entorno do Parque uma pequena comunidade (Sítio Água Fria, 

Araruna/PB) formada por cerca de dezoito famílias. De acordo com os dados e 

informações coletadas na pesquisa, identificamos a falta de integração efetiva da 

população local nas atividades do PEPB, apenas alguns conseguiram se firmar como 

guias, guarda-parques no passado, ou prestadores de serviços. Sabe-se que para se 

combater as deficiências e gerar empregos e renda no setor turístico é preciso inserir a 

população do lugar.  

Nesse sentido, Seabra (2001) afirma que o caráter sociodesenvolvimentista do 

ecoturismo permeia os projetos oficiais e os discursos políticos, sem contudo, alcançar 

e envolver as comunidades tradicionais que habitam as unidades de conservação. 

Concordamos com Cruz (2001) que a gestão do ecoturismo, além de garantir os 

objetivos de conservação da natureza e a manutenção da qualidade ambiental, deve 

permitir que os benefícios gerados por suas atividades sejam amplamente incorporados 

pelas populações locais, como sujeitos do desenvolvimento.   

 Assim, uma importante inovação do SNUC é a previsão de participação da 
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sociedade através dos conselhos gestores25 – consultivos e deliberativos, conforme a 

categoria, que assessoram a gestão da unidade. Nesse contexto, os conselhos devem 

ter representação paritária26 de órgãos públicos e da sociedade civil, contribuindo para 

a transparência da gestão da UC.  

Diante do exposto, em 2003 a Superintendência de Administração do Meio 

Ambiente da Paraíba (SUDEMA) criou o Conselho Participativo do Parque Estadual da 

Pedra da Boca. Esse conselho naquele ano pretendeu envolver a presença da 

população local, como também de Instituições de Ensino e Pesquisa, entidades 

governamentais e não governamentais e representantes das Prefeituras envolvidas no 

plano de turismo do local.  

Naquele momento, o Conselho do PEPB possuía a seguinte representação: 

SUDEMA; Associação Comunitária de Água Fria, município de Araruna/PB; Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas (SEBRAE-PB); Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 

Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ); Representantes do Departamento de 

Geografia, Campus III da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); as Prefeituras dos 

municípios de Araruna/PB e Passa e Fica/RN (FERREIRA, 2004).    

Segundo informações do Gestor do PEPB, atualmente, este espaço de gestão 

democrática encontra-se paralisado, necessitando, portanto, de sua renovação.   

A criação do PEPB é de fundamental importância para a preservação do 

ambiente local, composto pelo complexo rochoso granítico e de espécies endêmicas do 

bioma caatinga presentes na área da Unidade de Conservação. Além da possibilidade 

de criar condições para a conscientização tanto por parte dos turistas, como da 

população do entorno pertencentes aos municípios de Araruna/PB, Tacima/PB e Passa 

e Fica/RN, para que o turismo possa ser desenvolvido de forma a não agredir o 

ambiente local, investindo numa política ambiental pautada na legislação vigente e nos 

princípios do desenvolvimento sustentável. 

Entretanto, segundo informações do Gerente do Parque coletadas na pesquisa, 

existe uma carência de projetos e planos para o PEPB por parte dos Órgãos ambientais 

                                                
25

 Sobre as atribuições dos Conselhos, ver Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002. 
26

 Em junho de 2010, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade publicou a Instrução 
Normativa nº 11, de 8 de junho de 2010, onde disciplina as diretrizes e procedimentos para a formação e 
funcionamento de conselhos consultivos em UC’s. 

http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/Decreto%20Federal%204340%20de%2022ago2002_1.pdf
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do governo do Estado da Paraíba, como ações de ordem gerencial, estrutural e 

ambiental, tais como: ausência de estudos voltados para o conhecimento dos aspectos 

biofísicos e sociais e conservacionistas da unidade, zoneamento ambiental, inexistência 

do Plano de Manejo; estudos da capacidade de carga turística; carência na infra-

estrutura do Parque, como coletores de resíduos sólidos, placas de sinalização 

indicativa e informativa, falta de banheiros; ausência de padronização, bem como 

manutenção das trilhas. 

No que se refere à infraestrutura, o Parque conta com uma estrutura mínima, 

apenas com uma guarita na entrada principal e uma antiga casa de ex-morador, que 

servem de apoio às atividades desenvolvidas na área (Fotos 15 e 16). 

 

Foto 15 - Entrada principal do PEPB                    Foto 16 - Casa de apoio as atividade do PEPB 

      
Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, set. 2010. 

 

Com relação aos recursos humanos, o PEPB conta apenas com um gerente, que 

exerce o trabalho voluntário, e, atualmente, não existem guarda-parques que possam 

colaborar na manutenção de uma área geográfica de 157,27 ha., além de cerca de 

6.000 turistas ao ano que visitam o local. A evidente sobrecarga de funções para 

apenas um indivíduo gera limitações quanto à fiscalização e apoio efetivos aos turistas 

e visitantes na área. 

Morsello (2006) reconhece que a dificuldade de especificações dos atributos 

necessários ao manejo de áreas protegidas é equipare à identificação das habilidades 

necessárias aos funcionários responsáveis. No seu entendimento, os técnicos da UC, 
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geralmente tem poucos capacitados para lidar com os aspectos sociais do manejo, 

apresentam inabilidade na alteração dos mecanismos institucionais e da prática de 

relacionamento com as populações locais. Ademais, o mínimo quadro funcional 

praticamente inviabiliza a sua administração.  

Dessa maneira, a falta de infraestrutura para visitação no PEPB dificulta o 

desenvolvimento de um turismo mais harmonioso com a natureza, pois as importantes 

ações educativas e de sensibilização normalmente são promovidas apenas pelos 

gestores da unidade, e a “maioria das pessoas que procuram essas áreas têm pouca 

noção do que seja uma unidade de conservação, do que significa conservação da 

natureza e qual o papel do ser humano na natureza (KINKER, 2002, p.76). 

Assim, para o autor, deve-se atentar à orientação de que qualquer elemento 

construído para uma UC deve “preservar e intensificar as características naturais da 

área protegida, evitando romper a integridade da paisagem e a harmonia com o meio 

ambiente, levando para fora da área, sempre que possível, estruturas que não 

colaborem com os objetivos de manejo” (KINKER, 2002, p.76). 

Segundo dados da entrevista com o gestor, outro ponto negativo que dificulta a 

gestão do PEPB é a inexistência do seu Plano de Manejo27; esse Plano é fundamental 

para que a UC possa atender aos seus objetivos de manejo, uma vez que define um 

conjunto de ações interligadas e coerentes para um melhor direcionamento das ações 

de intervenção na mesma.  

O Parque completou, em 2012, 12 anos de sua criação sem esse instrumento 

normativo. Segundo o SNUC, deve ser elaborado até 5 anos após a instituição de uma 

UC. A fim de não prejudicar os objetivos de conservação da natureza dos Parques 

Estaduais, em tese, estes só poderiam estar abertos à visitação a partir da elaboração 

de seu Plano de Manejo.  

Desse modo, é fundamental a elaboração urgente desse documento para o 

PEPB, uma vez que as normas de conduta e critérios do uso indireto dos recursos 

naturais devem ser estabelecidas. Convém ressaltar que a existência das formações 

rochosas e espécies endêmicas da caatinga contidas no parque deveriam garantir a 

imediata realização do seu plano de manejo. 

                                                
27

 Cf. Conceituação na seção 2. 
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4 UM OLHAR SOBRE O TURISMO NO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA 
(PEPB) 
 
 
4.1 A PAISAGEM DO PARQUE 
 

As diferentes abordagens sobre paisagem apontam para a compreensão de que 

ela se constitui como a porção visível do espaço geográfico, sendo então a primeira 

instância do contato do turista com o lugar a ser visitado e está no centro do eixo de 

atratividades deste lugar, sejam elas sociais, ambientais, culturais, políticas, etc. Para 

Yázigi (2002): 

 
A paisagem, indesvinculável da idéia de espaço, é constantemente refeita de 
acordo com os padrões locais de produção da sociedade, da cultura, com os 
fatores geográficos e tem importante papel no direcionamento turístico. O 
turismo depende da visão. 
 

 

Assim, as diversas vertentes da atividade turística se dão devido às preferências 

das pessoas por paisagens diversificadas, relacionadas às suas motivações de viagem. 

Dessa maneira, a paisagem do Parque Estadual da Pedra da Boca constituída por um 

conjunto rochoso de composição granítica porfirítica, com formações cujas 

configurações geológico-geomorfológicas são ímpares e de valor cênico. 

As formações identificadas no PEPB são resultantes dos processos erosivos aos 

quais são submetidas às rochas. Desta forma, a presença de minerais escuros nas 

rochas, como a biotita e outros minerais de menor resistência, faz com que essas áreas 

sofram a ação do intemperismo diferencial, fazendo com que em determinadas partes 

dos corpos rochosos, se criem cavidades de profundidade e diâmetro bastante 

considerável, como são os casos da “boca” na Pedra da Boca, da “gruta” na Pedra da 

Santa ou os caracteres de um “crânio” na Pedra da Caveira. Essas formações são 

conhecidas na literatura geológica como “Taffoni” (plural de taffone) que, segundo 

Guerra e Guerra (2006, p. 594), “são cavidades hemisféricas cavadas em granito de 

paredes íngremes”.          

 Dessa forma, a denominação “Pedra da Boca” advém da existência de uma 

formação rochosa de aproximadamente 336 metros de altura, a qual apresenta uma 

cavidade que, em função da sua forma, lembra uma grande boca aberta (Foto 17).  
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             Foto 17 - Pedra da Boca 

 
            Fonte: Márcio B. Cavalcante, maio 2011. 

 

A Pedra da Caveira é outra feição geológica localizada no interior do Parque; a 

mesma recebe esse nome por ter um perfil semelhante ao de um crânio humano devido 

à ação constante do vento, da água e da mudança de temperatura no paredão rochoso 

próximo à Pedra da Boca (Foto 18). 

        
                                           Foto 18 - Pedra da Caveira 

   
                                               Fonte: Márcio B. Cavalcante, maio 2011. 
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Outra formação rochosa muito visitada no Parque é a Pedra da Santa (Pedra do 

Letreiro). A sua cavidade abriga a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Diante desse 

fato, a Pedra da Santa recebe visitantes, pagadores de promessas e turistas de toda 

região e de outros estados. Todo o dia 13 de cada mês e, principalmente, no mês de 

maio, recebem visitantes para a missa ao ar livre realizada pela Paróquia de Nossa 

Senhora da Conceição de Araruna/PB (Foto 19). 

 

 

                    Foto 19 - Pedra da Santa (Pedra do Letreiro) 

 
                     Fonte: Márcio B. Cavalcante, maio 2011. 
 

 
 

A Pedra da Santa, conhecida também como Pedra do Letreiro, preserva grande 

concentração de pinturas rupestres tipo hieróglifos da “Tradição Nordeste”. Essas 

pinturas são atribuídas aos antigos moradores do local, os índios Paiacus, pertencentes 

à nação Cariri, conhecidos por Tapuias. Segundo pesquisadores, esses registros teriam 

aproximadamente cinco mil anos, demonstrando a ampla dispersão que alcançou esta 

arte pré-histórica, na qual estão representadas riquezas de detalhes à luta e à caça, 

simbolizando a cultura dos povos ameríndios que habitavam essa região. Para Santos 

(2005, p.61), essas pinturas, 

 
[...] são identificadas através de figuras de pequenos tamanhos, antropomorfos 
dotados de enfeites, ornatos e atributos, os quais caracterizam a figura humana 
dentro de um contexto sociocultural, com lutas, cenas de caça, de danças e de 
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sexo. As figuras antropomorfas sempre nos aparecem em posições que 
sugerem movimentos e agitação. 

 
 

 As pinturas rupestres do local são caracterizadas por representações 

antropomórficas e zoomórficas, com proporções semelhantes e com poucas 

representações fitomorfas (Foto 20). Esses vestígios significam o imaginário 

sociocultural das mais profundas e antigas raízes dos povos nordestinos. 

 
 
                Foto 20 - Pinturas rupestres na Pedra do Letreiro (Pedra da Santa) 

 
                    Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, jan. 2009. 

 

 

Conforme Santos (2005, p.61), nas pinturas rupestres da tradição Nordeste, as 

principais cores utilizadas são o vermelho (encontrada com maior frequência) e várias 

tonalidades. Aparecendo também: branco, amarelo, preto, cinza, verde e azul, havendo, 

inclusive, o uso constante de policromia. 

 Desse modo, os sítios arqueológicos são testemunhos dos registros culturais 

deixados por nossos habitantes primitivos, constituindo um riquíssimo patrimônio 

arqueológico, que deve ser objeto de estudo científico e preservado de acordo com a 

legislação vigente.         

 Atualmente, tais resquícios pré-históricos vêm sendo alvos do intemperismo 
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natural e da ação humana, esta última, caracterizada por atos de vandalismo, 

principalmente o pichamento das figuras testemunhos, a exemplo do que acontece nas 

pinturas rupestres da “Tradição Nordeste” do Parque Estadual da Pedra da Boca. 

 Diante dessa realidade, é necessário um trabalho de catalogação do sítio e de 

implantação de atividades de educação ambiental, com o objetivo de sensibilizar a 

população local e os visitantes sobre a importância de preservar e manter esses 

registros culturais. 

Existem formações rochosas que fazem parte da paisagem do PEPB, como a 

Pedra do Coelho; sua toponímia advém da existência de uma cavidade que lembra a 

orelha de um coelho (Foto 21).           

A Pedra do Olho D’água é outra cavidade do PEPB, recebe esse nome por nela 

correr um pequeno córrego (Foto 22). Outra formação rochosa é a Pedra do Forno 

(Foto 23). É na verdade um grande matacão que em algum momento da evolução 

geomorfológica da área individualizou-se, posicionando-se de forma instável sobre 

outro bloco rochoso, desenvolvendo em sua porção leste um abrigo com cerca de 10 

metros de extensão por 5 metros de profundidade. Assim como a Pedra da Santa, 

também há ocorrência de pinturas rupestres. Outras formações como a Pedra do 

Dente, Pedra do Coração, Pedra da Pinguruta complementam a paisagem do PEPB 

(Fotos 24, 25 e 26). 

 
 

Foto 21 – Pedra do Coelho                            Foto 22 – Pedra do Olho D’água 

          
Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, mai. 2011. 
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Foto 23 – Pedra do Forno                             Foto 24 – Pedra do Dente 

     
Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, mai. 2011. 

 
 
Foto 25 – Pedra do Coração                         Foto 26 – Pedra da Pinguruta 

      
Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, mai. 2011. 
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4.2 OS MÚLTIPLOS USOS DO TURISMO NO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA 

BOCA 

 

Na análise sobre a segmentação28 turística do Parque Estadual da Pedra da 

Boca verificou-se a existência, ou predominância, de quatro segmentações turísticas: o 

turismo ecológico, o turismo de aventura, o turismo religioso e o turismo educacional. 

Cada um deles será discutido ao longo do texto, apresentando suas características, 

potencialidades e limitações, bem como suas influências sobre a área em estudo. 

 

4.2.1 Turismo Ecológico 

 

Segundo Beni (2007), o turismo ecológico consiste no deslocamento de pessoas 

para ambientes naturais com ou sem equipamentos receptivos, motivados pelo 

desejo/necessidade de fruição da natureza, observação passiva da flora, da fauna, da 

paisagem e dos aspectos cênicos do entorno. As pessoas que praticam o turismo 

ecológico encontram motivação no desejo e/ou na necessidade de desfrutar tudo o que 

a natureza pode proporcionar.   

Para Ruschmann (2005), o turismo ecológico pode ser entendido como uma 

forma de viajar que tem como princípios básicos o compromisso com a proteção da 

natureza e com a responsabilidade social dos turistas para com o espaço visitado. Para 

a autora, o conceito de turismo ecológico vai mais além do que aquele baseado apenas 

nas atividades praticadas e nas necessidades do turista. Para ela, o conceito de turismo 

ecológico assume um caráter ideológico de cunho preservacionista, tanto ambiental 

quanto social. Nestes casos, ainda que haja preocupação de educação e 

conscientização ambiental, a característica maior é a flexibilização ou inexistência de 

restrições rígidas e limites à utilização do espaço visitado. 

Existe certa confusão quanto a definições de turismo ecológico e ecoturismo nos 

trabalhos científicos, uma vez que por estarem ligados a praticas turísticas em áreas 

naturais, são tidas como sinônimas. Beni (2007, p. 470) na tentativa de resolver essa 

                                                
28

 A segmentação é entendida como uma forma de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão 
e mercado. Os segmentos turísticos podem ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade da 
oferta e também das características e variáveis da demanda (BRASIL, 2010). 
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questão, afirma que no Brasil o ecoturismo, além de ser comumente confundido com o 

turismo ecológico, está até o momento circunscrito a poucos casos, levando em conta 

que as nossas áreas de conservação e proteção ambiental não dispõem de uma 

política integrada e de um planejamento estratégico de uso e ocupação voltados 

especificamente para o turismo. 

Nesse contexto, as atividades praticadas no PEPB, comumente chamadas de 

ecoturismo, são na realidade atividades ligadas ao turismo ecológico, realizada 

principalmente pelos passeios na área do parque, caracterizados por caminhadas 

guiadas ou autoguiadas nas diversas trilhas catalogadas na área territorial da unidade, 

como as trilhas da Aventura, da Boca, das Cavernas, da Caveira, da Pedra do Letreiro, 

do Gemedouro, entre outras (Quadro 11).  

Sendo assim, o fluxo turístico é formado basicamente por pessoas provenientes 

de centros urbanos nacionais e internacionais. De acordo com os dados coletados na 

pesquisa de campo, os turistas se deslocam até o Parque tanto por intermédio de 

agências de receptivo turístico de João Pessoa (PB) e Natal (RN), como por meios 

próprios através de divulgação por parte da imprensa, internet ou de amigos. 

A gestão do PEPB não dispõe de registro ou do número exato de turistas que 

praticam essa modalidade nas trilhas do parque. É certo que as trilhas poderiam ser 

consideradas os produtos turísticos mais dinâmicos em uma Unidade de Conservação, 

pois seu uso não se limita a vias de acesso, uma vez que por si só a trilha pode ser o 

atrativo, produz ao indivíduo disposto a desbravá-la, a sensação de interagir com os 

elementos da paisagem. Seu trajeto deve ser planejado para que alcance objetivos em 

favor de sua conservação, através de atividades de Educação Ambiental29, tendo como 

ferramenta a Interpretação Ambiental30, despertando a sensibilidade ecológica, e 

limitando o acesso a áreas que não devem ser visitadas. 

 

                                                
29

 A Educação Ambiental é conceituada pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) como “os 
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para conservação do meio ambiente, bem de uso comum 
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999). 
30

 Segundo Pagani et al (1999), “[...] a Interpretação Ambiental ou da natureza é uma técnica didática, 
flexível e moldável às mais diversas situações, que busca esclarecer os fenômenos da natureza para 
determinado público alvo, em linguagem adequada e acessível, utilizando os mais variados meios 
auxiliares para essa finalidade”. 
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       Quadro 11 - Trilhas catalogadas no PEPB 
 

TRILHA 01 
 

TRILHA 02 

Trilha da Boca 

Tempo estimado: 1:30h a 2:00h 
Grupo: de 10 a 15 pessoas 
O que encontrar lá? 
      Atrativa pela cavidade na rocha 
que se assemelha a uma boca, é 
uma das mais belas vistas do vale 
do Rio Calabouço. 

 
Trilha da Integração 

 
Tempo estimado: 3:00h 
Grupo: de 10 a 15 pessoas 
O que encontrar lá? 
     Perfeita para quem gosta de 
desafios em meio a fascinantes 
grutas e cavernas. 

 

TRILHA 03 
 

TRILHA 04 
 

Trilha das cavernas 

Tempo estimado: em média 3:00h 
Grupo: de 07 a 10 pessoas 
O que encontrar lá? 

A mais emocionante das 
trilhas e prepare-se para subir em 
pedras totalmente na horizontal e 
sem apoio. 

Trilha da Pedra do Letreiro 

Tempo estimado: 3:30h a 4:00h 
Grupo: de 07 a 10 
O que encontrar lá? 
      Em aproximadamente 04 km de 
Caminhada, você passará por 
trechos de difícil acesso com mata 
semi-fechada. 

 

TRILHA 05 
 

TRILHA 06 
 

Trilha da mata do Gemedouro 

Tempo estimado: em média 5:00h 
Grupo: de 07 a 10 pessoas 
O que encontrar lá? 
      A lendária mata do gemedouro 
lhe proporcionará o contato mais 
próximo dos animais que ainda 
habitam no parque.  

Trilha da Pedra da Caveira 

Tempo estimado: em media 2:00h 
Grupo: de 07 a 10 pessoas 
O que encontrar lá? 
      Ideal para assistir ao belo pôr 
do sol, a trilha da Pedra da Caveira 
é um convite para um fim de tarde 
agradável. 

       Fonte: José Humberto Barbosa - Gestor do PEPB, pesquisa de campo, julho. 2011. 
 

 

No contexto do PEPB, nas trilhas podem ser observadas as diversas formações 

rochosas, além das espécies da fauna e da flora endêmicas do bioma caatinga 

existentes no local. Algumas trilhas apresentam problemas como sinalização precária e 

em alguns pontos até mesmo sua ausência, bem como desaproveito de seu potencial 

educador, além de algumas trilhas apresentarem degraus, construídos de cimento, para 

facilitar a caminhada, porém por serem artificiais terminam descaracterizando o 

ambiente (Fotos 27 e 28). 
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Foto 27 - Trilha da Boca                                      Foto 28 – Degraus nas trilhas 

       
Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, dez. 2011. 

 

Desse modo, baseado no Documento do Ministério do Meio Ambiente 

“Diagnóstico da visitação em Parques Nacionais e Estaduais” (2004), algumas 

recomendações citadas constituem subsídios fundamentais para a elaboração das 

diretrizes para a visitação. Dentre estas, destacam-se o estudo da capacidade de carga 

turística31 e o controle do tamanho dos grupos e número de visitantes, além do 

estabelecimento de infraestrutura adequada e equipamentos para a realização das 

atividades de visitação.  

 

4.2.2 Turismo de Aventura      

 

Outro segmento turístico de natureza presente na área de estudo é o turismo de 

aventura. Considerado por Fennell (2002) como “o primo do ecoturismo”, o turismo de 

aventura possui várias definições que convergem em um mesmo ponto: a busca 

incessante pelo desconhecido, pelo desafio físico e emocional, englobando atividades 

que requerem treinamento prévio e monitoramento constante. 

Para Beni (2007), o turismo de aventura consiste no deslocamento de pessoas 

para espaços naturais, podendo contar ou não com o amparo de roteiros programados 

e de equipamentos receptivos. A motivação para a prática de tal modalidade turística 

                                                
31

 “Capacidade de Carga Turística é o número máximo de visitas num determinado período de tempo (dia 
ou mês ou ano) que uma área pode suportar, antes que ocorram alterações no meio físico e social” 
(BOO, 1990). 
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está centrada na atração exercida pelo desconhecido e pela ânsia de enfrentar 

situações de desafio físico e também emocional.  

Conforme a Embratur (2001), o turismo de aventura é uma modalidade turística 

que promove a prática de atividades de aventura e esporte recreacional: 

 
 

Segmento do mercado turístico que promove a prática de atividades de 
aventura e esporte recreacional ao ar livre, envolvendo emoções e riscos 
controlados e exigindo o uso de técnicas e equipamentos específicos, a adoção 
de procedimentos para garantir segurança pessoal e de terceiros e o respeito 
ao patrimônio ambiental e sociocultural.  

 

Com base nesses princípios, essas atividades podem ser realizadas em 

ambientes naturais e espaços urbanos ao ar livre, envolvem emoções e riscos e exigem 

o uso de técnicas e de equipamentos específicos, bem como a adoção de 

determinados procedimentos de segurança pessoal.  

Sendo assim, a Associação Brasileira de Empresas de Turismo de Aventura 

(ABETA) tem o objetivo de normalizar as atividades que compõem o segmento, de 

maneira que este se torne referência mundial no que diz respeito à qualidade e à 

segurança. Dentre os princípios do Turismo de Aventura, a ABETA (2007) define: 

 
 Seguir as melhores práticas de segurança, qualidade e preservação do 

patrimônio ambiental, social e histórico-cultural; 

 Promover o associativismo; 

 Trabalhar pelo desenvolvimento sustentável do Turismo no Brasil; 

 Respeitar os princípios da democracia; 

 Zelar pela ética e concorrência justa e leal; 

 Agir com independência; 

 Não utilizar a associação para promoção pessoal; 

 Incentivar as responsabilidades sociais; 

 Buscar a convivência harmônica e produtiva do setor turístico, Poder Público, 

Terceiro Setor e sociedade; 

 Promover o profissionalismo na formalização do Turismo de Aventura no 

Brasil. 
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Nesse sentido, verifica-se um fluxo crescente de turistas que se dirigem ao 

PEPB, para praticar o turismo de aventura, através das modalidades da escalada e 

rapel, nas formações rochosas da área, uma vez que os monólitos localizados no 

parque constituem o ambiente propício para o desenvolvmento da prática dessa 

atividade nos diversos paredões rochosos. 

Desse modo, os principais pontos para a técnica do rapel no Parque Estadual da 

Pedra da Boca são: rapel na Aroeira (55 m); na Pedra da Oratória (50 m); na Pedra da 

Caveira (50 m); e, na Boca (80 m). Outras atividades como escalada, caminhada, 

mountain bike, camping acontem de forma menos acentuada no ambiente do  parque 

(Figura 5). 

 

Figura 5 – Atividades de Turismo de Aventura no PEPB 
a) Rapel; b) escalada; c) caminhada; d) camping 

     

  
 Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, mai. 2010. 

a b 

c d 
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O turismo de aventura é uma modalidade turística que promove a prática de 

atividades de aventura e esporte recreacional. Essas atividades são realizadas em 

ambientes naturais, como no PEPB, envolvem emoções e riscos e exigem o uso de 

técnicas e de equipamentos específicos, bem como a adoção de determinados 

procedimentos de segurança pessoal.  

Nesse sentido, no PEPB existem moradores locais que prestam o serviço de 

apoio aos praticantes do turismo de aventura, onde o turista encontra facilidades 

necessárias para tal prática. Dessa forma, há uma preocupação por parte dos 

prestadores de serviço informar sobre alguns treinamentos básicos, bem como fornecer 

suporte durante a realização das atividades. No quadro 12, seguem as modalidades 

desenvolvidas no Parque, e respectivo grau de dificuldades. 

 

 

  Quadro 12 - Turismo de Aventura no PEPB: modalidades e grau de dificuldades 
 

Atividades 
 

 

Grau de dificuldades 
 

Baixo Médio Alto Perigoso Não recomendável 

Rapel   X x - 

Escalada   X  - 

Caminhada  x  x - 

Mountain bike   X x - 
   Fonte: José Humberto (Gestor do PEPB), dados da pesquisa, nov. 2011. 

 

 
 

O Parque está inserido nos contrafortes da Serra da Confusão, assim conhecida 

pela existência de várias serras de rochas graníticas que escondem grutas e cavernas 

quase inexploradas. Dessa forma, as grandes cavidades que, decorrentes não só dos 

processos de intemperismo, como também das falhas e fraturas nas rochas, vem a 

impulsionar a queda de grandes blocos rochosos formando assim os abrigos tão 

singulares naquela área.  

A visita às cavernas do Zamboca e do Caçador, no interior do PEPB, é uma das 

potencialidades do turismo de aventura do local, onde o grau de dificuldade é alto. Ter 

em mente a responsabilidade ambiental e a informação correta nesses lugares é 

primordial. Algumas dessas cavernas possuem importantes sítios arqueológicos e 
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arqueológicos, com pinturas rupestres; outras dão abrigo a animais da fauna local, 

como gato-do-mato, raposas, tejus, alguns roedores, morcegos, tatus, entre outros. 

                              
                             Foto 29 – Cavernas no PEPB 

                    
                              Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, abr. 2010.     
 
 

Parafraseando Santos (2003), as cavidades naturais do Parque são frutos de 

tombamentos de enormes blocos de granito que, ao caírem, formaram abrigos sob as 

rochas. Desse modo, na maioria das vezes, em função da disposição desses blocos, 

formam-se cavidades naturais entre eles, denominadas na literatura geomorfológica 

como furnas ou abrigos. Dessa forma, a fragilidade da área exige estudos de 

capacidade de carga, atividades de educação ambiental, para que possíveis impactos, 

como descaracterização pelo pisoteio, pichações, lixo, entre outros não sejam 

identificados no futuro. 

 

4.2.3 Turismo Religioso 

 

Mais um segmento identificado no Parque Estadual da Pedra da Boca é o 

turismo religioso. No que diz respeito às conceituações acerca de turismo religioso, 

estas divergem quanto ao embasamento, que ora está centrado na motivação ora na 

forma como é realizada a viagem ou nos equipamentos receptivos.     

Para Andrade (2008), o turismo religioso é entendido como: 
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O conjunto de atividades com utilização parcial ou total de equipamentos e a 
realização de visitas a receptivos que expressam sentimentos místicos ou 
suscitam a fé, a esperança e a caridade aos crentes ou pessoas vinculadas a 
religiões. (ANDRADE, 2008, p. 77). 
 
 

O autor afirma que o turismo religioso pode ser realizado individualmente ou em 

grupos. Esses grupos religiosos, seguindo os princípios dogmáticos e morais de seus 

componentes, podem ser divididos em romaria, peregrinação e penitência.  

Segundo Zimmermann (2005) o turismo religioso é aquela modalidade turística 

que encontra sua motivação na fé ou necessidade de cultura religiosa. Essa prática 

está impressa na visitação a igrejas e santuários, bem como na peregrinação, romarias 

e congressos eucarísticos.  

Ressalvados o turismo de férias e o de negócios, o tipo de turismo que mais 

cresce é o religioso, porque – além dos aspectos místicos e dogmáticos – as religiões 

assumem o papel de agentes culturais importantes, em todas as suas manifestações de 

proteção a valores antigos, de intervenção na sociedade atual e de prevenção no que 

diz respeito ao futuro dos indivíduos e das sociedades. (ANDRADE, 2008, p. 79). 

Nesse contexto, ao longo dos anos, vem se registrando um deslocamento de 

pessoas provenientes principalmente do Estado do Rio Grande do Norte e de outros 

municípios da Paraíba até a Pedra da Santa (Pedra do Letreiro), uma das formações 

rochosas do PEPB, caracterizando o turismo religioso na área oficial do PEPB. Esses 

peregrinos são guiados pela fé em Nossa Senhora de Fátima, cuja imagem está 

exposta na Pedra da Santa.  

A Pedra da Santa recebe fiéis para a tradicional missa ao ar livre, reunindo 

pagadores de promessas, devotos, visitantes e turistas de toda região e de outros 

estados. Essa atividade religiosa é realizada na área oficial do PEPB pela Arquidiocese 

de Guarabira/PB32, através da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de 

Araruna/PB, com eventos programados todo dia 13 de cada mês.  

Com o objetivo de oferecer uma infraestrutura de apoio aos fiéis durante as 

atividades religiosas, o governo do estado da Paraíba construiu, próximo à Pedra da 

Santa, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. A infraestrutura do Santuário possui 

                                                
32

 Essa área do Parque foi doada em regime de comodato a Arquidiocese de Guarabira/PB por um 
período de 20 anos. 
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área para receber aproximadamente 5.000 romeiros, com dependências para 

banheiros, lanchonete, secretaria e local de acomodação dos fiéis para participarem 

das celebrações religiosas. 

 

   Figura 6- Turismo Religioso no PEPB 
a) Pedra da Santa; b) Santuário; c) Celebração Religiosa; d) Romeiros; e) Objetos    
deixados pelos romeiros; f) Comércio ambulante 

    

    

    
   Fonte: Márcio Balbino Cavalcante; Adília Bandeira da Cunha, mai. 2011. 

 

a b 

c d 

e f 
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De acordo com as observações e registros fotográficos da área, registram-se 

impactos negativos na Pedra da Santa. Nos dias em que acontecem as cerimônias 

religiosas, é notável o grande número de ônibus, automóveis, motocicletas e pedestres, 

provocando congestionamento na estrada de acesso ao Parque, bem como 

estacionamento irregular na entrada principal do PEPB.     

 Ao lado da imagem de Nossa Senhora de Fátima, na Pedra da Santa, percebem-

se pichações na superfície da cavidade da formação rochosa, muitas delas diretamente 

nas pinturas rupestres. Outro impacto detectado na área diz respeito ao grande número 

de turistas e visitantes no local, colaborando para uma produção de resíduos sólidos, 

que por sua vez são jogados no local, haja vista a falta de coletores como também a 

ausência da limpeza do entorno por parte dos membros da organização das atividades 

religiosas (Figura 7). 

 
 

Figura 7 - Impactos socioambientais provenientes do Turismo Religioso no PEPB: a) 
Congestionamento; b) estacionamento ilegal e poluição visual; c) resíduos sólidos;  
d) sobrecarga de turistas e visitantes; e) Pichações nas rochas 

    

     

a b 

c d 
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     Fonte: Márcio Balbino Cavalcante; Adília Bandeira da Cunha, mai. 2011. 
 
 
 

Diante do contexto, todas essas consequências negativas observadas 

corroboram para a necessidade de planejamento turístico e ambiental para a área do 

PEPB, onde acontece o turismo religioso. Para isso são necessários investimentos 

realizados pelos órgãos governamentais, pela iniciativa privada e pelo interesse da 

população local, principalmente a partir de ações e projetos que busquem solucionar 

esses impactos na área em estudo. 

 

4.2.4 Turismo Educacional 

 

 Na tentativa de conceituar o turismo educacional, Beni (2003) afirma que é uma 

modalidade de turismo que remete às viagens de caráter cultural, realizadas com o 

acompanhamento de professores com programas de aula já estruturados. Essa 

atividade consiste basicamente em visitas que promovam o desenvolvimento 

educacional dos estudantes.  

Segundo esse autor, esse conceito se estende também às viagens nacionais e 

regionais que tenham como objetivo principal o estudo de ecossistemas e demais 

aspectos do meio ambiente. 

Para Zimmermann (2005), este é um segmento do turismo que está baseado em 

programas e atividades que tencionam o aprendizado, o treinamento ou a ampliação de 

conhecimentos por meio de atividades realizadas in loco. Esse autor acrescenta que as 

atividades inseridas no turismo educacional estão vinculadas principalmente às áreas 

e 
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da antropologia, botânica, culinária, idiomas, fotografia, zoologia, entre outras. Ele 

enfatiza ainda que essas viagens mobilizam estudantes e professores e fazem-nos 

interagir com os profissionais locais. 

Por sua vez, Cunha et al (2005) caracteriza turismo educacional como sendo 

viagens de estudo, que venham a se constituir como ajuda aos alunos na construção da 

percepção da realidade, havendo acima de tudo interação com os participantes, tanto 

entre os estudantes entre sim, como também entre estes e os membros da comunidade 

visitada. 

Assim, nessas conceituações para o segmento da atividade turística tem-se 

levado em conta tanto o tipo de turista que pratica essa atividade e sua motivação, 

como também as características do local que é visitado.  

Desse modo, o turismo educacional também se faz presente no Parque Estadual 

da Pedra da Boca. A beleza cênica do Parque é formada pelo conjunto rochoso e pelos 

recursos faunísticos e fitogeográficos, bem como pelos vestígios arqueológicos; é 

cenário e laboratório de pesquisadores de diversas instituições e localidades, tais como 

a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), entre outras. São geógrafos, biólogos, geólogos, 

turismólogos, historiadores entre outros profissionais atraídos pela diversidade 

ambiental e cultural do local. 

 

Figura 8 – Turismo Educacional no PEPB 

    
Fonte: Márcio Balbino Cavalcante, set. 2010. 
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O Parque Estadual da Pedra da Boca também recebe professores e alunos do 

ensino básico, profissionalizante e superior, encontrando no ambiente local a 

possibilidade de vivenciar in loco o saber acadêmico da sala de aula. Segundo 

informações do Gestor do PEPB, essas visitas, na sua maioria, são realizadas através 

do agendamento, porém, a administração do PEPB não tem o controle do número de 

estudantes que visitam o local. 

Na realidade, o turismo educacional em unidades de conservação, como vem 

acontecendo no PEPB, precisa garantir o cumprimento de um dos objetivos principais 

da criação dessas áreas que, além da preservação e da restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais, é proteger as características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural (BRASIL, 2000).  

Desse modo, a prática do geoturismo33, nesses ambientes naturais, pode 

contribuir para que as pessoas despertem o interesse pelo conhecimento e pela 

valorização dos aspectos geológicos e geomorfológicos de uma região, objetivos estes 

que, na maioria das vezes, são secundários na prática do ecoturismo.  

Partindo desses princípios, Leite do Nascimento et al. (2007) afirma que o 

geoturismo é uma importante ferramenta de conservação e sustentabilidade do local 

visitado, por meio de ações de interpretação e de educação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                
33

 Segmento da atividade turística que tem o patrimônio geológico como seu principal atrativo e busca 
sua proteção por meio da proteção de seus recursos e da sensibilização dos turistas, utilizando, para isto, 
a interpretação deste patrimônio tornando–o acessível ao publico leigo, além de promover a sua 
divulgação e o desenvolvimento das ciências da Terra (RUCHKYS apud LEITE DO NASCIMENTO et al., 
2007, p. 5). 
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4.3  PERFIL DOS VISITANTES ENVOLVIDOS NAS PRÁTICAS TURÍSTICAS NO PEPB 
 

 

O conhecimento do perfil dos visitantes é uma condição essencial para a gestão 

de unidades de conservação abertas ao público, nesse contexto, insere-se o Parque 

Estadual da Pedra da Boca (PEPB), pois permite identificar o padrão comportamental 

frente ao uso dos recursos naturais.  

Desta maneira, os resultados obtidos foram eficazes para conhecer as 

características estruturais dos visitantes, suas motivações, expectativas e demandas, 

possibilitando direcionar as atividades de manejo do PEPB, bem como atender às 

necessidades de recreação e promover melhorias nos serviços de visitação oferecidos 

no Parque. 

 

4.3.1 Distribuição dos entrevistados segundo estado de origem  

 

A amostragem indicou que 66% dos turistas que visitam o Parque Estadual da 

Pedra da Boca são do Estado do Rio Grande do Norte e 34% do Estado da Paraíba. 

Percebe-se uma expressiva participação de turistas do estado do RN, em comparação 

ao estado da Paraíba, onde se localiza o PEPB, isso se deve à unidade encontrar-se na 

divisa com o estado potiguar, favorecendo, dessa forma, o acesso aos visitantes 

provenientes dos municípios desse estado (Gráfico 1). 

 
                  Gráfico 1 – Estado de origem 

 
                              Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
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Outro aspecto que contribue para o constante fluxo de visitantes potiguares é a 

maior divulgação do Parque pelo município de Passa e Fica, estado do RN, através de 

sites, programas televisivos, bem como pela população passa-fiquense. 

 

4.3.2 Gênero dos visitantes 

 

No gráfico abaixo verificou-se que a maior porcentagem de visitantes é do sexo 

masculino (58%). A predominância de entrevistados do sexo masculino pode indicar 

que as condições oferecidas no PEPB, tais como estradas precárias, grandes 

dificuldades em desenvolver as atividades turísticas nos atrativos, e estrutura turística 

mínima ainda restringem a visitação de certa parcela do público feminino (Gráfico 2). 

 
 
                            Gráfico 2 – Gênero dos visitantes 

 
                                  Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

 
  
 
4.3.3 Grau de instrução 

 

No tocante ao grau de instrução, a maioria dos entrevistados possui Ensino 

Superior, somando 46%; esse dado demonstra o interesse da visitação por parte de 

profissionais de diversas áreas do conhecimento científico que buscam conhecer e/ou 

estudar a diversidade ambiental e os atrativos do Parque (Gráfico 3). 
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          Gráfico 3 – Grau de Instrução 

 
                     Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 
 

Destaca-se, também, a porcentagem dos entrevistados que possuem apenas o 

Ensino Fundamental (20%) e Ensino Médio (13%). Esses dados revelam a presença do 

turismo educacional no PEPB, através de excursões ou aulas de campo. 

Os que possuem pós-graduação somam 9% e os sem-escolaridade 13%. Este 

último resultado decorre, em maioria, da visitação por parte das pessoas da melhor-

idade que participam do turismo religioso no PEPB. 

 

4.3.4 Renda familiar 

 

Com relação à renda familiar, observando o gráfico 4 verificamos que a maior 

parte dos entrevistados estão na faixa salarial de 1 salário mínimo, correspondendo a 

65%. O que conclui o baixo padrão de remuneração dos entrevistados.  

Observa-se que a 25% possuem redimento de 1 a 5 salários e apenas 10% 

possuem rendimento acima de 5 salários mínimos, possivelmente representam 

profissionais com estabilidade financeira (Gráfico 4). 
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                              Gráfico 4 – Renda familiar 

        
                              Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 

4.3.5 Motivo da visita 
 
 

A amostragem indicou que as principais motivações dos entrevistados para 

visitar o parque são: ecoturismo (39%); Turismo de Aventura (25%); Turismo Religioso 

(18%); contato com a natureza (15%) e desenvolver pesquisas científicas no PEPB 

(4%).  

                              Gráfico 5 – Motivo da visita 

                
                                    Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

 
 

Sendo assim, segundo os entrevistados o ecoturismo é a modalidade turística 

mais praticada no PEPB. Na prática, essa modalidade ainda precisa de ações efetivas 

para se concretizar, o que vemos na realidade é o desenvolvimento do turismo 
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ecológico, que na maioria das vezes é vista erroneamente como sinônimo de 

ecoturismo. Verifica-se a prática do turismo de aventura no PEPB (25%), através dos 

praticantes do rapel e da escalada nas diversas formações rochosas da área. Desse 

modo, as respostas acima reforçam a importância da preservação dos ambientes 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, através de atividades de 

educação e interpretação ambiental nesses espaços protegidos. 

O turismo religioso também é procurado, 18% praticam essa atividade, 

principalmente nos dias 13 de cada mês e 13 de maio, verifica-se um grande fluxo de 

visitantes na cerimônia religiosa que acontece no santuário de Nossa Senhora de 

Fátima próximo à Pedra da Santa. Destacam-se, ainda, os que responderam buscar o 

contato com a natureza (15%). Os dados demonstram que há carências de estudos 

científicos na área; apenas 4% dos entrevistados afirmaram desenvolver pesquisas 

científicas no local. 

 

4.3.6 Tempo de permanência na região 

 

Uma parcela significativa permanece na região durante 1 dia, somando 91%, 

outra parcela dos entrevistados (8%) permanece por 2 dias, e apenas 1% dos 

entrevistados responderam permanecer três ou quatro dias, o que confirma a tendência 

de um turismo de curta duração, concentrado principalmente em feriados prolongados 

e/ou finais de semana. 

 

                      Gráfico 6 – Tempo de permanência na região            

 
                           Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
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4.3.7 Meios de conhecimento do Parque 
 

 
O gráfico 7 indica que a mídia, através da internet (62%), representa a principal 

fonte de divulgação sobre o destino, a internet lidera, uma vez que existem uma grande 

quantidade de sites e portais na rede mundial de computadores que divulgam as 

potencialidades e demais informações sobre o PEPB. Outros meios de comunicação, 

como a imprensa, correspondem a 6% e revistas a apenas 3%. Entretanto uma parcela 

significativa dos visitantes também recebeu informações sobre o parque através de 

terceiros (amigos), somando um percentual de 21%, outras formas de conhecimento 

somam 9% (Gráfico 7). 

 
 

                       Gráfico 7 – Meios de conhecimento do Parque       

 
              Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 

 

 

4.3.8 Atrativos turísticos 

 
 
Observa-se no gráfico 8 abaixo que visitar a Pedra da Boca é o atrativo 

predominante no PEPB, com 41%; em seguida, a Pedra da Santa, com 34%. Tal fato 

pode ser explicado pelo interesse em visitar e participar das missas no local, uma vez 

que conta com um calendário preestabelecido. Os entrevistados que dizem visitar a 

Pedra da Caveira somam 20%, e os demais atrativos do Parque 5% (Gráfico 8). 
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                          Gráfico 8 – Atrativos Turísticos 

    
                                Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
 
 
4.3.9 Grau de satisfação dos visitantes 
 
 

O grau de satisfação dos usuários que frequentam o PEPB pode ser verificado 

no gráfico 9, de acordo com as respostas dos entrevistados, 47% afirmaram que a visita 

superou  suas expectativas e 39% atendeu às expectativas, esses dados decorrem da 

satisfação em conhecer a diversidade da paisagem da área, formada pelo complexo 

rochoso e da biodiversidade da caatinga. Entretanto, os que responderam razoável 

(10%) e ruim (5%), levaram em consideração a infraestrutura mínima do parque, como 

a sinalização precária, acessibilidade, banheiros, entre outros pontos negativos. 

 
 

                       Gráfico 9 – Grau de satisfação dos visitantes 

 
                            Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
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4.3.10 Infraestrutura relevante para melhoria do Parque 
 
 

Quanto à infraestrutura do parque, o fator acesso ao PEPB correspondeu a 65%, 

esse dado decorre dos problemas enfrentados pelos visitantes para chegar à unidade 

de conservação. Em seguida, a sinalização precária (26%) foi outro ponto apontado que 

necessita melhorar, isso se deve a placas de sinalização indicativas e informativas em 

má condição de conservação ou até mesmo a falta delas em alguns pontos das trilhas 

do PEPB, e por último a falta de banheiros com 10% (Gráfico 10). 

 

                       Gráfico 10 – Atrativos Turísticos 

 
                            Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

 
 

Diante dos dados apresentados acima, conclui-se que as condições de acesso e 

a sinalização são os aspectos mais importantes da infraestrutura na visão dos 

entrevistados.  

Conclui-se que fatores como idade, escolaridade, nível salarial e atividade dos 

visitantes ditam as necessidades, as preferências e o comportamento dos visitantes 

como também influênciam nas motivações, experiências vivenciadas e principalmente 

nas expectativas futuras. 
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CONCLUSÕES E PROPOSTA DE DIRETRIZES PARA A VISITAÇÃO NO PEPB 

 
 
 

De acordo com o que foi discutido neste trabalho, a problemática das Unidades 

de Conservação e as atividades turísticas nelas desenvolvidas, em especial o 

ecoturismo, estão longe de se resumir à definição e à institucionalização de áreas e 

biomas a serem protegidos. É visível que tais etapas não são suficientes para garantir a 

preservação e/ou manejo sustentado dos diversos ecossistemas e seu uso turístico 

nessas áreas territoriais.  

Dessa forma, a crescente preocupação mundial com os problemas ambientais e 

o desejo de fugir do meio urbano, onde vive a maioria das pessoas atualmente, 

aumentou a procura por experiências de contato com a natureza e o aprendizado de 

diferentes culturas. Nos últimos anos, a divulgação na mídia dos roteiros turísticos 

baseados em atrativos naturais, a melhoria do conforto, rapidez e oferta dos meios de 

transporte e a da infraestrutura turística em várias partes do mundo fizeram com que 

houvesse o desenvolvimento acelerado do turismo em ambientes naturais. 

Entretanto, a visitação em áreas naturais, como qualquer outra atuação humana 

no espaço geográfico, comporta alguns efeitos que são intrínsecos ao desenvolvimento 

da atividade. Como o impacto nulo é praticamente impossível de ser alcançado, o que 

se deve buscar é a minimização dos impactos negativos da visitação e a maximização 

dos impactos positivos e da qualidade da experiência do visitante. Para tanto, faz-se 

necessário a construção de estratégias e metodologias que conciliem conservação e 

visitação, além da adoção de instrumentos e ações de manejo que contribuam para a 

minimização dos impactos. 

Diante do contexto, ao longo da presente pesquisa foi realizada uma avaliação 

das atividades turísticas e as ações de gestão territorial no âmbito do Parque Estadual 

da Pedra da Boca (PEPB), localizado no município de Araruna/PB.  

Para atingir esse objetivo, foi preciso o diálogo da Geografia com o Turismo, 

buscando-se dessa interface os aportes metodológicos necessários para fornecer 

subsídios para a construção da fundamentação téorico-conceitual acerca dos estudos 

do turismo associados às unidades de conservação, e, consequentemente, a relação 
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com a práxis em estudo. Portanto, a metodologia adotada, nesta pesquisa, combinada 

com o referencial teórico, foi eficaz em parte ao responder às questões formuladas nos 

objetivos do trabalho e em testar a hipótese apresentada, podendo ser aplicada em 

outros parques com adaptações à realidade estudada. 

É importante frisar que a análise desenvolvida ao longo do trabalho permite o 

desdobramento de algumas questões relacionadas ao tema analisado neste estudo. 

Tais considerações, em virtude da dinâmica e do estímulo da abordagem, não almejam 

ter caráter definitivo. Devido à amplitude e à incipiência do assunto, o trabalho não tem 

um fim em si mesmo e procura contribuir para futuras pesquisas correlatas.  

De acordo com as informações e os dados coletados durante o desenvolvimento 

da presente pesquisa, é possível inferir que o PEPB é formado por complexo rochoso 

de grande beleza cênica, abrigando espécies da fauna e da flora endêmicas do bioma 

caatinga, ainda possui um cenário com importante valor histórico-cultural, através das 

pinturas rupestres existentes nessas formações rochosas. O parque possibilita nessa 

paisagem a prática de modalidades turísticas como o turismo ecológico, turismo de 

aventura, turismo religioso e o educacional, segmentos que crescem a cada ano na 

área em estudo. 

Ao analisar o desenvolvimento dessas atividades no âmbito do parque, verifica-se 

que as mesmas acontecem sem a obediência às diretrizes de visitação recomendadas 

para as unidades de conservação através do seu arcabouço legal regidas pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). A modalidade que exige maior atenção 

no PEPB é o turismo religioso, prática não recomendada nessas áreas, exigindo, 

portanto, um plano de manejo diferenciado, que contemple diretrizes para esta 

modalidade. 

Sendo assim, segundo essa Lei, os parques estaduais, insere-se nesse contexto 

o nosso objeto de estudo, destinam-se a preservar áreas naturais e possibilitam a 

realização de atividades científicas, educacionais, recreativas e de lazer, realizadas em 

obediência as diretrizes de manejo para as quais foram criadas. Porém, o que está 

sendo identificado é que muitas UC’s permitem visitas, principalmente os parque, porém 

carecem de infraestrutura (pessoal e material) e instrumentos de manejo (Plano de 
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Manejo e Conselho Gestor) para a visitação, sendo indisponíveis as práticas turísticas 

nesses locais. 

Sabemos que as atividades turistícas em ambientes protegidos requerem 

infraestrutura específica, porém todas são complementadas pela mesma necessidade 

do turismo tradicional, como transporte, alimentação, operação, agenciamento, serviço 

de guias, entre outros. Contudo, os aspectos construtivos desses equipamentos devem 

alinhar a paisagem local, e respeito ao meio ambiente. 

Partindo desses principíos, e diante da análise da gestão do Parque Estadual da 

Pedra da Boca (PEPB), percebemos dificuldades de manejo e assistência por parte dos 

órgãos responsáveis pela sua manutenção, bem como a insuficiência de recursos 

humanos e financeiros. Há carência de instrumentos participativos de apoio e 

organização do turismo no PEPB e no entorno, uma vez que o Conselho Gestor do 

Parque que tem como objetivo a atuação da sociedade no controle das ações 

realizadas na UC, está paralisado e precisando urgente do seu processo de 

reestruturação. O parque também não possui o seu plano de manejo, mesmo após 12 

anos de sua institucionalização, documento que deveria orientar as práticas de 

visitação na unidade. 

Diante do exposto, o parque apresenta problemas no que tange ao ordenamento 

territorial e de uso público. A falta de controle e monitoramento dos visitantes dentro da 

unidade prejudica o controle dos impactos provenientes da visitação. Ainda conta com a 

ausência de investimentos por parte do órgão responsável pela sua gerência e a falta de 

consciência das populações locais e dos visitantes que utilizam seus recursos de forma 

inadequada. Assim, torna-se necessária a implementação de ferramentas de controle do 

fluxo de turistas dentro do parque, no intuito de conhecer e mitigar os impactos trazidos 

pela superação da capacidade de suporte do ambiente. 

Outro ponto identificado no estudo foi a falta de integração entre o Parque e a 

população local. Os moradores sabem da existência e da importância do PEPB, mas a 

maioria não está inserida nas atividades desenvolvidas dentro de seus limites. Este fato 

demonstra que o turismo na área não está sendo uma alternativa viável de geração de 

emprego e renda para os moradores da região. 



Parque Estadual da Pedra da Boca (Araruna/PB): 
Uma avaliação sobre as atividades turísticas e as ações de gestão territorial 

 

120 

 

A falta de guias, monitores ou guarda-parques que conheçam o Parque também 

é um obstáculo ao turismo. Outro obstáculo observado para a implantação do turismo é 

a falta de servidores públicos para trabalhar no Parque, possbilitando apoio e 

fiscalização à atividade. 

Dessa forma, foram identificados impactos como consequência inevitável da 

relação com o turismo; portanto, são fundamentais ações de planejamento no sentido 

de mitigar os impactos negativos e aumentar os positivos. Nesse sentido, o aumento de 

impactos causados pela visitação deve ser gerenciado de modo a não afetar a 

conservação dos ambientes naturais. Portanto, são necessários instrumentos que 

conciliem a conservação ambiental, o turismo e os anseios da comunidade. 

Ademais, a visitação no âmbito do SNUC (2000) deve ser cuidadosamente 

planejada para que possa cumprir os objetivos de sua criação, além de funcionar como 

uma ferramenta de sensibilização da sociedade sobre a importância da conservação da 

biodiversidade e como um vetor de desenvolvimento local e regional. 

Segundo Cole et al. (1997) apud Chaves Maia (2010), as decisões sobre o 

manejo do uso público de áreas naturais protegidas devem ser tomadas com base na 

compreensão e no conhecimento sobre os níveis dos impactos em uma determinada 

área, dos efeitos que esses impactos têm sobre os visitantes e dos efeitos que as 

ações de ordenamento têm sobre esses impactos. 

Diante do exposto, a análise in loco permitiu observar que o PEPB está sujeito 

aos intensos processos de degradação, como: pichações nas rochas e nas pinturas 

rupestres; poluição sonora, afetando os animais e as pessoas; presença de animais 

domésticos; desmatamento e prática da caça; presença de agricultura de subsistência 

no entorno da unidade; acúmulo de lixo, principalmente nos locais onde acontecem as 

celebrações religiosas na área. 

A solução para esses problemas seria os governos buscarem parcerias com a 

iniciativa privada, representantes religiosos e o terceiro setor, visando à instalação da 

infraestrutura ou melhoria já existente, aquisição de equipamentos e qualificação de 

recursos humanos para receber os visitantes. A articulação entre as esferas do governo 

para a realização de programas na área de turismo em ambientes naturais tem 

mostrado resultados positivos. 
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Quanto à inadequada elaboração e aplicação de políticas públicas de turismo em 

nível local e estadual, nossa análise fundamenta-se no entendimento que estas 

resultam da visão imediatista dos governos, refletida na imprecisão de objetivos e 

metas de médio e longo prazo que, de certa forma, está vinculada à descontinuidade de 

linhas políticas nas administrações municipais e/ou estaduais com as sucessivas 

mudanças de governo, uma vez que essas políticas deveriam ser de estado e não de 

governo como é comum no caso brasileiro. 

Em meio à falta de políticas públicas para o setor, cabe à sociedade reivindicar o 

efetivo cumprimento da política ambiental, e dentro da problemática tratada aqui, no 

que concerne à implantação e à gestão efetiva das Unidades de Conservação, dentro 

das diretrizes do SNUC, Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000. 

Diante desse contexto, o presente estudo demonstra que o Parque Estadual da 

Pedra da Boca – PEPB necessita de políticas públicas efetivas de turismo, com o intuito 

de solucionar os problemas decorrentes do uso turístico do local, promovendo o 

desenvolvimento e a sustentabilidade socioambiental do PEPB.   

Desta maneira, as limitações políticas e de infraestrutura para a implantação do 

turismo poderão ser vencidas se houver a participação de todos os atores envolvidos 

na atividade em um planejamento constante, e com etapas progressivas, voltado para a 

conservação da qualidade do ambiente e para a satisfação do turista aliadas com as 

condições do serviço e as experiências vivenciadas, e o alcance pela população do 

entorno dos benefícios socioeconômicos e ambientais. 

De acordo com esses pontos identificados na pesquisa, considerando a 

fundamentação teórica e a análise dos dados e informações sobre o turismo no PEPB, 

bem como o perfil de visitantes e de visitação, uma vez que sua percepção, hábitos e 

perspectivas são ferramentas estratégicas e de grande relevância para o planejamento 

e gestão do parque. Partindo desses princípios, elegeu-se como contribuição ao estudo 

uma proposta de gestão e de visitação para o PEPB com vistas a auxiliar os gestores 

responsáveis pela unidade; tais diretrizes são pautadas na realidade vivenciada na área 

de estudo e nos princípios da sustentabilidade, desenvolvimento local e gestão 

compartilhada. 
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Dessa forma, essa proposta baseia-se no documento “Diretrizes para a Visitação 

em Unidades de Conservação” (MMA, 2006). Esse documento consiste em diretrizes 

gerais para a visitação em unidades de conservação brasileiras, todavia, foram 

adequadas à realidade e às especificidades do PEPB, considerou-se a fundamentação 

teórica e os resultados obtidos na análise de dados e informações sobre o turismo no 

Parque, como características turísticas, culturais e do meio físico, bem como as 

condições administrativas; com vistas à ordenação das atividades de visitação, como o 

turismo ecológico, turismo de aventura, turismo religioso e o turismo educacional, tais 

atividades ocorrem na área sem o cumprimento dessa regulamentação, com vistas à 

conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento socioeconômico da área e do 

entorno.  

Dessa forma, a proposta aqui apresentada objetiva auxiliar o processo de gestão 

do PEPB, haja vista a ausência do seu Plano de Manejo, bem como outros 

instrumentos de regulamentação da atividade humana em unidades de conservação, 

como o zoneamento ambiental.  

Assim, para permitir uma experiência turística de qualidade aos visitantes e, ao 

mesmo tempo, conservar os recursos naturais do PEPB e entorno, cabe aos seus 

gestores buscar a integração das políticas e dos procedimentos de planejamento e 

gestão da visitação das unidades de Conservação, através das seguintes diretrizes e 

ações: 

 

 Prever a atualização dos instrumentos de planejamento e demais 

instrumentos normativos do PEPB, visando o aprimoramento das 

atividades de visitação; 

 

 Elaborar o Plano de Manejo e o zoneamento geoambiental da unidade, 

levando em consideração os resultados de pesquisas científicas, as 

potencialidades e fragilidades do ambiente, bem como os impactos de 

visitação; 
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 Incentivar, promover e fortalecer a participação e co-responsabilidade dos 

atores interessados no planejamento e gestão do PEPB, como 

comunidades locais, operadoras de turismo, associações locais, etc; 

 

 Incentivar a participação da comunidade local na elaboração e gestão de 

um plano turístico para o PEPB, incentivando a auto-gestão da atividade; 

 

 Apoiar as pesquisas científicas no PEPB e entorno, e usar seus resultados 

como subsídios para a tomada de decisões; 

 

 Incentivar e divulgar o serviço voluntário no PEPB, visando à contribuição 

da sociedade nas atividades de apoio ao manejo e gestão de visitação; 

 

 Propiciar a formação de monitores mirins especializados na disseminação 

de informações pertinentes ao parque aos turistas e visitantes;  

 

 Desenvolver e implementar ações e projetos de educação ambiental às 

atividades de visitação no PEPB, visando minimizar os impactos negativos 

do turismo e garantir que os usos e atividades na área sejam compatíveis 

com o objetivo da unidade; 

 

 Monitorar os impactos da visitação dessas áreas constantemente, por 

meio da criação de um Sistema de Monitoramento de Impactos da 

Visitação que determine, dentre outros aspectos, um sistema de 

agendamento das visitações e a capacidade de carga do PEPB; 

 

 Buscar o estabelecimento de uma infraestrutura e equipamentos para 

atender aos visitantes adequados às características e paisagens do 

Parque, com materiais que não degradem o meio ambiente; 

 

 Desenvolver técnicas para a disposição e tratamento de resíduos sólidos 

provenientes das atividades turísticas, em especial, do turismo religioso; 
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 Incentivar a formação do Conselho Gestor do PEPB e assegurar a 

participação dele na gestão da unidade; 

 

 Promover parcerias com instituições do governo, de ensino, da sociedade 

civil e da iniciativa privada, a fim de alcançar os objetivos do PEPB e 

adequar à visitação aos princípios da sustentabilidade; 

 

 Disponibilizar informações aos visitantes antes e durante a visitação, de 

forma que eles possam prevenir acidentes, minimizar os impactos naturais 

e culturais que causam e assegurar a qualidade de sua experiência; 

 

 Desenvolver campanhas de informação, sensibilização e educação 

ambiental que possam aproximar a população local do PEPB e despertar 

sentimentos de respeito e responsabilidade frente à área; 

 

 Adotar a legislação vigente sobre as modalidades de prestação de 

serviços, como concessão, permissão, autorização, etc; 

 

 Credenciar e regulamentar os prestadores de serviços do PEPB, conforme 

a legislação referente a cada um desses profissionais; 

 

 Exigir dos prestadores de serviços do PEPB o uso de equipamentos e 

técnicas que estejam em conformidade com a legislação vigente;  

 

 Assegurar que os produtos e serviços comercializados estejam alinhados 

à imagem e identidade do PEPB; 

 

 Requerer que todos os condutores e guias que desejam atuar no PEPB 

estejam devidamente cadastrados na administração da área. Esse 

cadastro deve conter os cursos de capacitação e formação de condutores 

ou guias, devendo ser reconhecidos pelo Ministério da Educação; 

 

 Identificar possíveis riscos à segurança, à saúde dos visitantes e à 

proteção da geodiversidade do PEPB; 
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 Praticar normas, princípios, códigos e padrões de conduta segura, ao 

visitante e ao meio ambiente, e incentivar que os atores envolvidos com a 

atividade também o façam; 

 

 Elaborar, em conjunto com os órgãos responsáveis, um plano de 

operações emergenciais, a fim de reagir prontamente a qualquer tipo de 

emergência, e uma cartilha com recomendações à segurança dos 

visitantes e que informe, também, os riscos inerentes a cada local aberto à 

visitação e a cada atividade que pode ser desenvolvida; 

 

 Informar, por meio de sites, folhetos e placas de sinalização indicativas e 

explicativas, as características das atividades permitidas no PEPB, os 

equipamentos e outros requisitos necessários à prática das mesmas e 

informações que estimulem a autossegurança; 

 

 Oferecer palestras e cursos de formação sobre segurança e conduta 

consciente de visitação aos atores envolvidos no PEPB; 

 

  Informar à administração do PEPB o tamanho do grupo que fará a visita, 

o trajeto, as atividades que serão realizadas e a duração da visita. 

 
 

Em suma, espera-se que o estudo aqui apresentado estimule a discussão e a 

busca de novas reflexões para a melhoria dos benefícios do parque Estadual da Pedra 

da Boca. Conforme apresentado anteriormente, o presente estudo não tem fim em si 

mesmo, e, devido ao dinamismo e importância do tema, instigue futuras pesquisas para 

subsidiar a manutenção dessas áreas naturais protegidas, concomitante com diretrizes 

de visitação compromissadas com a manutenção do ambiente local. 
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APÊNDICE A 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 
MESTRADO EM GEOGRAFIA 

 

         Este Formulário pretende levantar informações sobre a atividade turística do Parque Estadual da Pedra da 
Boca (PEPB). É parte integrante de uma pesquisa de Pós-Graduação em Geografia da UFRN, realizada pelo 
Mestrando Márcio Balbino Cavalcante. 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA  
O GESTOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 
Identificação do entrevistado: 
 

Nome: ................................................................................................................... 
Cargo: ................................................................................................................... 
Profissão: .............................................................................................................. 
Tempo na função: ................................................................................................. 
Instituição: ............................................................................................................. 
E-mail: ................................................................................................................... 
 

Questões: 
 

1 - Quando se iniciou e como se deu a origem das atividades turísticas no Parque 
Estadual da Pedra da Boca (PEPB)? 
 
 
2 - O que motivou o crescimento da atividade turística no PEPB? 
 
 
3 - Que segmentos turísticos têm atividade no PEPB? 
 
 
4 - Que segmento turístico mais atrai os turistas? 
 
 
5 - Quais os recursos turísticos (naturais, culturais, históricos, etc.) explorados no 
PEPB? 
 
 
6 - Qual a importância do turismo para o PEPB e/ou entorno? 
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7 - Qual é a qualificação profissional dos agentes públicos de turismo? Quantos são? 
Quais são as funções que desempenham no PEPB? 
 
 
8 - O PEPB possui um Plano de Manejo? Comente. 
 
 
9 - O PEPB possui Zoneamento Geoambiental? Esse zoneamento contempla a 
exploração turística? 
 
 
10 – O PEPB tem conselho consultivo? Quais são os membros representantes? 
 
 

11 - O PEPB possui um sistema de informações referente ao gerenciamento turístico? 
(chegada de turistas, perfil do turista, nível de satisfação, hospedagem, etc..) 
 
 
12 - Qual é o perfil do turista? 
 
 
13 - Quais são os períodos de maior procura pelos turistas? 
 
14 - Quais os benefícios socioambientais que o turismo traz para o PEPB e seu 
entorno? 
 
 
15 - Quais as ações do poder público para estimular estes benefícios? 
 
 
16 - Quais os problemas socioambientais que a atividade turística traz para o PEPB e 
entorno? 
 
 
17 - Existe conflito (cultural, ambiental e sócio-territorial) entre a comunidade do entorno 
e os turistas? 
 
 
18 - Quais as ações do poder público para minimizar esses problemas? 
 
 
19 - Como funcionam os serviços de atendimento e informação ao turista? (Internet, 
telefone, material impresso, posto de informação, guias, roteiros de visitação, etc.) 
 
 
20 - Horário de funcionamento do PEPB: 
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21 - A prefeitura e/ou o Governo do Estado realizam ações de marketing para o turismo 
do PEPB? De que forma? 
 
 
22 – O PEPB dispõe de placas de sinalização?  
 
 
23 - O PEPB possui programas e incentivos para conservação e restauração do 
patrimônio natural/cultural? Como funcionam? 
 
 
24 - O PEPB possui medidas de proteção ambiental? Quais? (Estudo de Impacto 
Ambiental - EIA, Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, Estudo da Capacidade de 
Carga Turística, Legislação Estadual) 
 
 
25 - Existe cooperação dos agentes do turismo para o desenvolvimento e preservação 
da atividade no PEPB? Como? 
 
 
26 - Qual é o envolvimento da comunidade no desenvolvimento do turismo no PEPB? 
 
 
27 - A comunidade recebe treinamento para trabalhar com o turismo? De que forma? 
 
 
28 - Quais são os programas de Educação Ambiental oferecidos aos turistas? 
 
 
29 – Qual é a receita do PEPB? 
 
 
30 – Como são empregados os recursos recebidos pelo PEPB?  
 
 
31 - Na sua opinião, como seria possível melhorar a estrutura logística para um 
gerenciamento mais eficaz do turismo no PEPB? Você considera suficientes os 
recursos humanos e financeiros destinados pelo poder público ao desenvolvimento do 
turismo no PEPB? 
 
 
32 - O que falta para que o PEPB atinja o turismo ideal e sustentável? 
 
 

Grato por sua colaboração. 
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APÊNDICE B 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

MESTRADO EM GEOGRAFIA 
 
          Este Formulário pretende levantar informações sobre a atividade turística do Parque Estadual da Pedra da 
Boca (PEPB). É parte integrante de uma pesquisa de Pós-Graduação em Geografia da UFRN, realizada pelo 
Mestrando Márcio Balbino Cavalcante. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA  
O PÁROCO DE ARARUNA - PB 

 
Identificação do entrevistado: 
 

Nome: ....................................................................................................................... 
Cargo: ....................................................................................................................... 
Instituição: ........................................................... Fone/Fax: (  ) .............................. 
 

 
Questões: 

 
1 – Como se deu a cessão da área do PEPB para o turismo religioso?  
 
2 – Quem é responsável pelo gerenciamento do turismo religioso na Pedra da Santa, 
localizada no Parque Estadual da Pedra da Boca?  
 
3 – Quais os benefícios que o turismo religioso traz para o PEPB e seu entorno? 
 
4 – Quais as ações da Igreja Católica e/ou poder público para estimular estes 
benefícios? 
 
5 – Quais os problemas socioambientais que a atividade turística traz para o PEPB e 
entorno? 
 
6 – Quais são as ações da Igreja para solucionar os problemas socioambientais que o 
turismo religioso provoca no local? 
 
7 – O que a Paróquia de Araruna – PB, que promove os eventos religiosos na área do 
PEPB tem feito para minimizar os impactos ambientais nessa área protegida por lei? 
 
8 - Quem é responsável pela limpeza e destinação dos resíduos sólidos produzidos 
pelos turistas?  
 

Grato por sua colaboração. 
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APÊNDICE C 

 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA (TURISTAS)  
 

Formulário N° _____  Data: ___/__/_____. 
 

 Este Formulário pretende levantar informações sobre a atividade turística do Parque Estadual da Pedra da 
Boca (PEPB). É parte integrante de uma pesquisa de Pós-Graduação em Geografia da UFRN, realizada pelo 
Mestrando Márcio Balbino Cavalcante. 

 
1 – Estado de Origem: _______________________  
 

2 - Gênero:      (    ) Masculino              (    ) Feminino               
 

3 - Grau de Instrução 
 

     (    ) Ensino Fundamental    (    ) Pós-Graduação 
     (    ) Ensino Médio               (    ) Sem Escolaridade 
     (    ) Ensino Superior                         
   
 4 - Renda Familiar: 
 

     (    ) Até 1 salário                              (    ) acima de 5 salários            (    ) 1 e 5 salários       
 
5 – Motivo da visita: 
 

     (    ) Ecoturismo                    (    ) Pesquisa                            
     (    ) Turismo de Aventura     (    ) contato com a natureza                                                                                                     
     (    ) Turismo Religioso              
      
6 – Tempo de Permanência:  
 

     (    ) 1 dia     (    )  2 dias    (    ) 3 dias   (    ) 4 dias    
 
7 – Meios de conhecimento do Parque:  
 

     (    ) Imprensa                (    ) Amigos   
     (    ) Revistas                 (    ) Outros 
     (    ) Internet 
 

8 – Atrativos visitados: 
 

     (    ) Pedra da Boca                     (    ) Pedra da Caveira             
     (    ) Pedra da Santa/Letreiro     (    ) Outros _______________                       
 
9 – Grau de satisfação do turista: 
 

     (    ) Superou as expectativas        (    ) Atendeu as expectativas 
     (    ) Razoável                                 (    ) Ruim 

 

10 – Na sua opinião, o que deveria melhorar na infraestrutura do Parque? 

________________________________________________________________  

 

Grato por sua colaboração. 
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ANEXO 1 

 

DECRETOS 

DECRETO N.º 20.889 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2000. 

 
Cria o Parque Estadual da Pedra da Boca, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o art. 86, inc. IV, da Constituição Estadual, combinados com o art. 5º, 

alínea "k", do Decreto-Lei 3.365, de 21 de julho de 1941. 

CONSIDERANDO incumbir ao Estado a preservação dos ecossistemas naturais (art. 

4º, parágrafo único, inciso VI e VII da Const. do Estado); 

CONSIDERANDO, ainda, caber ao Poder Público a criação de parques estaduais, com 
a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza conciliando a proteção 

integral da flora, da fauna e das belezas naturais, com objetivos educacionais, 

recreativos e científicos (art. 5º, da Lei Federal 4.771, de 15.09.65 - Código 

Florestal); 

CONSIDERANDO que a região em que se localiza a Pedra da Boca, formação 
rochosa com características excepcionais, situada no Município de Araruna, neste 

Estado, na micro região do Curimataú Oriental, onde são encontradas diversas 

grutas, algumas inscrições rupestres, contornadas por uma mata nativa do tipo 
caatinga, deve ser preservada e aproveitada em atividades científicas, esportivas e 

turísticas. 

DECRETA: 

Art. 1º Fica criado o PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA situada na região 

conhecida como "Pedra da Boca", no Município de Araruna, neste Estado, possuindo 

uma superfície de 157,2684 ha, entre as coordenadas geográficas: 

Lat.: 06º 26'57,07" WGR, lat.: 06º27'14,89" sul e log.: 35º40'15,16" WGR e lat.: 
06º27'52,01" sul e log.: 35º40' 58,49" WGR e lat.: 06º27'40,31" sul e log.: 

35º40'13,23" WGR, incluindo 58,7227 ha da propriedade do espólio de Celso 

Lisboa; 42,0525 ha de propriedade de Marcos Aurélio Maia Teixeira, 12,922 há de 
propriedade de Francisco José de Maria, 7,4499 ha de propriedade do espólio de 

Severino Marques de Oliveira, 4,2633 ha de propriedade de José Gomes de Araújo, 

0,9380 ha de propriedade de Francisco Cardoso de Oliveira e 3,9198 de propriedade 

de José Pereira da Silva, terras estas que se confrontam ao norte com aquelas 
pertencentes a José de Barros, espólio de Celso Lisboa, Francisco Cardoso de 

Oliveira e José Ramos; ao sul, com aquelas pertencentes a Marcos Teixeira; ao 
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leste, com as do espólio de Celso Lisboa; e a oeste com as terras pertencentes a 

Antônio Marcos, Francisco José de Maria e Marcos Teixeira. 

Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do Estado, através da Procuradoria de Domínio, 

autorizada a promover a desapropriação do imóvel mencionado, por meios judiciais 

ou extrajudiciais. 

Art. 3º - A desapropriação de que trata este Decreto, é declarada de caráter 
urgente para efeito do disposto no artigo 15, do Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de 

junho de 1941. 

Art. 4º - Incumbe a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - 

SUDEMA adotar as providências necessárias para implantação e administração do 
Parque ora criado (art. 2º, inc. XII, da Lei Estadual 6.757/99) podendo o 

funcionamento da referida unidade de conservação ser objeto de parceria com a 

Prefeitura Municipal de Araruna, mediante convênio específico. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 07 de fevereiro 

de 2000; 110º da Proclamação da República.  

 
JOSÉ TARGINO MARANHÃO 

GOVERNADOR 

PUBLICADO NO D.O.E. DE 08 DE FEVEREIRO DE 2000. 
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ANEXO 2 

 

LEIS ORDINÁRIAS  

 

LEI 5.675 DE 03 DE DEZEMBRO DE 1992  
 

Dispõe sobre a Sinalização Ecológica pelo Poder Executivo Estadual em Unidades do 

Estado. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 

 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Estadual, por meio do seu órgão competente, 
obrigado a colocar placas sinalizadoras, em todo o Estado da Paraíba, nos locais que 

se constituem unidades de conservação ecológica. 

§ 1º - Constituem unidades de conservação ecológicas: 

I - área de tombamento; 

II - áreas de Proteção Ambiental; 
III - reservas ecológicas; 

IV - parques; 

V- restingas; 

VI - manguezais; 
VII - dunas; 

VIII - Florestas ou vegetação de preservação permanentes; 

IX - estações ecológicas. 

Art. 2º - A sinalização de que trata o "caput" e o parágrafo do artigo anterior, 
deverá ser instalada nos limites externos das unidades de conservação enumerados, 

bem como em suas vias de acesso, de acordo com os seguintes parâmetros e 

características: 

a) integração ao meio ambiente, de modo a não desfigurarem a passagem e não 

causarem danos de qualquer espécie; 

b) imediata visibilidade aos que transitarem pelo local, ou dele se aproximarem; 

c) identificação, por desenho, da unidade de conservação, do local, ou da espécie 

cuja preservação é sinalizada; 
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d) inclusão de mensagem incentivadora da conservação da natureza. 

Art. 3º - As unidades de conservação referidas no artigo 1º e seu parágrafo único, 

cuja existência já é conhecida, deverão estar adequadamente sinalizados, de acordo 

com os parâmetros estabelecidos no artigo 2º, no prazo de 01 (um) ano, contados a 

PA 

 

rtir da promulgação desta Lei. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 03 de dezembro 
1992, 104º da Proclamação da República.  

 
RONALDO CUNHA LIMA 

GOVERNADOR 

PUBLICADA NO DOE DE 30 DE DEZEMBRO DE 1992 

 

 


