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RESUMO 

 

 

O turismo, como alternativa econômica, tem sido considerado como um relevante 

instrumento de desenvolvimento, gerando mudanças significativas no modo de vida das 

populações locais, principalmente nos destinos turísticos em fase de implantação e 

consolidação. Entretanto, a atividade gera uma série de impactos, seja do ponto de vista 

econômico, social e ambiental, o que implica na necessidade da participação comunitária para 

a definição das políticas e ações necessárias para a implantação das atividades turísticas em 

perspectiva. Neste sentido, este estudo objetivou investigar a percepção dos residentes sobre 

os impactos, satisfação com o lugar, governança e apoio ao desenvolvimento do turismo no 

Seridó Potiguar, destino turístico em fase de implantação e consolidação. Para se alcançar tal 

objetivo, foi necessário utilizar a pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, no qual 

foram aplicados questionários com 220 residentes na localidade de Currais Novos, um dos 

municípios componentes do Polo Seridó. O método de pesquisa utilizado foi do tipo 

hipotético-dedutivo. A técnica de análise de dados utilizada consistiu no uso da análise 

descritiva, teste de comparação de médias, técnicas de análises multivariadas como a análise 

fatorial e a matriz de correlação. Para o processamento dos dados dos questionários aplicados 

foi utilizado o SPSS 22.0 para Windows. Os resultados mostram que os residentes 

entrevistados acreditam nos benefícios positivos capazes de serem gerados pelo 

desenvolvimento do turismo, principalmente no que se refere ao aumento do emprego e renda 

e que a atividade só vem a acrescentar no desenvolvimento econômico da região. No que se 

refere aos impactos negativos percebidos pelos residentes, com desenvolvimento do turismo 

poderá ocorrer o aumento do custo de vida na localidade, bem como problemas de ordem 

social, como o aumento da poluição nas cidades, o aumento do barulho nas cidades que 

danifica o meio ambiente e o aumento nos problemas de transito. Observou-se a relativa 

correlação entre percepção de governança e apoio ao desenvolvimento do turismo na região. 

 

 

Palavras chave: Desenvolvimento do turismo. Impactos do turismo. Apoio do Residente.  
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ABSTRACT 

 

 

Tourism, as an economic alternative, has been considered as a relevant development tool, 

generating significant changes in the way of life of local populations, especially in tourist 

destinations on implementation and consolidation process. However, the activity generates a 

series of impacts, from the economic, social and environmental point of view, which implies 

the need for community participation to define policies and actions necessary for the 

implementation of the tourist activities in perspective. In this sense, this study aimed to 

investigate residents' perception of impacts, satisfaction with the place, governance and 

resident support to tourism development in Seridó Potiguar/RN, a tourist destination in the 

implantation and consolidation phase. In order to reach this objective, it was necessary to use 

the descriptive research, with a quantitative approach, in which questionnaires were applied 

with 220 residents in the locality of Currais Novos, one of the municipalities that are part of 

Polo Seridó. The survey method used was the hypothetical-deductive type. The data analysis 

technique used was descriptive and multivariate analysis techniques such as factorial analysis 

and correlation matrix. For the processing of the data of the questionnaires applied it was 

used SPSS 22.0 for Windows. Results show that interviewed residents believe in the positive 

benefits that can be generated by the development of tourism, especially in terms of 

increasing employment and income, and activity is only adding to the economic development 

of the region. Concerning the negative impacts perceived by residents, tourism development 

may increase the cost of living in the locality, as well as social problems, such as increased 

pollution in cities, increased noise in cities that damages environment and the increase in 

transit problems. It was observed a relative correlation between governance perception and 

support to the development of tourism in the region. 

  

 

 

Key Words: Tourism development. Tourism impacts. Resident support.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. PROBLEMÁTICA 

 

 

O turismo vem se consolidando como uma importante atividade socioeconômica, 

apresentando significativos percentuais de crescimento em termos mundiais. Muitas 

localidades têm buscado se inserir no mercado turístico na busca de benefícios que a 

atividade possa vir a proporcionar. Neste sentido, a Organização Mundial do Turismo (OMT) 

menciona o aumento, em termos de número de chegadas internacionais, do turismo com 

crescimento de 4,4%, com previsão de chegadas para 2015 de 1.184 milhões (OMT, 2016), 

conforme pode ser observado na figura 01. 

 

 

Figura 01. Chegadas internacionais de turistas medido em milhões de pessoas por ano 

Fonte: Organização Mundial do Turismo (OMT, 2016). 

  

 

No Brasil, só em 2015, apresentando como ano-base 2014, verifica-se um crescimento 

de 10,6% de turistas estrangeiros que visitaram o País, quando comparado com o ano 

anterior. Ao todo, foram 6,4 milhões de chegadas, versus 5,8 milhões em 2013, resultando em 

um avanço de 222% nos últimos 20 anos, conforme aponta na tabela 01, com a crescente 

participação nesse setor a partir do ano de 1994 (Ministério do Turismo - MTur, 2016): 

50 Milhões de chegadas do 

que em 2015 

 

256 Milhões de chegadas 

mais do que no ano anterior 

à crise de 2008 
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Tabela 01 

Chegadas de turistas ao Brasil, segundo os anos - 1970-2014. 

Chegadas de Turistas 

Ano Total Ano Total Ano Total Ano Total 

1970           249.900 

1971           287.926 

1972           342.961 

1973           399.127 

1974           480.267 

1975           517.967 

1976           555.967 

1977           634.595 

1978           784.316 

1979         1.081.799 

1980         1.625.422 

1981         1.357.879 

1982         1.146.681 

1983         1.420.481 

1984         1.595.726 

 1985        1.735.982 

1986         1.934.091 

1987         1.929.053 

1988         1.742.939 

1989         1.402.897 

1990         1.091.067 

1991         1.228.178 

1992         1.692.078 

1993         1.641.138 

1994         1.853.301 

1995         1.991.416 

1996         2.665.508 

1997         2.849.750 

1998         4.818.084 

1999         5.107.169 

2000         5.313.463 

2001         4.772.575 

2002         3.784.898 

2003         4.132.847 

2004         4.793.703 

2005         5.358.170 

2006          5.017.251 

2007          5.025.834 

2008          5.050.099 

2009          4.802.217 

2010         5.151.379 

2011         5.433.364 

2012         5.676.843 

2013         5.813.342 

2014         6.429.852 

Fonte: Brasil (2015, p. 131). 

 

A expansão do turismo no Brasil é bastante visível, tendo em vista que nos últimos 

anos ocasionou mudanças significativas na dimensão econômica brasileira. De acordo com os 

dados apresentados pelo Ministério do Turismo (2012) em parceria com o Instituto Brasileiro 

de Geografia Estatística (IBGE, 2012), a geração de renda pelas atividades características do 

turismo como emprego em hotéis, restaurantes, empresas de recreação, agências de viagens, 

companhias aéreas e outros serviços de transporte de passageiros, cresceu 32,4% enquanto 

que a economia brasileira apresentou 24,6% de expansão. Para o World Travel & Tourism 

Council (WTTC, 2015), no ano de 2014, aproximadamente 3,1 milhões de empregos diretos 

foram gerados pelo turismo e com estimativa de crescimento de 2,5% para o ano de 2015, 

totalizando 3,2% milhões de empregos.  

No Estado do Rio Grande do Norte, sobretudo no período de 2002 a 2010, o fluxo 

turístico cresceu cerca de 83,78%, um crescimento anual médio de 8,18%. Até junho de 2016 

houve um acréscimo de 43,77% comparado ao mesmo período do ano passado. Esse 

crescimento representou uma entrada de aproximadamente R$ 15 milhões na economia do 

estado (Secretária de Turismo do RN - SETUR, RN, 2016). 

Mediantes esses dados apresentados, pode-se entender que a expansão do turismo 

pode estar relacionada a um número significativo de novos destinos turísticos. Esta dinâmica 

transformou o turismo em um dos principais impulsionadores do avanço socioeconômico no 

mundo contemporâneo, se tornando uma importante fonte de renda para países 

industrializados e em processo de desenvolvimento (OMT, 2016). 
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Entretanto, a atividade pode gerar impactos de diversas ordens devido ao aumento do 

fluxo turístico nas regiões receptoras. Conforme Andereck (1995), os impactos do turismo 

nas comunidades são divididos em três categorias: o econômico, que compreende elementos 

como receitas fiscais, o aumento dos postos de trabalho, renda adicional, a carga fiscal, 

inflação e dívida do governo local; a segunda categoria são os elementos socioculturais, que 

abrange ressurgimento do artesanato e cerimônias tradicionais, o aumento das taxas de 

criminalidade e as mudanças nas culturas tradicionais e, por último, a categoria ambiental, 

que abarca a proteção de parques e vida selvagem, aglomeração, poluição do ar, da água e a 

poluição sonora, destruição da vida selvagem, vandalismo e o aumento do lixo. 

Tal pensamento é corroborado por Akis et. al. (1996), que assinala que o turismo é 

capaz de gerar uma gama de novas oportunidades de renda tanto no setor público como no 

privado. Segundo o autor, o benefício mais imediato e direto do desenvolvimento do turismo 

é a criação de postos de trabalho e a oportunidade para as pessoas aumentarem sua renda e 

qualidade de vida nas comunidades receptoras. 

Nesta perspectiva, pode-se mencionar o desenvolvimento do turismo no estado do Rio 

Grande do Norte, principalmente na faixa litorânea, destino já consolidado como turismo de 

sol e mar, devido apresentar praias com grande diversidade ambiental, o que atrai o interesse 

do empresariado como o do setor hoteleiro, bares e restaurantes, agências de viagens e 

operadoras de turismo, equipamentos de lazer, dentre outros aspectos que compõem a cadeia 

produtiva do turismo, ocasionando o aumento do capital financeiro no estado. Entretanto, 

vale salientar que o turismo no RN não é mais apenas o de sol e praia, pois, as regiões 

interioranas apresentam-se com considerável potencial turístico de aspectos bastante 

singulares, o que é totalmente diferente da lógica da região litorânea (Santos, 2014). 

Em termos de turismo, o estado do RN foi dividido em cinco grandes polos, sendo 

eles: Polo Agreste-Traíri, Polo Costa Branca, Polo Costa das Dunas, Polo Serrano e o Polo 

Seridó, objeto deste estudo. O Polo Seridó está localizado no interior do estado e é 

constituído por 9 cidades interioranas: Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, 

Currais Novos, Florânia, Lagoa Nova, Ouro Branco e Parelhas, que apresentam, em sua 

totalidade, características singulares em seu espaço e uma diversidade histórico-cultural que 

identifica a região e que tem despertado o interesse de se desenvolver o turismo na localidade 

(SETUR, RN, 2016).  

Devido seu potencial paisagístico e cultural, esforços significativos têm sido 

assumidos pelos setores: público e privado para o desenvolvimento do turismo na região 

Seridó Potiguar. Instituições públicas e privadas estão apoiando a implantação do segmento 
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na região. No entanto, para que o desenvolvimento do turismo seja benéfico a todos os 

envolvidos, deve ser planejado visando o benefício de todas as partes interessadas, ou seja, os 

setores público, privado e, sobretudo a comunidade receptora, estes que devem ser inseridos 

no processo de planejamento.  

Sobre isso Hall (2001, p. 116) considera que “o envolvimento dos residentes no 

processo de planejamento pode levar a participação em qualquer plano conduzido, assim, as 

maiores possibilidades de sucesso na implementação”. Já Choi e Murray (2010) e Lee (2013) 

entendem que o envolvimento da comunidade local é fundamental na tomada de decisão para 

o planejamento e implementação da atividade turística sustentável. Portanto, o envolvimento 

dos residentes no desenvolvimento do turismo na região é necessário, haja vista que fazem 

parte do local e sua participação contribui para a valorização dos aspectos culturais, naturais e 

acréscimo da economia local. 

Tendo em vista o potencial paisagístico e histórico cultural e o interesse turístico, 

fazer-se emergir cenários e realidades que necessitam ser analisados, na perspectiva dos 

residentes. Logo, apresenta-se como questão problema central deste estudo a seguinte 

indagação: quais as percepções dos residentes sobre o desenvolvimento do turismo na 

região Seridó Potiguar? 

 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

 

O turismo é um dos segmentos da economia capaz de provocar impactos 

significativos nas regiões onde se insere, isto é, devido o planejamento correto ou a ausência 

deste, tais impactos podem ser considerados positivos e/ou negativos, bem como benefícios 

e/ou custos nas localidades receptoras. Sendo assim, para o desenvolvimento da atividade 

turística sustentável é pertinente que se considere o devido planejamento que abarque todos 

os agentes interessados no processo, tanto os empresários e gestores do turismo, como 

também os residentes que são importantes no processo de desenvolvimento da atividade.  

Desta forma, do ponto de vista gerencial, entende-se que este estudo é relevante pelo 

fato de discutir sobre alguns mecanismos eficazes de planejamento turístico que contribuam 

para o desenvolvimento sustentável da atividade. O presente estudo delimitou-se a cidade de 

Currais Novos/RN, tendo em vista que, atualmente, a mesma está buscando o 

desenvolvimento do turismo por meio de programas como o “Roteiro Seridó” e o 
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“Geoparque Seridó”, devido seus atrativos naturais, histórico-culturais, religiosos, sociais e 

ecológicos, haja vista que é uma localidade com uma rica biodiversidade (Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, RN, 2012).  

Quanto à relevância cientifica/acadêmico, entende-se que este estudo justifica-se pela 

necessidade de elaboração de estudos e pesquisas sobre a percepção dos residentes do Seridó 

potiguar, no que se refere aos diversos impactos negativos e positivos que podem ser 

causados pelo segmento turístico na região. Tem como objetivo contribuir com a 

disponibilização de informações sobre percepções no que se refere ao processo de 

desenvolvimento do turismo e os impactos que podem ser ocasionados, originando, dessa 

maneira, informação aos governos federal, estadual e municipal, bem como aos demais 

órgãos interessados, além da comunidade geral, que poderá auxiliar para a tomada de 

decisões, criação e aplicação de projetos. 

Neste contexto, para se desenvolver o turismo em determinadas localidades é 

importante que se considere a participação dos atores sociais. Para Coriolano (2012) o 

desenvolvimento local é aquele em que os habitantes possuem considerável autonomia, para 

explorar o potencial da região, que gere benefícios para a coletividade. Ainda para a autora, 

desenvolver o turismo para o benefício da comunidade significa adotar políticas que criem 

oportunidades de trabalho e renda para a maioria. 

Sobre isso, Azevedo (2008, p. 12) assinala que “é de fundamental importância que se 

busque um modelo de desenvolvimento integrado, conciliando a participação política da 

sociedade, ética, transparência, compromisso social e ambiental, leis de mercado mais justas 

com a maioria da população”. Portanto, no processo de desenvolvimento da atividade 

turística, é conveniente que se considere a inclusão da comunidade local, bem como se 

busque analisar a percepção destes em relação ao desenvolvimento do turismo.  

Com isso, no que se refere a estudos correlatos ao tema em questão, encontra-se na 

literatura um número razoável de trabalhos, como artigos, dissertações e teses. Sharpley 

(2014) e Sirakaya et. al. (2002) mencionam que desde a década de 1970, há um aumento 

significativo de teorias e pesquisas sobre as atitudes dos residentes. O interesse em pesquisas 

sobre as atitudes dos residentes em relação ao turismo começou nos países desenvolvidos, 

especialmente nos Estados Unidos (Almeida, Balbuena, & Cortes, 2015), e em áreas e países 

onde o turismo tem vindo a desenvolver de forma mais intensa, como a Nova Zelândia, 

Canadá, Austrália e no Reino Unido (Lawson, Williams, Young, & Cossens, 1998; Ritchie, 

1988; Ross, 1992; Sheldon & Var, 1984), bem como na Espanha (Almeida-García F, Peláez-

Fernandez, M. A., Balbuena-Vazquez, A. & Cortes-Macias, R., 2016). 
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Assim sendo, obteve-se um breve panorama desses estudos a partir de pesquisas 

realizadas em banco de dados das bibliotecas virtuais de instituições e em periódicos 

nacionais e internacionais, como: periódicos capes/café, Repositório Institucional – UFRN; 

Biblioteca Digital Vérsila, o google acadêmico, caderno virtual de turismo, dentre outros, 

como se apresenta na tabela 02: 

 

Tabela 02 

Dissertações/Teses, percepção dos residentes, gestão ambiental e os impactos causados pelo 

desenvolvimento do turismo. 
Autor  Titulo  Instituição  Tese/dissert

ação  

Ano  

Nacionais 

BARRO

S,A. K. 

C.  

Turismo em Armação dos Búzios (RJ/Brasil): 

Percepções Locais Sobre os Problemas da 

Cidade e Diretrizes Prioritárias de Apoio a 

Gestão Ambiental 

Universidade Federal 

Fluminense (UFF) 

Dissertação  2003 

OLIVEI

RA, E. 

S.  

Impactos Socioambientais e Econômicos do 

Turismo e suas Repercussões no 

Desenvolvimento Local: O Caso De Itacaré – 

Bahia. 

Universidade Estadual de 

Santa Cruz e 

Universidade Federal da 

Bahia. (UESC e UFBA) 

Dissertação 2008 

DELGA

DO, A. 

K. C. 

Mapeamento de stakeholders nas áreas conexas 

de turismo e meio ambiente: um estudo em João 

Pessoa/PB. 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

Dissertação  2011 

FARIAS

, M. F. 

de. 

Turismo religioso na cidade da santa: a 

percepção da comunidade sobre os impactos 

causados através da construção do complexo 

turístico e religioso alto de Santa Rita, Santa 

Cruz/RN 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

Dissertação  2013 

MACH

ADO, B. 

L.  

Análise da percepção ambiental da qualidade 

ambiental e de serviços turísticos em João 

Pessoa/PB. 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

Dissertação  2014 

SILVA, 

T. S. da 

 

 

Percepções ambientais de comunidades rurais e 

indicadores de sustentabilidade como subsídios 

à conservação de áreas de caatinga no Rio 

Grande do Norte. 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

Tese 2014 

Internacionais 

GUTIER

REZ, D 

Las actitudes de los residentes ante el turismo.  Thesis. Universidad de 

La Laguna (Espana). 

Tese  2010 

LIMA, 

S. C. M. 

As percepções dos residentes do papel do 

turismo no desenvolvimento da Ilha da Boavista 

– estudo de caso: cidade da praia  

Faculdade de Economia, 

Universidade de 

Coimbra - FEUC  

Dissertação 

 

2012 

Fonte: dados da pesquisa obtidos a partir do google acadêmico; Repositório Institucional – UFRN; Biblioteca 

Digital Vérsila (2016). 

 

Quanto aos artigos relacionados à temática em questão, existe um número 

significativo na literatura, como se apresenta na tabela 03.  
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Tabela 03 

Artigos nacionais e internacionais correlatos ao tema da pesquisa. 
Autor (es) Titulo do Trabalho Periódicos Ano de 

publicação 

NACIONAIS 

RIBEIRO CRUZ, S.H.  Turismo na Ilha de Cotijuca sob a 

percepção de seus residentes 

Revista Turismo em Análise 

(v. 7, n. 1, p. 79-92). 

1996 

ARAUJO, C. D. de;  

CARVALHO, A. G. 

de; 

SILVA, C. D. da.  

Impactos ambientais do Turismo na 

Ilha Grande: Um estudo Comparativo 

sobre a percepção dos moradores da  

Vila do Abraão e da Vila Dois Rios 

Caderno Virtual de Turismo 

(Vol. 5, N° 3, p. 18 – 26). 

2005 

COSTA, N. B. R. da  Impactos socioambientais do turismo 

em áreas litorâneas: um estudo de 

percepção ambiental nos balneários 

de praia de leste, Santa Teresinha e 

Ipanema – Paraná. 

Revista eletrônica do 

programa de Pós-Graduação 

em Geografia – UFPR (v. 6, 

n. 2, p. p.151-181). 

2011 

PINHEIRO, I. S.; 

LIMA, V. A.  

FREIRE, E. X. 

MELO, A. A. 

A percepção ambiental de uma 

comunidade da caatinga sobre o 

turismo: visões e perspectivas para o 

planejamento turístico com vistas a 

sustentabilidade 

Revista Sociedade & 

Natureza (v. 23, n. 3, p. 467 – 

482). 

2011 

SOUZA, J. A. B. de. Os Impactos Socioambientais do 

Turismo nas Comunidades 

Receptoras: Reações de Adaptação.  

Revista Rosa dos Ventos (v. 

4, p.4-14). 

2012 

SILVA, T. S. N. da; 

SOUZA, C. F.  

Percepção dos impactos do Turismo 

pelos moradores da Praia do Farol - 

Ilha de Cotijuba/PA 

Revista Brasileira de Gestão 

e Desenvolvimento Regional 

(v. 9, n. 1, p. 262-280). 

2013 

HALLAL, D. R. 

MÜLLER, D. 

Impactos do turismo na cidade de 

Pelotas/RS, segundo a comunidade 

local. 

Revista Eletrônica de 

Administração e Turismo 

(vol. 3 – n. 2, p. 269 - 279). 

2013 

INTERNACIONAIS 

Autor (es) Titulo do trabalho  Periódicos  Ano  

Belisle, F. J., & Hoy, 

D. R. 

The perceived impact of tourism by 

residents: a case study of Santa Marta, 

Colombia. 

Annals of Tourism Research, 

(v.7 n.1, p.83 -101) 

1980 

SHELDON, P. J., & 

VAR, T. 

Residents attitudes toward tourism in 

North Wales. 

Tourism Management, (v. 5, 

p. 40 - 47). 

1984 

LIU, J., SHELDON, P. 

J., & VAR, T 

Resident perception of the 

environmental impacts of tourism.  

Annals of Tourism Research, 

(v.14, p. 17 – 37). 

 

1987 

LONG, T. P., 

PERDUE, R. R., & 

ALLEN, L. 

Rural resident tourism perceptions 

and attitudes by community level of 

tourism.  

Journal of Travel Research, 

(v.28 n.3, p. 3-9. 

1990 

ROSS, G.  Resident perception of the impact of 

tourism on an Australian City. 

Journal of Travel Research, 

(v. 3 n.3, p. 13 - 17). 

1992 

 

AP, J. Residents' perception on tourism 

impacts. 

Annals of Tourism Research, 

(v.19 n.4, p. 665 – 690). 

1992 

AP, J. y CROMPTON, 

J. L. 

 Residents strategies for responding to 

tourism impacts.  

Journal of Travel Research. 

(v.32, n.1, p.47-50). 

1993 

KING, B., PIZAM, A., 

& MILMAN, A 

Social impacts of tourism: host 

perceptions. 

Annals of Tourism Research, 

(v.20, n.4, p. 650 – 665). 

1993 

LANKFORD, S. V. Attitudes and perceptions toward 

tourism and rural regional 

development 

Journal of Travel Research, 

(v.32, n.3, p. 35 - 33. 

1994 

LAWSON, R.; 

WILLIAMS, J.; 

YOUNG, T.; 

COSSENS, J. 

A comparison of residents' attitudes 

towards tourism in 10 New Zealand 

destinations 

Tourism Management, 

(v. 19n. 3, P. 247 - 256). 

1998 
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Tabela 03  

Artigos nacionais e internacionais correlatos ao tema da pesquisa (Cont.) 

SIRAKAYA, E., 

TEYE, V., AND S. 

SÖNMEZ 

Understanding Residents Support for 

Tourism Development in the Central 

Region of Ghana 

Journal of Travel Research. 

(v. 41 n.1 p.57-67) 

2002 

TOSUN, C. Host perceptions of impacts: a 

comparative tourism study.  

Annals of Tourism Research, 

(v.29, n.1, p. 231 – 253) 

2002 

ANDERECK, K. L., 

VALENTINE, K. M., 

KNOPF, R. C., & 

VOGT, C. A. 

 Residents' perceptions of  mmunity 

tourism impacts.  

Annals of Tourism Research, 

(v. 32 n.4, p.1056 – 1076) 

2005 

PEREZ, E.; NADAL, 

J 

Host community perceptions: a 

cluster analysis. 

Annals of Tourism Research 

(v. 32, n. 4, p. 925 – 941). 

2005 

HALEY, A. J., 

SNAITH, T., & 

MILLER, G 

The social impacts of tourism: a case 

study of Bath, UK.  

Annals of Tourism Research, 

(v.32 n.3, p. 647 – 668). 

2005 

DYER, P., GURSOY, 

D., SHARMA, B., & 

CARTER, J. 

 Structural modeling of resident 

perceptions of tourism and associated 

development on the Sunshine Coast, 

Australia.  

Tourism Management, (v.28, 

p.409 - 422. 

2007 

VARGAS, A., 

PLAZA, M. A., & 

PORRAS, N. 

Understanding residents' attitudes 

toward the development of industrial 

tourism in a former mining 

community 

Journal of Travel Research,  2009 

HUETE, R Opiniones y actitudes ante el turismo 

residencial en el sur de la Comunidad 

Valenciana.  

Pasos. Revista de Turismo y 

Patrimonio Cultural, (v. 8 

n.4, 445 - 461). 

2010 

 

TÜRKER, N. 

ÖZTÜRK, S. 

Perceptions of Residents Towards 

The Impacts of Tourism in the Küre 

Mountains National Park, Turkey 

International Journal of 

Business and Social Science 

(v. 4 v. 2) 

2013 

ALMEIDA, F., 

BALBUENA, A., & 

CORTES, R. 

Residents' perceptions of tourism 

development in Benalm  (Spain) 

Tourism Management 

Perspectives, (v. 13 n.1, p. 

33- 40). 

2015 

GARCIA, F. A; 

FERNANDÉZ, M. A. 

P.; VÁZQUEZ, A. B.; 

MACIAS, F. C.  

Residents' perceptions of tourism 

development in Benalmadena 

(Spain) 

Tourism Management (54, P 

259-274) 

2016 

Fonte: Dados da pesquisa a partir de periódicos capes/café e google acadêmico (2016). 

 

Nas dissertações/teses e artigos são apresentadas informações relevantes ao descrever 

as percepções dos residentes, no que se refere aos diferentes efeitos provocados pela 

atividade turística sobre a população local. Estes estudos foram levantados com a finalidade 

de se averiguar o que está sendo desenvolvido sobre o tema proposto nesse estudo. 

Trata-se de um estudo viável, pois, será possível obter dados e informações sobre os 

impactos positivos e negativos causados pelo desenvolvimento do turismo na localidade, 

assim como a satisfação com o lugar e a percepção de governança, do ponto de vista dos 

residentes, estes que são os mais propensos aos impactos do turismo por residirem no local 

onde a atividade turística se instala. Deste modo, buscou-se direcionar este estudo à lacuna do 

conhecimento, no que se refere aos estudos desenvolvidos no Seridó Potiguar, sobre a 
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percepção dos residentes acerca dos impactos ocasionados pelo desenvolvimento do turismo, 

satisfação com o lugar e percepção da governança, o que entende-se que auxilia em 

compreender melhor a dinâmica do turismo neste destino. Esta informação pode ser útil ao 

projetar estratégias, visando melhorar o conhecimento e aceitação do turismo entre a 

população local, o que poderá contribuir na melhoraria da hospitalidade, desenvolvimento, 

crescimento e para a sustentabilidade do turismo no município. 

 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar a percepção dos residentes quanto aos impactos, satisfação com o lugar, governança 

e apoio ao desenvolvimento do turismo na região Seridó Potiguar. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a). Caracterizar a percepção do residente quanto aos impactos do turismo, satisfação com o 

lugar, governança e apoio ao desenvolvimento do turismo. 

   

b). Investigar as inter-relações entre gênero e percepção do residente quanto aos impactos do 

turismo, satisfação com o lugar, governança e apoio ao desenvolvimento do turismo. 

 

c). Investigar as inter-relações entre percepção do residente quanto aos impactos do turismo, 

satisfação com o lugar, governança e apoio ao desenvolvimento do turismo. 
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1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Na perspectiva de ordenar o trabalho de forma coerente, este estudo apresenta o 

capitulo introdutório, juntamente com o problema de estudo, seguido de sua justificativa, 

objetivo geral e objetivos específicos. 

Além desse capitulo introdutório, apresenta-se o referencial teórico para dar um norte 

ao estudo, com conceitos e definições do turismo e desenvolvimento regional, os impactos 

gerados pelo desenvolvimento do turismo, Satisfação com o lugar, governança e apoio ao 

desenvolvimento do Turismo, assim como os mecanismos de minimização e potencialização 

dos impactos do turismo. 

Baseando-se no que está sendo exposto no estudo, no terceiro capítulo são 

apresentados os procedimentos metodológicos, com os principais métodos utilizados para a 

realização da pesquisa, bem como tipologias de estudo, área de abrangência, população e 

amostra, instrumentos de coleta de dados como também as técnicas de análise de dados. A 

partir disso, segue os resultados e análises dos dados, bem como as implicações gerenciais e, 

para concluir o trabalho, apresentam-se as considerações finais sobre o estudo, abarcando as 

considerações da pesquisa de campo e recomendações para futuras pesquisas, as referências 

bibliográficas e apêndice. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1.  TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

O turismo é uma das principais atividades socioeconômicas capazes de contribuir para 

a geração de divisas e receitas para as localidades onde se insere. Conforme o MTur (2016) e  

WTTC (2016) no Brasil o turismo tem se destacado no contexto internacional pela sua 

vitalidade econômica, onde já representa uma expressiva contribuição na economia brasileira 

com 3,7% do PIB no país. 

Beni (2006) menciona o turismo como uma atividade capaz de provocar o: 

 

Desenvolvimento intersetorial, em função do efeito multiplicador do investimento e 

dos fortes crescimentos da demanda interna e receptiva. É atividade excelente para 

obtenção de melhores resultados no desenvolvimento e planejamento regional ou 

territorial. Por efeito do aumento da oferta, eleva a demanda de emprego, 

repercutindo na diminuição da mão-de-obra subutilizada ou desempregada (Beni, 

2006, p. 67). 

 

 

Portanto, o turismo é um importante fator de desenvolvimento, podendo gerar 

mudanças significativas nos destinos receptores, promovendo a melhoria e criação de novos 

postos de trabalho, o que contribui para um aumento nas divisas de países, estados e 

municípios onde se insere. Destaca-se também a capacidade de contribuir para a valorização 

dos recursos locais, no que se refere ao património cultural, histórico e natural de uma região. 

Mowforth e Munt (1998, p.13) mencionam “a indústria do turismo como um 

importante fenômeno de crescimento num sentido global, tendo em vista a rapidez com que 

novos lugares são continuamente atraídos nos processos do turismo”. 

Na visão de Scótolo e Panosso Netto (2015), países, estados e municípios têm 

buscado trabalhar com o turismo como estratégia de desenvolvimento, tomando como 

hipótese que o turismo possui significativo potencial para corrigir desigualdades, sejam elas 

econômicas e sociais através da geração de emprego, renda e ao mesmo tempo contribuir 

para valorização dos recursos naturais, históricos e culturais das localidades receptoras do 

turismo.  

Para Coriolano, Araújo e Vasconcelos et. al. (2009), os governos consideram que o 

turismo é responsável pelo desenvolvimento socioeconômico dos países, estados e regiões, 
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pois, coopera para a arrecadação de taxas, tributos, impostos ou proventos aos cofres 

públicos, como também contribui para o aumento de capital nas empresas. Os autores 

também mencionam que a conjuntura da política atual predomina no que se relaciona aos 

interesses por regiões e pela técnica de regionalizar espaços geográficos, como forma de 

inserir esses lugares na dinâmica do mercado global para a dinamização das economias 

regionais.  

Assim, o desenvolvimento pode ser considerado como um fator que contribui para o 

progresso das comunidades receptoras, no caso deste estudo, da atividade turística. Lemos 

(2001) alude o desenvolvimento como o aumento do PIB, resultante da combinação de 

fatores de produção, acompanhado pela melhoria de vida da população local e por alterações 

significativas na estrutura econômica da localidade. 

Na visão de Sen (1999), o desenvolvimento pode ser definido como um processo de 

ampliação de liberdades reais de que uma pessoa goza. Em sua teoria “desenvolvimento 

como liberdade”, o autor ressalta a importância de enfatizar outros critérios, não apenas o 

econômico mais também a inclusão social, que perpassam os parâmetros quantitativos de 

acesso à saúde e educação. Relaciona-se ao poder de autonomia para conquistar seu bem-

estar tendo a oportunidade de participar, interferir nos processos de decisão e de escolha que 

possam satisfazer suas necessidades. 

Perroux apud Andrade (1987, p. 59) entende que o “desenvolvimento é a combinação 

de mudanças sociais e mentais de uma população que torna apta a fazer crescer, 

cumulativamente e de forma durável, seu produto real global”. Sen (1999) considera que 

desenvolvimento é um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas disfrutam. 

Assim sendo, desenvolvimento está relacionado, ao crescimento econômico, e em muitos 

casos a melhoria de vida das populações locais. 

A abordagem de desenvolvimento regional fundamenta-se no conceito de região. Para 

Fischer (1973, apud Ablas, 1973), região pode ser entendida em muitos casos como região de 

desenvolvimento econômico de onde prevalecem à adoção de medidas, planos, programas, 

projetos e intervenções, com a finalidade de leva-la do nível em que está se encontra até 

alguns objetivos predeterminados.  

Para Boudeville (1973, p.12), pode-se caracterizar “região por sua maior ou menor 

uniformidade: ela é mais ou menos homogênica. Pode-se estuda-la, em segundo lugar, do 

ponto de vista da interdependência e da hierarquia de suas diversas partes, sendo mais ou 

menos polarizada”. 
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Em relação à região homogênica, Richardson (1969) define como a que se baseia no 

ponto de vista de que as áreas geográficas podem estar conectadas como uma região única 

quando partilham de características monótonas. Essas características podem ser econômicas, 

com estruturas de produção idênticas; geográficas, topografia ou clima semelhante; ou 

mesmo sociais ou políticos como uma “identidade” regional ou uma lealdade partidária 

tradicional. 

Quanto à ideia de polarização, Lopes (1995, p.37) entende que “região pode ser 

definida como uma área na qual as relações econômicas internas são mais intensas do que as 

estabelecidas entre regiões exteriores a elas”. Assim, pode-se entender que a região 

polarizada possui ligação interna entre seus membros, e de maneira menos intensa com 

regiões que não fazem parte da polarização.  

Nesta concepção, Bosier (2001, p.7) define desenvolvimento regional como um 

processo de mudanças estruturais, localizado num território chamado "região" que está 

associado com um processo contínuo de progresso na própria comunidade, na sociedade que 

habita nele ou mesmo em cada membro individual da comunidade ou sociedade residente 

nesse território.  

Assim, tem-se o desenvolvimento econômico regional. Conforme Cardoso e Ribeiro 

(2002) para se definir o desenvolvimento econômico regional, é necessário levar em conta 

outras variáveis não econômicas, sendo elas: as realizações, a cultura de valores, a dimensão 

relacional e as motivações intrínsecas.  

Para Sen (1999), o desenvolvimento econômico regional inclui a dimensão econômica 

ligada aos direitos democráticos e as liberdades. Uma região desenvolvida é aquela que os 

indivíduos possam participar e desfrutar das liberdades individuais, para atender seus desejos 

associado à obrigação social institucional, o que contribui para formação de capital social. Os 

contatos sociais dos membros de uma determinada sociedade facilitam, tanto em âmbito 

econômico como também contribui para atender as necessidades da coletividade. 

Coriolano et. al. (2009) infere que o processo de regionalização busca atender as 

finalidades políticas de regiões, baseado em interesses econômicos funcionais, permanecendo 

focado muito mais além do que as características físicas. É neste contexto que se insere o 

turismo regional. Turismo regional é uma forma encontrada pelos órgãos de estância pública 

e privada para promover o potencial turístico, incentivar e fortalecer os empreendimentos já 

existentes, por meio da criação de roteiros integrados de turismo, com o apoio da prestação 

de serviços.  
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Em várias regiões do mundo, o desenvolvimento do turismo regional, proveniente de 

ações locais, tem acontecido sob diversas e variadas formas, como no caso do Brasil. Tendo 

em vista seu potencial turístico e a importância de se ter instrumentos de planejamento no 

intuito de fomentar a atividade turística para que gere benefícios econômicos, culturais, e 

principalmente sociais, os órgãos públicos e privados estão investindo na regionalização da 

atividade, por intermédio de programas. Nesta perspectiva, alguns autores, como Araújo 

(2013); Lucena e Lopes (2011); Silva (2014); Silva e Sonaglio (2013) e Virginio (2011) 

trazem pesquisas que tratam do desenvolvimento turístico regional nesta vertente, com uma 

análise desses programas quanto sua eficácia para a regionalização do turismo no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, como apresentado na tabela 04: 

 

Tabela 04 

Trabalhos que tratam da regionalização do turismo por intermédio de programas e projetos 
Publicações Título do Trabalho   Resumo. 

Araújo, 

Ana. 

Carolina de 

(2013) 

 

Fatores que Influenciam na 

Efetivação de Ações para o 

Desenvolvimento do 

Turismo Municipal: Uma 

Análise da Regionalização 

do Turismo no Rio Grande 

do Norte no Ano de 2012. 

O trabalho se refere às politicas de turismo elaboradas pelo estado 

brasileiro, apresentando um estudo dos municípios participantes 

dos cinco “Polos Turísticos do Estado do Rio Grande do Norte”, 

onde identifica os fatores que capazes influenciar na 

implementação ou não das sete ações municipais sugeridas pelo 

Mtur, contidas no Programa de Regionalização do Turismo - PRT. 

Fonseca, 

Maria 

Aparecida 

Pontes. 

(2007) 

Tendências atuais do 

turismo potiguar: a 

internacionalização e a 

interiorização 

O trabalho trás informações do turismo na realidade do Rio Grande 

do Norte, onde a autora menciona que esse segmento se constitui 

uma das atividades econômicas mais dinâmicas no estado, além de 

discutir as tendências recentes do turismo potiguar, ressaltando 

dois processos espaciais decorrentes da expansão do turismo e que 

assumem importância atualmente, isto é a internacionalização e a 

interiorização da atividade. 

 

Lucena, L. 

Lopes, R. 

M. R. 

(2011). 

Projeto Roteiro Seridó: 

Novos Caminhos e 

Possibilidades que 

Potencializam o Turismo 

no Interior do Rio Grande 

do Norte 

O estudo trás uma discussão relacionada ao potencial 

desenvolvimento turístico da região Seridó, no Estado do Rio 

Grande do Norte, que vem sendo proposto através da execução de 

um conjunto de ações voltadas ao alcance do desenvolvimento 

regional, em bases assentadas na sustentabilidade. 

Silva, 

Rodrigo. 

Cardoso. da 

(2014) 

Política de Regionalização 

de Turismo no Interior 

Potiguar: Articulação, 

Entraves e Efetividade. 

A pesquisa trás uma analise de que medida o PRT tem sido efetivo 

para desencadear o processo de interiorização do turismo no Estado 

do RN.  

Silva e 

Sonaglio 

(2013) 

A dinâmica do “Roteiro 

Seridó” em Currais 

Novos/RN 

O estudo trata-se das ações institucionais voltadas para a 

implementação do “Roteiro Seridó”, em Currais Novos/RN, que 

possam contribuir para a regionalização do turismo, bem como os 

equipamentos turísticos utilizados na sua execução e as empresas 

que comercializam e realizam seu receptivo oficial. 

Virginio, D. 

F. (2011).  

 

Gestão Pública do 

Turismo: Uma Análise os 

Impactos da Política 

Macro de Regionalização 

Turística no Período 2004-

2011 no Estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil. 

O trabalho trata-se de uma avaliação do macro PRT se pode ser 

considerado como uma importante política de 

 desenvolvimento para o turismo no estado do Rio Grande do 

Norte, já que é um dos setores mais promissores e integra como 

parte de suas políticas públicas o Macroprograma de 

Regionalização do Turismo com vistas a interiorizar essa atividade.  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Mediante esse panorama de abordagens de publicações que trazem a regionalização 

do turismo com o apoio de programas tanto de instancia nacional como regional, é 

conveniente salientar que o Ministério do Turismo é responsável pela criação de diversos 

programas, estes que tem como objetivo desenvolver o turismo numa perspectiva regional. 

Dentre eles, pode-se citar o Programa de desenvolvimento do turismo – PRODETUR, o 

Programa Nacional de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, Plano Nacional do 

Turismo (PNT, 2013 - 2016) e o Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável – 

PDITS.  

Os Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR objetivam 

organizar as intervenções públicas para o desenvolvimento da atividade, através de prévios 

processos de planejamento das regiões turísticas. A partir do planejamento das áreas turísticas 

prioritárias são propostas intervenções públicas a serem implantadas de forma que o turismo 

venha a organizar alternativas econômicas que possam gerar emprego e renda 

prioritariamente para a população local (MTur, 2016). 

 Baseando-se nesta visão, o turismo regional vem sendo discutido desde 2004. Em 

virtude disto, o MTur, em parceria com o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), 

desenvolveu o Plano Nacional do Turismo (PNT, 2013 - 2016), o qual propõe ampliar a 

participação de estados e municípios na criação de políticas de turismo. O principal objetivo 

do PNT é estabelecer mecanismos que garantam estabilidade e confiança para a obtenção de 

licenças, autorizações, concessões e demais exigências do estado para a instalação e operação 

de empreendimentos turísticos no país. 

Para o desenvolvimento regional do turismo, o PNT é de grande relevância, pois é 

uma ferramenta que concretiza as diretrizes da atividade para os próximos anos. Nesta 

instância, busca promover o desenvolvimento do turismo em regiões potencialmente 

turísticas em todo o país, fazendo emergir a regionalização do turismo por intermédio de 

programas, destacando-se como o mais relevante o Programa de Regionalização do Turismo 

– Roteiros do Brasil (MTur, 2016). 

O Programa Nacional de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil tem como 

meta a descentralização, coordenada e integrada, embasado nos princípios da flexibilidade, 

articulação, mobilização e cooperação, com o intuito de incentivar os municípios a trabalhar 

em conjunto a estruturação e promoção, a forma em que cada particularidade local pode ser 

contemplada, valorizada e integrada num mercado mais abrangente (MTur, 2016). 

Quanto ao Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), 

este foi elaborado pelo Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) por regiões 
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da federação brasileira, constituindo um instrumento de planejamento da atividade turística 

em determinadas áreas geográficas selecionadas, cujo objetivo principal é orientar o 

desenvolvimento do setor em bases sustentáveis, a curto, médio e longo prazo, constituindo 

as bases fundamentais para a definição de ações, as prioridades, e a tomada de decisão 

(PRODETUR, NACIONAL, 2008). 

No que se refere ao PDTIS da região Seridó, este tem como objetivo desenvolver o 

turismo na localidade a partir de pequenas escalas de operação e baixos efeitos impactantes 

dos investimentos locais em infraestrutura turística, especialmente relacionado às atividades 

do turismo cultural-arqueológico, de modo a favorecer a conservação do meio ambiente e da 

rusticidade local, num processo de valorização dos elementos naturais da paisagem e dos 

traços culturais das populações nativas, como fundamento da atratividade turística (PDTIS, 

SERIDÓ, 2011). 

Partindo desse objetivo, o PDTIS Seridó tem a função de fortalecer a atividade 

turística na região, de maneira a contribuir na valorização dos bens naturais e culturais, 

através do planejamento adequado, no que se relaciona ao uso e ocupação sustentável desses 

territórios, buscando ampliar a oferta turística no estado e a diversificação das atividades 

turísticas já existentes, tornando o destino potiguar competitivo e reconhecido nacionalmente 

(PDTIS, SERIDÓ, 2011). 

Nesta mesma linha de desenvolvimento do turismo regional, há também os Polos de 

desenvolvimento econômico sustentável do turismo, com o intuito de dar continuidade e 

suprir as deficiências dos programas de desenvolvimento de turismo regional, por meio de 

diversas ações voltadas para o fortalecimento das ligações da cadeia produtiva, como por 

exemplo, a criação do Polo de turismo do Seridó no Rio Grande do Norte – RN em 2005 

((PDTIS, SERIDÓ, 2011). 

Mediante estas considerações, pode-se dizer que o turismo regional tem emergido 

com expressividade. Segundo Coriolano et. al. (2009), a região nordeste é uma das regiões 

turística que mais cresce no país, há mais de quatro décadas a atividade turística vem se 

implantado na região, com ricas experiências de desenvolvimento regional e local.  

Apesar do potencial econômico passível de ser desenvolvido com o turismo, a 

atividade turística tem o potencial de gerar mudanças significativas (impactos), que podem 

ser tanto econômicas, como sociais e ambientais, em decorrência do movimento de pessoas 

nas regiões receptoras do turismo. Tomazzoni (2009) explica que a variável de mobilidade 

provoca mudanças nos fluxos, podendo causar impactos positivos ou negativos, sobre a 

realidade da região, dependendo de seu poder de atração sobre os fatores de produção e de 
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mercado. Considerações sobre os impactos gerados pelo desenvolvimento do turismo nas 

regiões são abordados a seguir: 

 

 

2.2.  IMPACTOS GERADOS PELO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  

 

 

O turismo é uma das atividades humanas que mais gera impactos no meio onde se 

insere, sejam eles positivos ou negativos, especificamente no que se refere aos aspectos 

ambientais, econômicos e sociais. Conforme Moesch (2002), o turismo é considerado uma 

atividade complexa, onde há uma combinação de inter-relacionamentos entre produção de 

bens e serviços. Nessa composição, agregam-se uma prática social com base cultural, com 

herança histórica, a um ambiente diverso, cartografia natural, relações que envolvem a 

hospitalidade e troca de informações interculturais. O somatório desta dinâmica sócio cultural 

dá origem a um fenômeno constituído de objetividade/subjetividade, consumido por milhões 

de pessoas. 

Logo, a atividade turística por si, é transformadora de espaço e causadora de impactos, 

devido sua expansão e criação de infraestruturas como a construção de hotéis, restaurantes, 

resorts, parques, além de áreas de estacionamento e empreendimentos que podem afetar de 

forma direta ou indireta, o território e a biodiversidade local (Leal, 2012). Desta forma, pode-

se afirmar que a atividade turística causa impactos de várias ordens, sejam eles econômicos, 

sociais, ambientais ou culturais. Na conceituação de Pires (2006, p. 12), “o turismo exerce 

impactos sobre o ambiente por ser um grande consumidor de combustíveis, eletricidade, 

alimentos e outros recursos da água e da terra, gerando significativas quantidades de lixo e de 

emissões neste mesmo ambiente”. 

Conforme Ap e Crompton (1993), o turismo é amplamente percebido pela população 

local como um alicerce econômico de relevante potencial, fornecendo elementos que podem 

contribuir para melhorar a qualidade de vida dos residentes, como: oportunidades de 

emprego, acréscimo de impostos, diversificação econômica, por meio da criação e 

implantação de restaurantes, atrativos naturais e áreas de lazer. No entanto, o turismo tem 

impactos negativos na qualidade de vida, impactos estes que podem estar relacionados à 

superlotação, o tráfego e os problemas de estacionamento, aumento da criminalidade, 

aumento do custo de vida, os conflitos entre turistas e residentes, bem como as mudanças de 

hábitos dos residentes. 
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Ruschman (2000, p. 34) define os impactos gerados pelo desenvolvimento do turismo 

como “consequência de um processo complexo de interação entre os turistas, comunidades e 

os meios receptores. Muitas vezes, tipos similares de turismo provocam diferentes impactos, 

de acordo com a natureza das sociedades nas quais ocorrem”, sendo considerados positivos 

quando são benéficos para as comunidades receptoras e negativos quando ocasionam danos 

reversíveis e irreversíveis para a localidade e sua população. 

Perante essas considerações, os efeitos positivos causados pelo desenvolvimento do 

turismo na economia, baseado na Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001), contribui 

tanto para a geração de divisas como também minimiza os problemas de desemprego. Assim, 

a OMT (2001) pontua como aspectos positivos gerados pela atividade turística na economia 

de um país os seguintes:  

a) Contribuição do turismo para o equilíbrio da balança de pagamentos; por intermédio de 

gastos primários referentes aos gastos realizados pelos visitantes internacionais num país 

e aos gastos realizados pelos nacionais deste país no exterior, enquanto que os efeitos 

secundários são produzidos pelos gastos turísticos que se filtram na economia local, e por 

último os efeitos terciários, que são os fluxos monetários que se iniciaram pelo gasto 

turístico e que de alguma maneira esta relacionado com a atividade turística; 

b) Contribuição do turismo ao Produto Interno Bruto (PIB), originados dos bens e serviços 

comprados pelos segmentos de turismo; 

c) Contribuição do turismo para a criação de empregos, estes que podem ser direto, gerado 

pelos gastos dos visitantes em instalações turísticas; indireto relacionado ao setor 

turístico, mais não é resultado direto dos gastos turísticos e o induzido, resultados dos 

gastos dos moradores, produzidos das entradas geradas pelo turismo; 

d) O turismo como motor da atividade empresarial, ocasionado pelas múltiplas conexões 

com os demais setores da economia e; 

e) Contribuição da atividade turística para o aumento da distribuição de renda, pois, 

coopera para uma melhor distribuição de renda, tanto em termos de população como em 

termos de colaboração ao equilíbrio da economia regional de um país; 

Autores como McCool e Martin (1994) e Perdue et. al., (1990), mencionam como 

efeitos positivos do turismo o aumento da econômica, por meio do melhoramento das receitas 

fiscais e acréscimo da renda pessoal. Para Johnson et. al. (1994), o turismo cria mais 

oportunidades de emprego, novos investimentos, e as empresas locais se tornam mais 

lucrativas, enquanto que King et. al., (1993) afirma que o turismo melhora os padrões de vida 

através de negócios, oportunidades e investimento em infraestrutura. 
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Liu e Var (1986), em seus estudos sobre a percepção dos residentes, observaram como 

efeitos positivos advindos do turismo a geração de emprego, uma maior rentabilidade nos 

investimentos e nas empresas locais e como custos negativos mencionam o aumento nos 

preços de bens e serviços e o aumento nos valores dos imóveis. 

Embora haja vários estudos que confirmem os efeitos positivos do turismo na 

economia em comunidades receptoras, há também as consequências negativas. Ruschmann 

(1999) menciona como efeitos negativos o abandono de atividades primárias pelas 

populações autóctones para a busca de empregos no setor turístico, a situação de dependência 

de alguns destinos em relação ao turismo como atividade quase exclusiva, o que pode levar 

ao esgotamento econômico caso haja uma diminuição no fluxo turístico, a inflação e aumento 

abusivo de preços, além da especulação imobiliária, o que marginaliza a população local, em 

especial os mais carentes e a sazonalidade da atividade turística, que provoca transtornos e 

desemprego nos períodos de baixa ocupação. 

Na visão de Dias (2005, p.18-20), os impactos negativos gerados pelo turismo na 

economia podem ser classificados em quatro categorias: 

 

A primeira está relacionada ao impacto sobre os gastos do setor público; com o 

aumento do turismo, cresce a necessidade de investimentos públicos [...] o setor 

público deve prover a infraestrutura e serviços em geral (saúde, segurança etc.) e 

administrar os recursos ambientais e culturais, o que demanda muitos gastos; a 

segunda sobre os preços; a expansão do turismo é acompanhada de um aumento dos 

preços motivada entre outros fatores por: aumento da demanda por bens e serviços e 

o aumento da oferta monetária (dinheiro); a terceira sobre o mercado imobiliário e o 

preço da terra: o turismo provoca o aumento dos preços de terrenos e imóveis 

localizados em áreas de potencial turístico [...] o custo da terra provoca a 

diminuição da atividade agrícola e por último o impacto sobre a estrutura do 

trabalho local: a atividade turística gera novas oportunidades de trabalho e emprego, 

deslocando trabalhadores de outras atividades econômicas [...] nesse aspecto, a 

atividade turística supre a necessidade de trabalho para muitas pessoas. Por outro 

lado, o turismo desarticula atividades econômicas tradicionais, que muitas vezes 

compõem o produto turístico. 

 

 

Em termos sociais, Pizam (1984, apud Haralambopoulos & Pizam, 1996) cita que os 

impactos sociais podem ser classificação em seis categorias e fornece exemplos dos seus 

componentes. Estes impactos são demográficos (tamanho da população, idade, alterações de 

pirâmide); ocupacional (alteração de ocupação e distribuição de ocupações); culturais 

(alterações na tradição, religião e língua); transformação das normas (valores, moral e papéis 

sexuais), modificação do consumo padrões (infraestrutura, commodities); e o impacto sobre o 

meio ambiente (poluição e congestionado nas principais vias que dão acesso as localidades 

turísticas). 



33 

 

Por impactos sociais entende-se como os impactos que resultam das relações sociais 

mantidas durante a estada de visitantes, cuja intensidade e duração dependem de fatores 

espaciais e temporais restritos. Assim, a atividade turística em regiões inferiormente 

desenvolvidas pode oferecer como impactos positivos meios para manter um nível de 

atividade econômica suficiente, esses meios estão relacionados à melhoria das condições 

sanitárias da região em que a atividade turística acontece como também a outras comodidades 

e serviços como: iluminação, coleta de lixo, melhoria nas comunicações, novas filiais de 

entidades financeiras e etc., contribuindo para a melhoria de vidas dos residentes locais, 

evitando a migração de pessoas para áreas mais desenvolvidas de um país, como também, 

pode melhorar as oportunidades de lazer, cultura e valorização do património cultural (OMT, 

2001 & Perdue et. al., 1990). 

Entretanto, a atividade turística ocasiona impactos sociais negativos às localidades 

receptoras, que se refere à ocorrência do chamado “efeito demonstração”, que se caracteriza 

pelo fato de que um alto número de turistas acaba estimulando hábitos desconhecidos e, por 

vezes, inacessíveis à população local, podendo transformar profundamente os hábitos sociais 

locais através da remoção e da perturbação dos preceitos já estabelecidas pela população 

local; alteração dos princípios de moralidade habituais das localidades visitadas, tais como 

aumento da prostituição, criminalidade, disseminação de doenças e endêmicas. Note-se que, 

por outro lado, o turismo é capaz de promover um efeito contrário, da melhoria das condições 

de saúde; necessidade de importação de mão-de-obra qualificada e produtos específicos para 

atendimento dos turistas; ocorrência de conflitos entre turistas e residentes, em áreas de 

turismo religioso (Ruschmann, 1997). 

Butler (1980) sugere um modelo, onde os destinos turísticos evoluem através dos 

estágios de exploração, envolvimento, desenvolvimento, consolidação e estagnação, seguida 

pelo estágio de declínio ou rejuvenescimento. Este modelo propõe que os impactos sociais 

emergem nas fases de consolidação e estagnação. Segundo o autor, o grande número de 

visitantes e as facilidades oferecidas por eles podem ser esperados para despertar alguma 

oposição e descontentamento entre residentes permanente, uma vez que na fase de estagnação 

níveis de capacidade para muitas variáveis terá sido atingido ou ultrapassado com ambiente 

de atendimento, social e os problemas gerados a economia. 

Nesse sentido, Ruschmann (1997) infere que os impactos sociais negativos podem ser 

identificados por meio de cinco estágios de evolução, criados com base na teoria de Doxey 

(1975), a qual propõe um índice de irritação para mensurar o grau das relações entre 

visitantes e visitados: 
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1) Euforia: Ambos veem o desenvolvimento do turismo como oportunidades de emprego, 

negócios e lucro; 

2) Apatia: Com o crescimento e estabilização do turismo a população local considera os 

lucros gerados pelo setor como garantia e os turistas passam a ser considerados um 

“meio” para obtenção de lucro mais fácil, diferentemente do início do desenvolvimento 

da atividade; 

3) Irritação: essa ocorre quando se percebe que a atividade turística começa a atingir níveis 

de saturação, onde os visitantes apresentam níveis de insatisfação altos e a localidade 

demonstra-se incapaz de atender a demanda; 

4) Antagonismo: Representa o declínio da atividade turística no local, tendo como 

consequência à irritação à população, responsabilizando os turistas por todas as mazelas 

sociais; 

5) Conscientização: ocorre quando a população se conscientiza de que na ânsia de obter 

lucros imediatos, não foram consideradas mudanças que estavam ocorrendo no local, e 

não se pensou em impedir. 

Do mesmo modo, o desenvolvimento do turismo é capaz de gerar conflitos sociais na 

comunidade, por decorrência das diferenças socioculturais, bem-estar econômico e as lacunas 

de poder entre o hospedar, a comunidade e os turistas (Tosun, 2002).  

Além dos fatores até aqui mencionados, também se registra que a atividade turística 

pode causar efeitos sobre o ambiente natural, sendo que pode apresentar um viés positivo ou 

negativo, dependendo do tipo de exploração realizada. No entanto, para se falar dos impactos 

ambientais ocasionados pelo turismo, é conveniente que se faça uma breve retrospectiva 

acerca das principais discursões globais sobre as transformações ambientais ocorridas nas 

últimas décadas, estas que se traduzem em inúmeros encontros, conferências, tratados e 

acordos assinados pelos países do mundo como apresentado na tabela 05: 

 

Tabela 05  

Principais acontecimentos relacionados à questão ambiental 
Ano  Local Acontecimento  Observação 

1962 EUA 

Publicação do livro 

Primavera silenciosa 

(Silent Spring). 

Livro publicado por Ranchel Carson que teve grande repercussão 

na opinião pública e apresentarem-se os perigos do inseticida 

DDT. 

1968 
Roma 

Itália 
Criação do clube de Roma  

Organização informal cujo objetivo era promover o entendimento 

dos componentes variados, mas, interdependentes - econômicos, 

políticos, naturais e sociais -, que formam o sistema global. 

1968 Paris 

Conferência da UNESCO 

sobre a conservação e o 

uso racional dos recursos 

da biosfera 

Nessa reunião foram estabelecidas as bases para o lançamento, em 

1971, do programa homem e a biosfera (MAB). 
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Tabela 05  

Principais acontecimentos relacionados à questão ambiental (Cont.) 

1970 

Stanfor

d 

EUA 

Surge o acontecimento 

Educação Ambiental 

Dar-se inicio as preocupações quanto à educação ambiental 

 

1971 Paris 
Criação do programa MAB da 

UNESCO 

Programa de pesquisa no campo das ciências naturais e sociais 

para a conservação da biodiversidade e para a melhoria das 

relações entre o homem e o meio ambiente, cujo objetivo é 

proporcionar os conhecimentos fundamentais dessas ciências 

necessários para utilização racional e a conservação dos 

recursos da biosfera e para o melhoramento da relação global 

entre o homem e o meio.  

1972 
Roma 

Itália 

Publicação do livro Os limites 

do conhecimento (Clube de 

Roma) 

Apresentado pelo Clube de Roma o qual previa o esgotamento 

dos recursos naturais e a níveis perigosos de contaminações 

caso não houvesse modificações nos modelos de produção e 

crescimento econômico. 

1972 

Estocol

mo 

Suécia 

Elaboração da declaração do 

meio ambiente humano 

 (Conferência das Nações 

Unidas em Estocolmo) 

 

A primeira manifestação dos governos de todo o mundo acerca 

das consequências econômicas sobre o meio ambiente 

humano; Outro mérito da conferencia foi de lançar as bases 

para abordagem dos problemas ambientais, primeiros passos 

do que viria a constituir posteriormente o conceito de 

desenvolvimento sustentável; Um dos principais resultados do 

evento foi à criação do Programa das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente (PNUMA).  

1983  

É formada a ONU a Comissão 

Mundial sobre o Meio 

Ambiente e o 

Desenvolvimento (CMMAD) 

 

A assembleia objetivou examinar as relações entre o meio 

ambiente e o desenvolvimento e apresentar propostas viáveis; 

Propor estratégias ambientais que viabiliza-se o 

desenvolvimento sustentável por volta dos anos 2000 em 

diante; Encontrar meios e maneiras para que a comunidade 

internacional pudesse lidar de forma mais eficaz com as 

preocupações ambientais. 

1987 

Nova 

York 

EUA 

Publicação do Relatório 

Brondtland, (Nosso Futuro 

Comum). 

Formaliza o conceito de desenvolvimento sustentável, Sugere 

estratégias ambientais de longo prazo para atingir o 

desenvolvimento sustentável; Estabelece os parâmetros a que 

os Estados deveriam se pautar, assumindo a responsabilidade 

não só pelos danos ambientais, como também pelas politicas 

causadoras desses danos; Outro ponto é a priorização das 

necessidades das camadas mais pobres da população. 

1991 

Londre

s 

Inglate

rra 

Dar-se inicia o 

desenvolvimento e elaboração 

das normas ISO 14000 

Sequência da série ISO 9000 que trata da gestão da qualidade, 

foram elaboradas com a intenção de desenvolver normas 

internacionais para a gestão ambiental. 

1992 

Rio de 

Janeiro 

Brasil 

Conferência das Nações 

Unidas sobre o meio ambiente 

(Agenda 21, Rio 92). 

A agenda abrange 179 países, constitui-se um documento de 

maio alcance no que se refere às questões ambientais; 

Estabelece o enfoque no meio ambiente em relação ao 

desenvolvimento sustentável; Aborda novas perspectivas 

globais e de integração da questão ambiental planetária e 

definiu um modelo de desenvolvimento sustentável.   

1996 

Londres 

Inglater

ra 

Publicação da série ISO 14000 

Nessa fase é definido as especificações, princípios, diretrizes 

para o uso e aplicação da norma, como também procedimentos 

de auditoria do sistema. 

1997 

New 

York 

EUA 

Rio + 5 O objetivo foi analisar a execução do programa da agenda 21. 

2000 Suécia 
I Foro Mundial de âmbito 

Ministerial – Malmo 

Principal resultado aprovação da declaração de Malmo, que 

examina as novas questões ambientais para o século XXI e 

adota compromissos, objetivando contribuir de forma mais 

eficiente par ao desenvolvimento sustentável. 
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Tabela 05  

Principais acontecimentos relacionados à questão ambiental (Cont.) 

2002 

Joanesbu

rgo 

África 

do Sul  

Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento 

Sustentável (Rio + 20)  

Avaliou se foram alcançados as metas estabelecidas pela 

conferência Rio-92, Chamou a atenção dos estados para a 

urgência e necessidade de compromisso com os princípios de 

desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Adaptado de Dias (2010) e Gonçalves (2004). 

 

 

As questões ambientais têm emergido como ponto mundial de debate, evoluindo 

conceitualmente e tecnicamente nas mais diversas áreas de atuação humana, principalmente 

no setor turístico. 

Por impacto ambiental entende-se, de acordo com o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), artigo 1º: 

 

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, afetam: 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 (Brasil, 1986). 

 

Canter (1977) explica o impacto ambiental como sendo qualquer modificação ou 

transformação no sistema ambiental físico, químico, biológico, cultural e socioeconômico 

que seja derivada de interferências humanas referentes às necessidades de um projeto. 

Ruschmann (1997) entende por impacto ambiental as diversas modificações ou a 

sequência de eventos ocasionados pelo processo de desenvolvimento turístico nas localidades 

receptoras. Assim, o impacto ambiental, pode se considerado como a modificação do meio 

ambiente causada pela ação do homem, que gera problemas como poluição do ar, das águas e 

do solo. Enquanto que Sanchez (1998, p.4) define o impacto ambiental como à: “alteração da 

qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada 

por uma ação humana”. 

Nessa perspectiva, os impactos ambientais podem ser considerados positivos quando 

gera o desenvolvimento de programas de conservação de áreas naturais, assim como de sítios 

de monumentos históricos; os investimentos em medidas de preservação e proteção da 

natureza; a valorização de áreas naturais que anteriormente não eram valorizadas; a 

destinação de parcela da renda gerada pela atividade turística para a implantação de medidas 

de preservação; a interação cultural e compreensão mútua entre os povos; a recuperação 

psicofísica dos turistas, por meio de atividades de lazer e descanso, assim como do 
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distanciamento da rotina do dia-a-dia; e a valorização do convívio com a natureza, aliada a 

uma utilização mais eficiente dos espaços naturais (Ruschmann, 1999, p. 56-57). 

Da mesma forma, Andereck, et. al. (2005) identifica como potenciais consequências 

ambientais: a poluição atmosférica, tais como as emissões de gases dos veículos e aviões; 

poluição da água, como descarga de águas residuais, o vazamento de fertilizantes, descarte 

inadequado de óleo; destruição de animais selvagens, como resultado de caça, armadilhas e 

perturbação do habitat natural; destruição de plantas e desmatamento; os incêndios florestais; 

pisoteio da vegetação nativa; e destruição de zonas húmidas como do solo e das praias, 

poluição sonora dos aviões, carros e turistas; danos a formações geológicas, tais como erosão 

e pichação. 

Para Ferreira (2005) os impactos negativos provenientes do turismo, são: a poluição 

sonora; poluição visual; erosão do solo; congestionamento; consumo de água; poluição da 

água e do ar; destruição da paisagem natural; destruição da fauna e da flora; degradação da 

paisagem, de sítios históricos e de monumentos. 

Liu et. al. (1987) infere que os impactos ambientais negativos frequentemente em 

destaque incluem: a geração de lixo, superlotação, o congestionamento do tráfego, bem como 

a poluição do ar, da água e do solo juntamente com a deterioração dos recursos naturais, 

como resultado das construções de serviços turísticos, tais como ereções de hotel e criação de 

parques destinados ao lazer. 

Kendall e Var (1984, apud Liu; Sheldon & Var, 1987), entendem como impactos 

ambientais negativos aqueles que afetam o estilo de vida dos moradores, como o 

congestionamento do tráfego, barulho, lixo, destruição de propriedade, incluindo a destruição 

de culturas, a poluição, mudança na aparência comunidade e esgotamento de vida selvagem.  

Além dos fatores já apresentados, como impactos positivos e negativos ocasionados 

pelo turismo, a satisfação dos residentes em relação às condições de bairro e serviços 

públicos, pode estar inteiramente relacionado ao apoio da comunidade a atividade turística 

(Nunkoo & Gursoy, 2012), bem como a governança, já que são de fundamental importância 

para o desenvolvimento do turismo em regiões que apresentam relevante potencial turístico. 
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2.3. SATISFAÇÃO COM O LUGAR, GOVERNANÇA E APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

 

 

Desenvolver o turismo em uma localidade envolve diversos fatores. Um deles é a 

satisfação dos residentes com o lugar, já que os residentes podem ser considerados como um 

dos principais componentes para o planejamento das atividades turístico de países, estados, 

regiões e cidades. Assim, autores como Ko & Stewart, (2002); Nunkoo & Ramkissoon, 

(2010); Vargas et. al., (2009), incorporam satisfação em seus estudos para investigar a 

satisfação dos residentes, onde mencionam que a satisfação da comunidade pode ser 

considerada como multidimensional na natureza, envolvendo vários sub-construções, bem 

como: satisfação com as condições de bairro, serviços de infraestrutura básica, com os 

serviços oferecidos, as politicas publicas de turismo e a confiança nas instituições locais. 

Para Kotler, Haider e Rein (1993) os fatores tidos como essenciais para provocar a 

satisfação dos residentes com o lugar são: emprego, custo de vida, nível de criminalidade, 

transporte, educação, artes, estrutura para saúde, lazer e clima. 

Em relação à satisfação voltada para a vertente ambiental, Sivek & Hungerford, 

(1998) apud Ramkimssoon et. al. (2013, p. 553) referem-se a um dos princípios base para a 

concretização do turismo mais sustentável, onde, mencionam que a satisfação com o lugar 

pode estar diretamente relacionada ao comportamento pró-ambiental, referente às ações 

individuais ou grupais voltadas para o uso sustentável dos recursos naturais. 

No que compete ao apoio comunitário, Nunkoo e Ramkissoon (2012) baseiam-se na 

teoria da troca social, ou seja, refere-se ao apoio dos residentes, sendo este determinado 

conforme suas percepções dos custos e benefícios passiveis de serem gerados pela atividade 

turística, bem como a confiança entre os atores envolvidos em uma troca social. Do ponto de 

vista do turismo, a SET induz a se pressupor que o apoio dos residentes é baseado em suas 

avaliações dos benefícios e custos resultantes da indústria (Andereck et. al., 2005). Assim, o 

apoio dos residentes é determinado por suas percepções de os benefícios e os custos de 

desenvolvimento do turismo (Nunkoo e Smith, 2013).  

Para os autores como Allen, Hafer, Long, & Perdue, (1993) e Gursoy & Kendall, 

(2006), o apoio comunitário muitas vezes dar-se quando os moradores acreditam que os 

ganhos gerados pela indústria do turismo são mais elevados do que os custos, e 

consequentemente, os impactos positivos percebidos superam as consequências negativas. 
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Para explicar o apoio dos residentes ao turismo, Nunkoo e Ramkissoon (2012), trazem 

um modelo de apoio da comunidade, onde mencionam como variáveis capazes de influenciar 

no apoio ao desenvolvimento do turismo: os benefícios percebidos pelo turismo, o poder de 

influência do turismo, apoio político para o turismo, os custos percebidos pelo turismo bem 

como a confiança em atores governamentais como segue na figura 2:  

 

 

Figura 2. Modelo de apoio da comunidade ao turismo 
Fonte: Nunkoo e Ramkissoon (2012, p.1001). 

 

Portanto, o apoio comunitário ao turismo dar-se quando as comunidades percebem 

que a atividade turística é capaz de gerar mais benefícios do que custos ao meio ambiente, 

valorizar a cultura local, gerar acréscimo na economia local, melhorar a qualidade de vida da 

comunidade e ao poder de decisão político de cada cidadão sob seu entorno habitual (Silva e 

Marques Jr., 2016). 

Para além dessas considerações, o apoio comunitário também está relacionado a 

identidade dos residentes, que se sentirem que as suas identidades estão ameaçadas se opõem 

ao desenvolvimento do turismo (Mason & Cheyne, 2000). Nesse sentido, os moradores 

consideram o turismo como perturbador capaz de ocasionar ameaça às culturas locais, bem 

como, interromper e destruir as comunidades locais (Lindberg & Johnson, 1997). 

Nunkoo e Gursoy (2012) inferem que pode existir três tipos de identidades a 

ocupacional, referente à ocupação das pessoas ou seu setor de trabalho; identidade ambiental, 
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está associada com atitudes mais positivas em relação ao ambiente; e ao gênero que faz uma 

relação dos gêneros (feminino e masculino) com a percepção dos impactos do turismo. 

Outro fator que pode influencia no apoio comunitário ao desenvolvimento do turismo 

em determinadas localidades e o “poder”, onde Foucault (1980 apud Nunkoo e Gursoy 2012) 

descreve o poder como um regime não autoritário, mas um meio de alcançar benefícios 

mútuos entre os autores envolvidos no processo de troca. O autor ainda argumenta que o 

“poder” deve ser compreendido como a pluralidade de relações de força imanente na esfera 

em que eles atuam e que constitui a sua própria organização. 

Na visão de Nunkoo e Ramkissoon (2011) o “poder” pode ser considerado como um 

fator capaz de influenciar no processo de apoio comunitário ao turismo, pois, ao 

compreenderem que têm o “poder” de alcançar resultados mútuos, passam a se envolver de 

mais nos processos da atividade. 

Além dos fatores apresentados, apresenta-se também a satisfação com a governança 

ao turismo, onde, vários autores (Gilson, 2003; Nyaupane & Timothy de 2010; Elliot, 1997; 

apud Nunkoo, e Ramkissoon, 2012) mencionam a governança turística como responsável 

pela criação de políticas de turismo e planejamento da atividade, também é responsável pelo 

controle do segmento por intermédio de ministérios, departamentos, ou conselhos. Desse 

modo, a governança esta diretamente relacionada à confiança dos residentes no governo e em 

instituições de turismo, envolvidos nos processos de planejamento e desenvolvimento do 

turismo'' (Luhiste, 2006, apud Nunkoo, e Ramkissoon, 2012). 

Conforme Blau (1964) a confiança entre os parceiros (residentes, empresas e governo) 

de troca podem ser gerados por meio da prestação de informações referente às ações de forma 

regular, estimulando a cooperação entre as partes envolvidas, residentes, empresas e governo, 

o que pode reduzir os riscos na operação e aumentar a satisfação durante os processos de 

trocas sociais ao longo do tempo. 

Sendo assim, entende-se que a satisfação com o lugar, e com a governança está 

diretamente relacionada ao apoio ao turismo, tendo em vista que quando os residentes 

mostram-se satisfeitos com o lugar que vive e se as politicas de governança são transparentes 

em relação as suas ações para o desenvolvimento ou implantação do turismo, estes passam a 

apoiar de forma mais atuante o segmento na localidade. 

Considerações sobre os mecanismos capazes de minimizar ou potencializar os 

impactos causados pelo desenvolvimento do turismo nas regiões, são apresentadas a seguir: 
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2.4.  MECANISMOS DE MINIMIZAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DOS IMPACTOS DO 

TURISMO 

 

 

Os impactos causados pela atividade turística são passíveis de serem minimizados e 

maximizados de acordo com os mecanismos adotados. Assim, uma das principais e mais 

importante das ferramentas é o planejamento turístico. Barretto (2005) considera o 

planejamento turístico como uma maneira de projetar a atividade de forma harmônica, que 

busque atender às necessidades de todos os envolvidos, os sujeitos sociais provenientes de 

outros lugares, dentro de uma sociedade receptora e seu meio ambiente, e dos sujeitos dessa 

sociedade receptora em relação aos turistas e entre si, sem deixar de lado os fatores 

econômicos, sociais e ambientais. 

Nessa visão, Hall (2001) e Petrocchi (1998) descreve o planejamento como um 

mecanismo de minimização dos impactos negativos, que possibilita um desenvolvimento 

minimamente sustentável, pautado no equilíbrio e na visão de longo prazo, por meio de 

decisões básicas que articulem as políticas turísticas de um estado, região ou organização, o 

tipo de turismo que se deseja promover, os mercados que serão atingidos, a posição que se 

deseja alcançar nesses mercados, as metas a serem alcançadas e as estratégias dos programas 

de ações. 

Desse modo, o planejamento surge como um fator relevante para que toda e qualquer 

forma de desenvolvimento econômico possa atingir os objetivos, implícitos ou explícitos, que 

são as bases do desenvolvimento, pois, coopera para maximizar os efeitos positivos e 

minimizar os efeitos negativos (Cooper, et. al. 2001).  

O Ministério do Turismo no seu Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros 

do Brasil (BRASIL, Mtur, 2007, p. 22), expõe o planejamento numa visão mais próxima da 

atividade turística onde diz que o planejamento no turismo “é um processo ordenado e 

sistematizado de produção de bens, produtos e serviços, que vai contribuir para 

transformações da realidade existente, de acordo com os objetivos de desenvolvimento 

desejados pelos atores envolvidos”. 

A partir disso, pode-se afirmar que o planejamento da atividade turística é essencial 

para que mesmo, ocasionando impactos negativos este, seja vetor da maximização de 

benefícios para as comunidades receptoras, tendo sempre como faceta o desenvolvimento 

sustentável. Como ressalta MTUR, o turismo, para ter garantia de sucesso como atividade 

econômica, depende de um planejamento estratégico realizado de forma integrada e 
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participativa e que ofereça os meios adequados para sua implementação e administração 

(BRASIL, Mtur, 2007, p. 15). 

E é por isso que a atividade deve ser bem planejada, eficientemente implementada e 

conduzida de maneira responsável, para que isso ocorra com sucesso, é necessário garantir 

um equilíbrio dinâmico entre as atividades desenvolvidas pelos equipamentos turísticos e o 

meio ambiente onde se insere. No entanto, para que essa afirmação seja posta em prática, 

Krippendorf (1977) apud Ruschmann (1997, p.73) ordenou algumas propostas que se 

aplicadas em sua totalidade e maneira adequada serão capazes de evitar ou até mesmo 

minimizar os possíveis impactos negativos oriundos do turismo e maximizar os efeitos 

positivos na implantação ou operação de equipamentos turísticos: 

 

 

Identificar e minimizar os problemas ambientais originários da operação dos 

equipamentos, concentrando as atenções nos novos projetos; Cuidar dos impactos 

ambientais resultantes da arquitetura, do planejamento, da construção e da operação 

dos equipamentos turísticos; Zelar pela preservação ambiental de áreas protegidas 

ou ameaçadas, de espécies da fauna e da flora, de paisagens; Praticar economia no 

consumo de energia; Reduzir ou reciclar o lixo; Controlar o consumo de água fresca 

e o tratamento das servidas; Controlar e diminuir a emissão de gases e outros 

poluentes; Controlar, reduzir e eliminar os produtos nocivos ao meio ambiente 

natural, tais como inseticidas, pesticidas, corrosivos tóxicos ou materiais 

inflamáveis; Respeitar e proteger objetos e sítios históricos e religiosos; Respeitar 

os interesses da população local, suas tradições, sua cultura e seu desenvolvimento 

futuro; Considerar os aspectos ambientais como fatores fundamentais na capacidade 

de desenvolvimento de destinações turísticas. 

 

Nesse mesmo sentido, o planejamento do turismo deve ser trabalhado no sentido de 

minimizar os potenciais impactos negativos, maximizar os possíveis retornos económicos ao 

destino turístico, bem como impulsionar a participação da comunidade local em todos os 

processos, tanto na fase de desenvolvimento como na implantação e consolidação do 

segmento na localidade, buscando priorizar sua gestão sustentável, levando em consideração 

estratégias que induzam o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental. 

Murphy (1985, p. 156) argumenta que “o planejamento preocupa-se com a 

antecipação e a regulamentação das mudanças no sistema, em promover ordenadamente o 

desenvolvimento, assim como em incrementar os benefícios ambientais, social e económicos 

resultantes do processo de desenvolvimento”. Por esse motivo, o planejamento necessita ser 

enxergado como um elemento decisivo, que possa assim garantir, em longo prazo, o 

desenvolvimento sustentável do destino turístico. 

Referindo-se ao desenvolvimento sustentável este pode ser considerado como um 

mecanismo que quando implementado de forma ordenado, contribui para minimizar os 
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impactos negativos e maximizar os positivos. Para Hall (2000), o desenvolvimento 

sustentado tem como primeiro objetivo o fornecimento de um meio de vida durável e de certa 

forma seguro e que seja capaz de minimizar o esgotamento de recursos, a degradação 

ambiental, a ruptura cultural e a instabilidade social. Enquanto Carvalho (1998) cita que o 

desenvolvimento sustentável apresenta três vantagens principais: crescimento econômico, 

equidade social e equilíbrio ecológico. Considerando que o ambiente é uma questão central e 

relevante para o turismo, tendo em vista que depende das condições que a natureza oferece. 

Nessa mesma linha, o relatório da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD, 1991) define “o desenvolvimento sustentável como aquele que 

atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem suas necessidades”. 

Aplicada a atividade turística à idéia de desenvolvimento sustentável dar origem o 

“Turismo Sustentável”, este que objetiva alcançar uma situação de equilíbrio que permita ao 

setor funcionar de forma ordenada, que seja rentável em longo prazo e que não prejudique os 

recursos naturais e culturais. Para a OMT (2003) o turismo sustentável é aquele que atende às 

necessidades dos turistas de hoje e das regiões receptoras, ao mesmo tempo em que protege e 

amplia as oportunidades para o futuro. Assim, o turismo sustentável depende da conservação 

e proteção dos recursos disponíveis no meio onde se insere. 

Segundo o Instituto Ecobrasil apud Almeida e Abranja (2007), entende-se como 

turismo sustentável aquele que procura minimizar os impactos econômicos, sociais e 

ambientais negativos, promovendo, de forma simultânea, a maximização dos benefícios 

econômicos para as regiões receptoras, assim como para as comunidades locais e 

conservação dos recursos naturais do destino, obedecendo a quatro princípios básicos 

expostos na tabela 06 a seguir: 

 

Tabela 06  

Princípios de minimização e maximização dos impactos do turismo recomendáveis à 

atividade turística 
Princípios A Empresa Turística Deverá: 

Gerais 

(Operacionais) 

Estar comprometida com ações ambientais; 

Promover e comercializar produtos responsáveis e autênticos que atendam a expectativas 

realistas; 

Promover a retroalimentação da sua clientela; 

Saber avaliar eventuais impactos negativos sociais, culturais, ambientais e económicos, 

inclusive estabelecendo estratégias para domínio e mitigação; 

Capacitar e educar os funcionários a serem responsáveis e ter conhecimento e consciência 

sobre os domínios ambiental, social e cultural e; 

Ter mecanismos para monitorar e relatar o seu desempenho ambiental. 

Ambientais 
Controlar a emissão de ruídos e gases; 

Estar adequadamente implantada em relação ao ambiente natural; 
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Tabela 06  

Princípios de minimização e maximização dos impactos do turismo recomendáveis à 

atividade turística (Cont.) 

 

Evitar danos no local ao programar o paisagismo ou a recuperação do ambiente natural 

relativamente à situação original; 

Evitar impactos visuais e luminosos; 

Fazer uso sustentável de materiais recicláveis e reciclados produzidos localmente; 

Minimizar a produção de dejetos e assegurar a sua adequada disposição; 

Minimizar os impactos ambientais da sua operação; 

Promover a conservação da biodiversidade e a integridade dos ecossistemas; 

Promover a redução e o uso sustentável de água e energia; 

Promover o adequado tratamento e disposição de águas residuais; 

Adequar à prática da drenagem, solo e águas pluviais. 

Socioculturais 

Adquirir, utilizar e manter a posse de terras de forma apropriada; 

Possuir mecanismos para assegurar o reconhecimento dos direitos e aspirações de 

comunidades indígenas e locais; 

Possuir medidas para proteger a integridade da estrutura social das comunidades locais; 

Promover impactos positivos na estrutura social, cultural e económica aos níveis local e 

nacional. 

Económicos 

Estabelecer mecanismos de forma a assegurar que as relações trabalhistas e as práticas 

industriais sejam justas e estejam em conformidade com a legislação; 

Estabelecer mecanismos para minimizar impactos económicos negativos e maximizar 

benefícios económicos para a comunidade; 

Fomentar contribuições para a manutenção do desenvolvimento da infraestrutura 

comunitária; utilizar práticas éticas comerciais. 

Fonte. Adaptado do Instituto Ecobrasil apud Almeida e Abranja (2007). 

 

Por sua vez, o Fundo Mundial para a Natureza (WWF, 1992 apud Novaes, M. 2005) 

considera que o “Turismo Sustentável” é o turismo e a respectiva infraestrutura, aos quais se 

aplicam os seguintes princípios: usar os recursos naturais, sociais e culturais de forma 

sustentável; reduzir o consumo excessivo e o desperdício; manter a diversidade natural, social 

e cultural; integrar o turismo no planejamento estratégico; apoiar as economias locais; 

envolver as comunidades locais; consultar pessoas envolvidas e o público; treinar pessoas; 

fazer um marketing responsável; e realizar pesquisas, bem como monitoramento. 

Além dos mecanismos já citados, deve-se levar em consideração os princípios de 

gestão ambiental, estes que são relevantes para as empresas de turismo, como ferramentas de 

considerável importância no processo de desenvolvimento, pois, adotados de forma correta 

contribui para minimizar os impactos sobre o meio ambiente, gerar benefícios sociais e 

maximizar os lucros da organização.  

Baseado nesse pensamento a gestão ambiental está relacionada às ações ambientais 

utilizadas para se chegar à conservação dos espaços naturais, como também para o 

incremento das atividades econômicas. Dias (2009, p. 17) conceitua a gestão ambiental como 

sendo: “conjunto de atividades de função gerencial que determina à política ambiental, os 

objetivos, as responsabilidades e os colocam em prática por intermédio do sistema ambiental, 
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do planejamento ambiental, do controle ambiental e da melhoria do gerenciamento 

ambiental”. 

O mesmo autor ainda infere que o processo de gestão ambiental em empresas está 

diretamente vinculado a normas ambientais criadas por instituições públicas. Estas normas 

determinam os limites aceitáveis de emissão de substancias poluentes, definem em que 

condições serão dispostos os resíduos, proíbem a utilização de substâncias tóxica, definem a 

quantidade de água que é permitida para utilização, o volume de resíduos que pode ser 

lançado, dentre outras.  

Na definição advinda da norma ISO 14001 (Associação Brasileira de Normas técnicas 

- ABNT, 1996) o sistema de gestão ambiental “é a parte do sistema de gestão global que 

inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, 

procedimentos, processos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e 

manter a política ambiental”. 

Compreendendo a grande importância da gestão ambiental muitas organizações do 

setor turístico, objetivando diminuir os impactos negativos e maximizar os positivos, estão 

buscando diversas alternativas, dentre elas pode-se citar programas de certificações. Uma das 

principais certificações internacionais de sistema de gestão ambiental é a ISO 14001, que 

objetiva “oferecer as empresas uma estrutura internacionalmente reconhecida de criação, 

implementação, monitoramento e aperfeiçoamento de sistemas de gestão ambiental (SGA)” 

(ABNT, 1996). O SGA tem como objetivo principal resolver, mitigar e/ou prevenir os 

problemas de caráter ambiental, com o objetivo de desenvolvimento sustentável (Shigunov 

Neto, Campos & Shigunov, 2009).  

A norma ISO 14001, possibilita padronizar as rotinas e os procedimentos necessários 

para a certificação ambiental, a partir do cumprimento de um roteiro padrão válido 

internacionalmente, que reforça o atendimento integral da legislação local visando à melhoria 

contínua dos processos e do próprio sistema. A ISO 14001 é direcionada a empresas, 

independente de seu tamanho ou segmento, ela oferece as empresas ferramentas que 

possibilite a identificação, o controle, e a redução ou eliminação dos impactos ambientais por 

elas causados (Castelli, 2006). 

Para Castelli (2006) empresas que buscam o comprometimento com as questões 

ambientais e adotam certificações como a ISO 14001, torna-se reconhecida como uma 

organização capaz de gerir um SGA, perante a sociedade contemporânea, que se encontra 

cada vez mais exigente com relação à proteção ambiental, significa que a empresa está 
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preocupada com a qualidade da oferta de bens e serviços e com a proteção e conservação do 

meio ambiente. 

Conforme a ABNT (1996), para a obtenção da ISO 14001, as empresas no geral, 

inclusive as direcionadas ao turismo deverá seguir alguns procedimentos, como implementar 

e manter um SGA, o qual precisa ser compostos pelas seguintes exigências:  

 

 Politica ambiental: a organização deve definir a política ambiental, onde demostre o 

compromisso com o meio ambiente; 

 Aspectos e impactos ambientais: estabelecer e manter procedimentos para identificar os 

aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, afim, de determinar aqueles 

que possam causar impactos significativos ao meio ambiente; 

 Requisitos legais e outros: identificar e ter acesso à legislação, aplicáveis aos aspectos 

ambientais da organização; 

 Objetivos e metas: identificar objetivos e metas ambientais que sejam compatíveis com a 

política ambiental; 

 Programa de gestão ambiental: estabelecer e manter programas que atinjam seus objetivos 

e metas, por meio de atribuição de responsabilidade e prazos; 

 Estrutura e responsabilidade: definição da estrutura e responsabilidade para facilitar uma 

gestão ambiental eficaz; 

 Treinamento, conscientização e competência: identificar as necessidades de treinamento, e 

determinar programas de capacitação com seus empregados ou membros, para 

implementar o SGA; 

 Comunicação: estabelecer e manter procedimentos que facilitem a comunicação interna e 

externa, referentes ao SGA, 

 Documentação do sistema de gestão ambiental: a organização deve estabelecer e manter 

informações em papel ou meio eletrônico, que descreva os principais elementos do SGA; 

 Controle de documentos: estabelecer e manter procedimentos que possibilite a fácil 

localização para que sejam periodicamente analisados e estarem sempre atualizados; 

 Controle operacional: identificar as operações e atividades associadas aos aspectos 

significativos de acordos com suas politica, objetivos e metas, além buscar planejar suas 

atividades; 

 Verificação: adoção de procedimentos documentados para monitorar, manter e medir as 

atividades que possam ter impactos significativos, sobre o meio ambiente; 
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 Análise crítica pela administração de forma constante o SGA, para assegura sua 

conveniência, adequada, eficácia e melhoria contínua. 

 

Perante essas abordagens, Dias (2006) infere que com adoção da certificação ISO 

14001, por meio desses procedimentos existentes no SGA mencionados acima, as 

organizações turísticas passam ter diversas vantagens, que podem lhes favorecer no mercado 

competitivo, além de minimizar os impactos gerados ao meio social e ambiental, dentre as 

quais ele cita: 

 

 A busca pelo aperfeiçoamento contínuo das atividades, com proposito de contribuir com a 

proteção ambiental; 

 A redução de desperdícios e melhores resultados na produtividade; 

 Contribuição para a minimização da poluição e conservação do ambiente; 

 Aperfeiçoamento no que diz respeito ao processo de gestão do empreendimento; 

 A melhoria da imagem da empresa perante a população local e internacional; 

 Maior competitividade em relação ao mercado; 

 A harmonia com as exigências da população receptora em relação aos recursos naturais; 

 

Portanto, as empresas que adotam postura sustentável, partem de uma reavaliação de 

suas atitudes, ocasionando a otimização do uso dos recursos, do reaproveitamento e 

reciclagem dos resíduos. Em função da contenção do desperdício, consequentemente há uma 

diminuição dos custos operacionais, cresce as oportunidades de mercado, além de causar 

impactos positivos, como o comprometimento com o meio ambiente (Enz & Siguaw, 1999).  

Ruschmman (1997) aponta que existem diversos estudos científicos voltados aos 

impactos do turismo no meio ambiente, que têm resultado de maneira bastante positiva para 

uma percepção maior de práticas e ações que ajudem na preservação ambiental, porém, o 

melhor direcionamento é o controle governamental por intermédio de leis protecionistas e 

fiscalização constante por meio de órgãos fiscalizadores. 

Nesse contexto, é valido salientar a Politica Nacional de Turismo. “A Política 

Nacional de Turismo é regida por um conjunto de leis e normas, voltadas ao planejamento e 

ordenamento do setor, e por diretrizes, metas e programas definidos no Plano Nacional do 

Turismo - PNT estabelecido pelo Governo Federal” (Brasil, art. 4º, 2008). 
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Assim, de acordo com o art. 5º, Lei Nº 11.771, de 17 de Setembro de 2008, serão 

elencados alguns dos objetivos da PNT, considerados como essências no processo de 

desenvolvimento do turismo de forma ordenada e que beneficie a todas as partes envolvidas, 

principalmente a população receptora, assim destacam-se:  

 

 Democratizar e propiciar o acesso ao turismo no País a todos os segmentos populacionais, 

cooperando para a elevação do bem-estar de todos; 

 Reduzir as disparidades sociais e econômicas de ordem regional, promovendo a inclusão 

social pelo crescimento de oportunidades de trabalho e melhor distribuição de renda; 

 Ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos turistas nacionais e 

estrangeiros no País, mediante a promoção e o apoio ao desenvolvimento do produto 

turístico brasileiro; 

 Estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos e destinos turísticos 

brasileiros, buscando beneficiar, especialmente, as regiões de menor nível de 

desenvolvimento econômico e social; 

 Propiciar o suporte a programas estratégicos de captação e apoio à realização de feiras e 

exposições de negócios, viagens de incentivo, congressos e eventos nacionais e 

internacionais; 

 Promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando Estados, Distrito Federal e 

Municípios a planejar, em seus territórios, as atividades turísticas de forma sustentável e 

segura, inclusive entre si, com o envolvimento e a efetiva participação das comunidades 

receptoras nos benefícios advindos da atividade econômica;  

 Criar e implantar empreendimentos destinados às atividades de expressão cultural, de 

animação turística, entretenimento e lazer e de outros atrativos com capacidade de 

retenção e prolongamento do tempo de permanência dos turistas nas localidades; 

 Propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a atividade 

como veículo de educação e interpretação ambiental e incentivando a adoção de condutas 

e práticas de mínimo impacto compatíveis com a conservação do meio natural; 

 Preservar a identidade cultural das comunidades e populações tradicionais eventualmente 

afetadas pela atividade turística; 

 Prevenir e combater as atividades turísticas relacionadas aos abusos de natureza sexual e 

outras que afetem a dignidade humana, respeitadas as competências dos diversos órgãos 

governamentais envolvidos; 
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 Desenvolver, ordenar e promover os diversos segmentos turísticos; 

 Propiciar os recursos necessários para investimentos e aproveitamento do espaço turístico 

nacional de forma a permitir a ampliação, a diversificação, a modernização e a segurança 

dos equipamentos e serviços turísticos, adequando-os às características ambientais e 

socioeconômicas regionais existentes; 

 

Deste modo, todos esses fatores são relevantes quando se pensar em minimizar os 

impactos negativos e maximizar os positivos, porém, é interessante que se leve em 

consideração a percepção dos residentes nos processos de desenvolvimento do turismo, já 

que estes sentiram todas as transformações provenientes do turismo. 

Baseando-se nos conceitos apresentados, propôs-se o estudo cujas características 

metodológicas são apresentadas no tópico seguinte. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo são definidos os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização do estudo, enfocando a tipologia, área de abrangência, população e amostra, 

instrumentos de coleta de dados, procedimento de coleta de dados, assim como as técnicas de 

análise de dados. 

 

 

3.1. TIPOLOGIA DO ESTUDO 

 

 

O estudo proposto é de natureza descritiva, utilizando-se do método hipotético-

dedutivo, com abordagem quantitativa, pois, além de buscar dados e informações pautados ao 

tema, também investiga e descreve a realidade na qual esse se insere, de modo que colabore 

para a fundamentação teórica e empírica desse estudo.  

A pesquisa descritiva objetiva a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, onde, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados 

e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles (Andrade, 2002). Com a utilização 

desse tipo de pesquisa foi possível à descrição dos fatos no que remetem a percepção dos 

residentes em relação aos impactos ocasionados pelo desenvolvimento do turismo no Seridó 

Potiguar, assim como a satisfação com o lugar e a percepção de governança na região.  

Quanto ao método hipotético-dedutivo Gil (1999, p.30) entende que: 

 

 

Quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes 

para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar explicar as 

dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Das 

hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou 

falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses. 

Enquanto no método dedutivo se procura a todo custo confirmar a hipótese, no 

método hipotético-dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências empíricas para 

derrubá-la. 

 

 

Com relação à abordagem analítica, caracteriza-se como quantitativa. Malhotra (2006, 

p. 154), define a pesquisa quantitativa como aquela que “procura quantificar os dados e, 

normalmente, aplica alguma forma da análise estatística”, expandindo as possibilidades de 
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entendimento e obtenção de respostas precisas para os questionamentos levantados na 

pesquisa. Para Moresi (2003, p. 8) “a pesquisa quantitativa requer o uso de recursos e de 

técnicas estatísticas como percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de 

correlação, análise de regressão, etc.”. Assim pode-se entender que a utilização da pesquisa 

quantitativa, permitiu apresentar e interpretar os dados referentes à pesquisa em questão, 

tendo em vista atender os objetivos propostos.  

No que se refere ao instrumento de coleta de dados, foi aplicado o questionário, que 

para Vergara (2009, p. 39) “é um método de coletar dados no campo, de interagir com o 

campo composto por uma série ordenada de questões a respeito de variáveis e situações que o 

pesquisador deseja investigar”. Portanto, com a utilização do questionário foi possível à 

coleta de dados e informações analisadas nesse estudo. 

 

 

3.2.  ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ESTUDO 

 

 

O estudo tem como área de abrangência a região Seridó Potiguar, localizada na 

mesorregião central do Estado do Rio Grande do Norte. A região abrange uma área de 

10.954,50 Km², sendo composta por 25 municípios: Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos 

Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, 

Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Matos, Santana 

do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra Negra 

do Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas (Guia Seridó - Sebrae, 2012).  

Para local de investigação, foi escolhida a cidade de Currais Novos. Este município 

está localizado no Seridó Potiguar, pertencente ao estado do Rio Grande do Norte (RN), a 

180 km da capital Natal. A diversidade paisagística do município está relacionada à sua 

localização no cenário geomorfológico do Rio Grande do Norte, pois se encontra em uma 

zona de transição entre as “bordas” do Planalto da Borborema e a Depressão Sertaneja, 

resultando em sistemas ambientais diversos. Currais Novos foi criada pelo Decreto Estadual 

n° 59, de 15/10/1890, com uma área de unidade territorial de aproximadamente 864,349 km², 

uma população de 44.887 mil habitantes, sendo a segunda mais populosa da região Seridó 

(Instituto Brasileiro de Geografia Estatística-IBGE, 2016).  

Currais Novos oferece diversos atrativos turísticos como opções de lazer através de 

clubes de recreação, parques de vaquejada, ginásio de esporte, campos de futebol, quadras 
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poliesportivas, bem como equipamentos turísticos tais como: bares, restaurantes, lanchonetes, 

churrascarias, pizzarias, sorveterias, motéis, videolocadoras e praças urbanas. Outros 

atrativos encontram-se localizados nas áreas rurais, que são constituídos de açudes, 

barragens, fazendas e sítios arqueológicos, com formações geológicas, esculpidas ao longo de 

milhões de anos
1
, como também, apresenta vias de acesso adequadas que dá acesso a todas as 

cidades seridoenses, o que facilita o turismo na localidade. 

Referindo-se aos aspectos sociais do município, conforme os dados do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil (2010), Currais Novos apresentou o 6º melhor IDHM do 

Rio Grande do Norte, com o índice de 0,691. Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais 

cresceu foi a Educação com 0,205, seguida por Renda e por Longevidade. A cidade está 

situada na faixa de Desenvolvimento Humano Médio - IDHM entre 0,6 e 0,699. Comparado 

aos 5.565 municípios do Brasil, Currais Novos ocupa a 2161ª posição. Entre 2000 e 2010, a 

população de Currais Novos esteve entre 40.791 e 42.652 habitantes, com uma taxa média de 

crescimento anual de 0,45%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a cidade apresentou uma 

população de 40.227 a 40.791 habitantes, a taxa média de crescimento anual foi de 0,15% 

(IBGE, 2010).  

Em relação à economia do município, de acordo com o senso do IBGE (2010), esta 

pautada na agropecuária, extrativismo, mineração e comércio. Historicamente a cidade de 

Currais Novos cresceu através da criação de gado e teve toda a sua história vinculada a ciclos 

econômicos, como o ciclo do gado, posteriormente o ciclo do algodão e depois pelo ciclo da 

mineração, tendo como principal fonte a Mina Brejuí (figura 04), fundada no ano de 1943 

pelo desembargador Thomáz Salustino Gomes de Melo. Durante décadas a Mina Brejuí foi a 

maior exportadora de sheelita do hemisfério sul do planeta, tendo um declínio na década de 

1990 e retomou as suas atividades no ano de 2006. Essa retomada obteve como consequência 

positiva a geração de 200 empregos diretos, com expectativa de expansão do setor, ligado ao 

segmento turístico, sendo desenvolvido nos túneis inativos, nas trilhas e no Memorial 

Thomáz Salustino, museu que conta a história da família e dos tempos áureos da mineração
2
 

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Currais Novos – 

SEMTURCN, 2009 apud Silva e Sonaglio, 2011). 

                                                 
1
 Turismo em Currais Novos. (2016). Recuperado em 20 maio, 2016, 

http://www.wmdigital.com.br/serido/turismo/currais.htm.  

 
2
 Documento elaborado por Santos (2009) coordenadora da Secretaria de Turismo do município de Currais 

Novos, a partir de dados coletados no site: wikipedia.org/wiki/Currais_Novos#Economia, citado no trabalho de 

Silva e Sonaglio (2011). 

http://www.wmdigital.com.br/serido/turismo/currais.htm
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Tendo em vista representar geograficamente a localização do Seridó Potiguar, é 

apresentado na figura 03, o estado do Rio Grande do Norte, com destaque para a cidade de 

Currais Novos/RN, objeto dessa pesquisa. 

 

 
Figura 03. Seridó Potiguar com destaque da cidade de Currais Novos/RN 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

No que concerne aos atrativos naturais da cidade de Currais Novos que despertam o 

interesse turístico, cabe aqui mencionar o pico do Totoró (05) que é o segundo mais alto da 

região Seridó, medindo aproximadamente 273 metros de altura, sendo considerado como um 

dos principais atrativos turísticos naturais por seu formato e por permitir a vista de vários 

locais da região de Currais Novos. Além disso, existem a Pedra do Caju (figura 06), por 

possuir um formato semelhante ao do caju, a Pedra do Letreiro (figura 07), recebe esse nome 

devido às pinturas rupestres com diferentes formas geométricas, a Pedra do Sino (figura 08), 

rocha que quando percutida remete um som, Lagoa do Santo (figura 09), local em que foram 

encontrados objetos históricos e Cânion dos Apertados (figura 10), formação natural 

originada a partir do processo de erosão provocada pelo Rio Picuí (Nascimento e Ferreira, 

2012). 

  



54 

 

 
Figura 04. Mina Brejuí. 
Fonte: Recuperado de “Geoparque Seridó (RN)” de 

http://www.geoparqueserido.com.br/geossitios, 2017. 

 
Figura 05. Pico do Totoró.  
Fonte: Recuperado de “Geoparque Seridó (RN). De 

http://www.geoparqueserido.com.br/geossitios/currais-

novos/, 2017. 
 

 
Figura 06. Pedra do Cajú. 
Fonte: Recuperado “Geoparque Seridó (RN)”. de 

http://www.geoparqueserido.com.br/geossitios/currais

-novos/, 2017. 

 
Figura 07. Pedra do Letreiro. 

Fonte: Recuperado “Geoparque Seridó (RN)”. de 

http://www.geoparqueserido.com.br/geossitios/currais

-novos/, 2017. 

 

 

 
Figura 08. Pedra do Sino 
Fonte: Recuperado “Geoparque Seridó (RN)”. de 

http://www.geoparqueserido.com.br/geossitios/currais

-novos/, 2017. 

 
Figura 09. Lagoa do Santo.  
Fonte: Recuperado “Geoparque Seridó (RN)”. de 

http://www.geoparqueserido.com.br/geossitios/currais

-novos/, 2017. 
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Figura 10. Cânion dos apertados. 
Fonte: Recuperado “Geoparque Seridó (RN)”. de 

http://www.geoparqueserido.com.br/geossitios/currais-novos/, 2017. 

 

Além dos atrativos naturais, que despertam o interesse turístico, o segmento de 

eventos, incluindo os eventos religiosos, os quais movimentam a economia do município, 

gera um número considerável de emprego direto e indireto temporariamente que muitas vezes 

se torna permanente, como em hotéis, bares, restaurantes, empresas de segurança, e em outros 

diversos segmentos, estes que se caracterizam pelo fluxo intenso de turistas no período de 

realização dos eventos, considerado como período de alta temporada. Dentre os eventos 

ocorridos na cidade, os que mais se destacam como indutores do turismo é o Carnaxelita, a 

Vaquejada, a Festa de Santana, o Forrónovos e o Cactus Moto Fest. No entanto, a perspectiva 

e que se desenvolva o turismo na localidade por intermédio de diversos segmentos ligados a 

religião, aventura, ruralidade e aspectos culturais, especialmente por meio do Polo Turístico 

do Seridó Potiguar (Silva e Sonaglio, 2011). 

 

 

3.3.  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

A população e amostra da pesquisa referem-se “ao total da categoria de sujeitos que 

são o foco de atenção de um determinado projeto de pesquisa. Uma amostra é selecionada da 

população” (Veal, 2011, p. 381).  Assim entende-se por população todo o grupo passível de 

uma variável podendo ser finita ou infinita. Quanto à amostra uma parte significativa que 

pode ser representativa da população. 

Neste estudo foi considerado como amostra, os residentes do município de Currais 

Novos. O tipo de amostragem utilizada no estudo foi a não-probabilística, tendo em vista que 

http://www.geoparqueserido.com.br/geossitios/currais-novos/
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não se mensurou a probabilidade dos investigados serem incluídos na pesquisa. Os 

participantes da pesquisa foram selecionados por critério de julgamento e conveniência, visto 

que o pesquisador julgou (escolheu) os envolvidos sobre aspectos de grau de escolaridade, 

gênero, faixa etária e disponibilidade para a participação, indicando o tipo de amostra por 

julgamento e conveniência. Para tanto, foram selecionados 220 residentes, de forma 

estratificada, fazendo parte dos estratos, os bairros Centro e JK por possuírem uma alta 

rotatividade de pessoas. 

 

 

3.4.  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado para a realização dessa pesquisa foi o 

questionário contendo perguntas fechadas. O questionário proposto foi baseado nos estudos 

de Almeida-García et. al. (2016); AP e Crompton (1993); Liu e Var (1986); Ruschmann 

(1999); Perdue et. al., (1990), Andereck, et. al. (2005), Nunkoo e Ramkissoon (2012), Allen, 

Hafer, Long, & Perdue, (1993), Gursoy & Kendall, (2006), Mason & Cheyne, (2000), 

Lindberg & Johnson, (1997) entre outros. O referido questionário possui dois blocos 

necessários para a compreensão da percepção dos residentes acerca dos impactos advindos do 

desenvolvimento do turismo, objetivo principal desse estudo. 

Assim, o primeiro bloco abarca a escala de atitude, com uma série de itens que se 

referem aos impactos percebidos do turismo a satisfação com o lugar, bem como o apoio e a 

governança, que visam refletir sobre as percepções dos efeitos do desenvolvimento do 

turismo no Seridó Potiguar (Tabela 07). 

 

Tabela 07 

Variáveis observáveis utilizadas para caracterizar impactos positivos e negativos percebidos 

do Turismo, Satisfação com Lugar e Apoio ao desenvolvimento do Turismo 
Dimensão Variável Descrição da Variável Referência 

Impactos 

Positivos 

IMP1 
Aumenta as oportunidades de emprego para os moradores da 

região 

Almeida-García 

et. al. (2016) 

AP e Crompton 

(1993), 

IMP2 
Melhora as condições de infraestrutura da cidade (estradas, 

iluminação,) 

IMP3 Aumenta a renda das pessoas 

IMP4 Pode gerar novos investimentos para a região 

IMP8 Melhora os serviços públicos (centros de saúde, esportes, etc). 

IMP7 Melhora a qualidade de vida da população 
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Tabela 07 

Variáveis observáveis utilizadas para caracterizar impactos positivos e negativos percebidos 

do Turismo, Satisfação com Lugar e Apoio ao desenvolvimento do Turismo (Cont.). 

 

IMP10 Gera trabalhadores mais qualificados 

 IMP11 Promove o desenvolvimento regional 

IMP16 Protege o meio ambiente 

Impactos  

Negativos 

IMP5 Aumenta o preço de venda das casas e terrenos 

Almeida-García 

et. al. (2016); 

Liu e Var (1986); 

Ruschmann 

(1999). 

IMP6 Aumenta o preço dos alimentos em bares e restaurantes 

IMP9 Danifica o meio ambiente 

IMP12 Aumenta o consumo de drogas e álcool 

IMP13 Aumenta problemas de trânsito na cidade 

IMP14 Aumenta a violência na cidade 

IMP15 Aumenta a prostituição na cidade 

IMP17 Aumenta a poluição nas cidades 

IMP18 Aumenta o barulho na cidade 

IMP19 Causa tumulto na cidade 

Apoio 

APOIO1 Eu apoio a implantação de projetos turísticos no Seridó Nunkoo e 

Ramkissoon(201

2) 

Allen, Hafer, 

Long, & Perdue, 

(1993);  

Gursoy & 

Kendall, (2006);  

Silva e Marques 

Jr., (2016)  

Mason & 

Cheyne, (2000) 

Lindberg & 

Johnson, (1997). 

APOIO2 
Acredito que a implantação de projetos turísticos no Seridó é 

muito importante para a comunidade 

APOIO3 
Eu certamente votaria em um político que fizesse campanha 

em favor do turismo no Seridó 

APOIO4 
Mesmo de forma voluntária, eu participaria da implantação de 

projetos turísticos no Seridó 

APOIO5 Eu gosto de receber turistas aqui, no meu município 

APOIO6 
Eu cooperaria com a implantação de projetos turísticos no 

Seridó 

APOIO7 
Eu acredito que desenvolver o turismo no Seridó é tão 

importante quanto investir na Saúde e Educação da população. 

Satisfação 

com o lugar 

SAT1 Estou plenamente satisfeito em morar no Seridó 

Ko & Stewart, 

(2002);  

Nunkoo & 

Ramkissoon, 

(2010). 

 

SAT2 O Seridó apresenta todas as condições para se viver bem 

SAT3 Tenho tudo que preciso para viver bem aqui no Seridó 

SAT4 
Sentirei muito orgulho de nosso município caso aqui ocorra a 

implantação de projetos turísticos  

SAT5 O Seridó é um lugar maravilhoso 

SAT6 Gosto do Seridó porque as pessoas são hospitaleiras 

Governança  

GOV1 
Os governantes do Seridó cumprem integralmente as leis, 

normas e regulamentações aplicáveis. 

Nunkoo, e 

Ramkissoon, 

(2012); 

Gilson, (2003); 

Nyaupane & 

Timothy de 

(2010); Elliot, 

(1997 apud 

Nunkoo, e 

Ramkissoon, 

2012).  

GOV2 

Os governantes do Seridó têm consciência e responsabilidade 

sobre os impactos positivos e negativos que o turismo pode 

causar à comunidade. 

GOV3 

Os governantes do Seridó têm competência e conhecimento 

para fazer um bom trabalho na implantação do turismo no 

Seridó 

GOV4 
Os governantes do Seridó fornecem informações 

transparentes de suas ações. 

GOV5 
Os governantes do Seridó prestam contas de suas ações para a 

população do município 

GOV6 

Todos os grupos envolvidos em implantar o turismo no Seridó 

(governo, empresários, comunidades) conseguem trabalhar 

bem juntos 
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Tabela 07 

Variáveis observáveis utilizadas para caracterizar impactos positivos e negativos percebidos 

do Turismo, Satisfação com Lugar e Apoio ao desenvolvimento do Turismo (Cont.). 

 

GOV7 

Todos os grupos envolvidos com o turismo têm a 

oportunidade de participar nas decisões do processo de 

implantação do turismo 
 

GOV8 

Todos os grupos envolvidos em implantar o turismo no Seridó 

(governo, empresários, comunidades) são tratados de forma 

semelhante 

Fonte. Autores diversos 

 

No segundo bloco de questões, abarca as variáveis sócio demográficas, que consistem 

na caracterização do perfil dos entrevistados, abordando as questões de idade, sexo, estado 

civil, local de nascimento, anos de residência, status parental, nível de educação, participação 

social e tipo de trabalho.  

O questionário foi desenvolvido considerando a escala de Likert, de cinco níveis, onde 

o entrevistado foi convidado a apresentar seu nível de concordância com uma frase proposta. 

A escala de concordância pode assumir os seguintes níveis: discordo plenamente, discordo 

parcialmente, nem discordo nem concordo, concordo parcialmente e concordo plenamente. 

Segundo Malhotra (2006) essa escala não é comparativa. Apenas propicia aos entrevistados 

uma maior liberdade em termos de expressão de sua opinião, ao avaliar produtos ou serviços.    

 

 

3.5.  PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Ao considerar os elementos que compõe uma pesquisa, o elemento mais significativo 

para a identificação de um delineamento é o procedimento de coleta de dados (Gil, 2006). 

Os dados secundários foram levantados durante a elaboração do referencial teórico, 

com a utilização de livros, artigos, teses e dissertações. 

Quanto aos dados primários, estes que foram coletados com apoio de questionários 

contendo perguntas fechadas, além contar com a ajuda de um auxiliar. Os instrumentos de 

pesquisa foram aplicados com uma amostra de 220 pessoas selecionadas por bairros, de 

forma estratificada, fazendo parte dos estratos, os bairros Centro e JK por possuírem uma alta 

rotatividade de pessoas. 
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A forma de abordagem foi pessoal e direta, seguindo o roteiro de entrevista: 

identificação do motivo da abordagem, caso o entrevistado (a) concorde em participar, 

pergunta se é morador da cidade, em caso afirmativo, segue a aplicação do questionário. 

Além disso, foi realizado dois testes piloto do instrumento analítico de pesquisa, ou 

seja, o questionário, que se encontra no Apêndice A, com os residentes de Currais Novos, o 

primeiro foi aplicado com 30 pessoas no período de 24 a 25 de outubro de 2016, enquanto 

que o segundo teste piloto foi realizados com 30 residentes no período de 19 a 20 de 

dezembro de 2016, a fim de avaliar a qualidade do instrumento, referente à clareza do 

conteúdo, organização, tempo gasto para responder os inquiridos, bem como identificar os 

possíveis entraves capazes de interferir no andamento da pesquisa.   

 

 

3.6. TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Para a análise dos dados que foram coletados, foi utilizado o sistema de 

processamento de dados Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0 para 

Windows. Na análise dos dados, foram utilizadas estatísticas descritivas, testes de 

comparação de médias e a análise fatorial exploratória. 

Para a caracterização da percepção do residente quanto aos impactos do turismo, 

satisfação com o lugar, governança e apoio ao desenvolvimento do turismo (objetivo 

específico a), foi utilizada a análise descritiva. Conforme Mariano e Meneses (2010), a 

estatística descritiva é um conjunto de técnicas que tem como objetivo obter uma descrição 

do comportamento da variável em estudo, por meio do tratamento adequado dos dados, 

realizados em qualquer área do conhecimento. No caso do presente estudo, foram avaliados 

os indicadores: média, desvio padrão, erro padrão da média, assimetria e curtose para cada 

variável observável utilizada. 

Para investigar as inter-relações entre Gênero e Percepção do Residente quanto aos 

Impactos do Turismo, Satisfação com o Lugar, Governança e Apoio ao Desenvolvimento do 

Turismo (objetivo específico b), foi utilizado o Teste de Comparações das Médias, através do 

teste t para amostras independentes, no qual procura-se comparar as médias de todos as 

variáveis entre si. São formuladas todas as possíveis relações entre as médias, tomadas duas a 

duas, e testa-se cada um deles. Para cada teste, as hipóteses são:  
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 H0 : As duas médias não diferem entre si ( H0 : mi = mj ). 

 Ha : As duas médias são diferentes (Ha : mi # mj )  

Geralmente o nível de significância em Ciências Sociais Aplicadas é tomado como 

5% (Hair Jr. Anderson; Tatham; & Black, et. al., 2009). 

Para investigar as interrelações entre Percepção dos Impactos, Satisfação com o 

Lugar, Governança e Apoio ao Desenvolvimento do Turismo (objetivo específico c), foram 

utilizados a Análise de Confiabilidade, a Análise Fatorial e a matriz de correlação, utilizando-

se o coeficiente de correlação de Pearson. A Análise de Confiabilidade utilizada foi o teste do 

Alfa de Cronbach. Este teste mede a correlação entre respostas em um questionário através da 

análise das respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as 

perguntas. O coeficiente α é calculado a partir da variância itens individuais e da variância da 

soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um questionário que utilizem a mesma 

escala de medição (Hair Jr. et. al. 2009). 

A análise fatorial segundo Corrar et. al. (2009, p. 74): 

 

É uma técnica estatística que busca, através da avaliação de um conjunto de 

variáveis, a identificação de dimensões de variabilidade comuns existentes em um 

conjunto de fenômenos; o intuito é desvendar estruturas existentes, mas que não 

observáveis diretamente. Cada uma dessas dimensões de variabilidade comum 

recebe o nome de fator. 

 

Para Hair Jr., et. al. (2009), a análise fatorial é uma técnica estatística multivariada na 

qual se analisam múltiplas medidas sobre cada indivíduo ou objeto sob investigação e 

identifica a estrutura subjacente a um conjunto de variáveis. 

O coeficiente de correlação de Pearson mede o grau da correlação (e a direção dessa 

correlação - se positiva ou negativa) entre duas variáveis de escala métrica. Este coeficiente, 

normalmente representado por “r” assume apenas valores entre -1 e 1. 

Resumindo-se, apresentam-se na tabela 08 os procedimentos metodológicos utilizados 

no estudo: 
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Tabela 08 

Procedimentos Metodológicos 

 

Problema 
Objetivos Variáveis de análise 

Técnica de 

coleta 
Técnica de Análise 

Quais as 

percepções dos 

residentes sobre 

os impactos 

sociais, 

econômicos e 

ambientais 

passíveis de 

serem gerados 

pelo 

desenvolvimento 

do turismo na 

região Seridó 

potiguar? 

Caracterizar a percepção do 

residente quanto aos impactos 

do turismo, satisfação com o 

lugar, governança e apoio ao 

desenvolvimento do turismo. 

DIMENSÕES  

1. Impactos positivos percebidos do turismo 

2. Impactos negativos percebidos do turismo 

3. Satisfação com o lugar  

4. Governança  

5. Apoio ao desenvolvimento do turismo 

Questionário 

 

Análise Descritiva 

Investigar as interrelações entre 

Gênero e Percepção do 

Residente quanto aos Impactos 

do Turismo, Satisfação com o 

Lugar, Governança e Apoio ao 

Desenvolvimento do Turismo. 

 

VARIÁVEIS DO PERFIL SOCIO DEMOGRAFICO 

1. Gênero 

2. Impactos positivos percebidos do turismo 

3. Impactos negativos percebidos do turismo 

4. Satisfação com o lugar  

5. Governança  

6.  Apoio ao desenvolvimento do turismo 

Teste t para Comparação 

de Médias Independentes 

Investigar as interrelações entre 

Percepção dos Impactos, 

Satisfação com o Lugar, 

Governança e Apoio ao 

Desenvolvimento do Turismo. 

DIMENSÕES 

1. Impactos positivos percebidos do turismo 

2. Impactos negativos percebidos do turismo 

3. Satisfação com o lugar  

4. Governança  

5. Apoio ao desenvolvimento do turismo 

Análise de Confiabilidade 

Análise Fatorial   

Matriz de correlação  

(correlação de Pearson) 

Fonte. Dados da pesquisa (2016). 

 

A partir dos procedimentos metodológicos expostos, foram realizadas as pesquisas de campo, cujos resultados apresentam-se a seguir:
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capitulo apresenta-se os resultados da pesquisa, tendo como base os dados dos 

questionários aplicados com os residentes do município de Currais Novos/RN, pertencente ao 

Seridó Potiguar. Inicialmente é apresentada a caraterização da percepção do residente quanto 

aos impactos do turismo, satisfação com o lugar, governança e apoio ao desenvolvimento do 

turismo. Em segundo, as relações entre gênero e percepção do residente quanto aos impactos 

do turismo, satisfação com o lugar, governança e apoio ao desenvolvimento do turismo e, 

posteriormente, a análise das inter-relações entre percepção dos impactos, satisfação com o 

lugar, governança e apoio ao desenvolvimento do turismo, bem como as implicações 

gerencias. No final, são apresentadas as implicações gerenciais sugeridas a partir dos 

resultados do estudo. 

  

 

4.1. CARATERIZAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO RESIDENTE QUANTO AOS IMPACTOS 

DO TURISMO, SATISFAÇÃO COM O LUGAR, GOVERNANÇA E APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

 

 

Para a caracterização da percepção do residente quanto aos impactos do turismo, 

satisfação com o lugar, governança e apoio ao desenvolvimento do turismo (objetivo 

específico a), foi utilizada a análise descritiva. A análise descritiva baseou-se na estimativa da 

média, desvio padrão, curtose e assimetria de cada variável em estudo. A média aritmética 

não ponderada é o centro da gravidade da distribuição e o desvio padrão é a medida de 

dispersão dos dados mais utilizada (Corrar et. al., 2009).  

No que se refere à assimetria e a curtose, Corrar et. al. (2009) assinalam a assimetria 

como a propriedade que indica a tendência à maior concentração dos dados em relação ao 

ponto central. Uma distribuição positivamente assimétrica tem relativamente poucos valores 

grandes e uma cauda mais alongada à direita, e uma distribuição negativamente assimétrica 

tem relativamente poucos valores pequenos e uma cauda mais alongada à esquerda (Hair Jr; 

et. al., 2009). Enquanto que a curtose é a medida de elevação ou do achatamento de uma 

distribuição quando comparada com uma distribuição normal. Um valor positivo indica uma 

distribuição relativamente elevada e um valor negativo indica uma distribuição relativamente 
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achatada (Hair Jr; et. al., 2009). Assim, assimetria e curtose proporcionam a estimativa da 

normalidade da distribuição da variável. Variáveis que apresentam distribuição aproximadas 

à normal possuem assimetria < |3| e curtose < |10| (Marôco, 2010). 

Conforme apresentado na metodologia no capítulo anterior, os questionários foram 

baseados na escala de Likert de 5 níveis, onde o entrevistado deveria apresentar seu grau de 

concordância com a pergunta proposta, representado pelas seguintes opções: 0 de discordo 

plenamente; 1 discordo parcialmente; 2 nem concordo nem discordo; 3 concordo 

parcialmente e 4 de concordo plenamente. Logo, quanto maior o valor da média, maior a 

concordância do entrevistado com a questão proposta, o que possibilitou investigar o objetivo 

específico proposto. 

A seguir, é apresentada a análise e discursões dos itens propostos. Serão apresentados 

os resultados gerados a partir do uso de cada dimensão proposta. 

 

 

4.1.1. Análise Descritiva para a Dimensão Impactos Positivos 

 

 

Com a intenção de discutir as variáveis pertencentes ao constructo impactos positivos, 

será apresentado a estimativa da média, desvio padrão, assimetria e curtose em cada uma das 

variáveis manifestas utilizadas. Na tabela 09, tem-se a análise descritiva para a dimensão 

impactos positivos, onde, os impactos positivos estão representados nas variáveis IMP4; 

IMP11; IMP1; IMP3; IMP2; IMP10; IMP7; IMP16 e IMP8, conforme instrumento de 

pesquisa apresentado em anexo. 

 

Tabela 09  

 Indicadores da análise descritiva para a dimensão Impactos Positivos 

Fonte. Pesquisa de Campo (2017). 

Variável Média Desvio Padrão 
Assimetria Curtose 

Estatística Erro Padrão Estatística Erro Padrão 

(IMP4) 4,6977 0,53783 -1,647 0,164 1,851 0,327 

(IMP11) 4,5833 0,58325 -1,097 0,164 0,249 0,327 

(IMP1) 4,4860 0,58699 -0,697 0,164 -0,410 0,327 

(IMP3) 4,3196 0,79273 -1,028 0,164 0,517 0,327 

(IMP2) 4,2222 0,82576 -0,981 0,164 0,530 0,327 

(IMP10) 3,8630 0,96961 -0,601 0,164 -0,548 0,327 

(IMP7) 3,7182 1,07382 -0,646 0,164 -0,286 0,327 

(IMP16) 3,4409 1,15516 -0,438 0,164 -0,659 0,327 

(IMP8) 3,2545 1,28167 -0,277 0,164 -1,035 0,327 
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Através dos resultados apresentados na tabela 09, verificou-se que as variáveis IMP4, 

IMP11, IMP1, IMP3 e IMP2, apresentaram médias no nível 4, indicando assim, que os 

entrevistados responderam entre concordam parcialmente e concordam plenamente que o 

turismo é capaz de gerar impactos positivos no que se refere a geração de novos 

investimentos para a região (IMP4), promover o desenvolvimento regional (IMP11), 

aumentar as oportunidades de emprego para os moradores da região (IMP1),  aumentar a 

renda da pessoas (IMP3) e melhorar as condições de infraestrutura da cidade no que tange a 

estradas, iluminação e etc. (IMP2). Observa-se que são impactos positivos relacionados 

diretamente com as questões econômicas da atividade, ou seja, os benefícios econômicos 

gerados pela atividade. 

As variáveis IMP10, IMP7, IMP16 e IMP8 obtiveram uma média de 3, significando 

que os entrevistados concordam parcialmente que serão gerados impactos positivos quanto a 

geração de trabalhadores mais qualificados (IMP10), a melhoria na qualidade de vida da 

população (IMP7), colaboração para a proteção do meio ambiente (IMP16) além de 

contribuir para a melhoria dos serviços públicos como saúde, esporte dentre outros (IMP8) 

em decorrência da atividade turística na região. 

No geral, a percepção dos residentes apresenta média maior no que se refere aos 

impactos positivos na economia, gerados pelo desenvolvimento do turismo. Resultados 

semelhantes foram encontrados nos estudos de AP e Crompton (1993), McCool e Martin 

(1994) e Perdue et. al. (1990).  

Entende-se que os entrevistados acreditam que o turismo é um segmento de 

considerável relevância, que pode cooperar para o desenvolvimento econômico regional e do 

município, bem como a melhoria na renda dos residentes.    

 

 

4.1.2 Análise Descritiva para a Dimensão Impactos Negativos 

 

 

Na tabela 10, apresentam-se os indicadores da analise descritiva para a dimensão 

Impactos Negativos. 

 

Tabela 10 

 Indicadores da Análise Descritiva para a Dimensão Impactos Negativos 

Variável Média Desvio Padrão 
Assimetria Curtose 

Estatística Erro Padrão Estatística Erro Padrão 
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Tabela 10 

 Indicadores da Análise Descritiva para a Dimensão Impactos Negativos (Cont.). 

(IMP5) 4,2871 0,74874 -0,754 0,164 0,164 0,327 

(IMP6) 4,0636 1,12081 -1,462 0,164 1,595 0,327 

(IMP17) 3,4818 1,19536 -0,823 0,164 -0,090 0,327 

(IMP18) 3,4409 1,38193 -0,693 0,164 -0,780 0,327 

(IMP9) 3,3455 1,41703 -0,474 0,164 -1,113 0,327 

IMP13) 3,2727 1,33042 -0,324 0,164 -1,097 0,327 

(IMP19) 3,0364 1,37776 -0,214 0,164 -1,231 0,327 

(IMP15) 2,9909 1,37489 -0,207 0,164 -1,259 0,327 

(IMP12) 2,8409 1,40682 0,028 0,164 -1,317 0,327 

(IMP14) 2,8045 1,41194 -0,032 0,164 -1,448 0,327 

Fonte. Pesquisa de Campo (2017). 

 

 

Como pode ser observado na tabela 10, as variáveis manifestas IMP17, IMP18, IMP9, 

IMP13 e IMP19 apresentaram médias no nível 3 na escala de Likert indicando assim, que a 

maioria dos entrevistados nem concorda ou discordam da frase ou concordam parcialmente 

que o turismo é capaz de gerar impactos negativos como o aumento da poluição nas cidades 

(IMP17), o aumento do barulho na cidade (IMP18) que danifica o meio ambiente (IMP9), 

aumentaria os problemas de transito na cidade (IMP17) e causaria tumulto na cidade(IMP13). 

Observa-se que são impactos de natureza ambiental, coerente com os encontrados por 

Kendall e Var (1984, apud Liu; Sheldon & Var, 1987). De acordo com a opinião da maioria 

dos entrevistados esses impactos ocorrem principalmente em períodos de alta temporada, 

quando a cidade fica bastante movimentada devido os eventos ocorridos em praça pública e 

em clubes privados. 

Já, as variáveis manifestas IMP15, IMP12 e IMP14 apresentaram a média de 2 o que 

significa que os residentes discordam parcialmente ou nem discordam nem concordam que o 

turismo no Seridó pode gerar como consequência negativa o aumento da prostituição na 

cidade (IMP15), aumento no consumo de drogas e álcool (IMP12), bem como o aumento da 

violência na cidade (IMP14). Conforme os relatos dos entrevistados, antes mesmo de haver a 

prática do turismo no local de estudo, já se pontuavam casos como estes manifestos nas 

variáveis. 

Em relação às variáveis IMP5 e IMP6 apresentaram uma média de 4 na escala de 

Likert, ou seja, os residentes concordaram parcialmente ou plenamente que com o 

desenvolvimento do turismo no município houve um aumento no preço de venda das casas e 
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terrenos em determinadas localidades (IMP5), como também aumentou o preço dos alimentos 

em bares e restaurantes (IMP6). 

Esses resultados podem ser justificados ao se considerar a opinião e comentários dos 

entrevistados, quando inferem que devido à vinda de turistas para a região e para o 

município, algumas áreas passam a ser mais valorizadas devido à possiblidade de expansão 

do negócio já existente, bem como exceção de novos equipamentos turísticos. Os residentes 

também apontaram que muitos dos donos de bares e restaurantes aumentam os preços com 

intuito de alargar seus lucros principalmente em períodos de alta temporada que acontece nos 

meses de junho e julho no município.  

De uma forma geral, percebe-se que a percepção de impactos negativos devido ao 

desenvolvimento do turismo na região Seridó Potiguar, está essencialmente ligada aos 

impactos gerados no meio ambiente. Não há uma percepção clara, por parte dos residentes, 

dos impactos sociais negativos gerados pelo desenvolvimento do turismo no local. 

 

 

4.1.3 Análise Descritiva para a Dimensão Satisfação com o Lugar 

 

 

Com intuito de discutir o constructo satisfação com o lugar, serão apresentadas seis 

variáveis, com suas estimativas de média, desvio padrão, assimetria e curtose como se 

apresenta na tabela 11: 

 

Tabela 11  

Indicadores da análise descritiva para a dimensão Satisfação com o Lugar 

Variável Média Desvio Padrão 
Assimetria Curtose 

Estatística Erro Padrão Estatística Erro Padrão 

(SAT5) 4,7018 0,54739 -1,701 0,164 1,981 0,327 

(SAT4) 4,6712 0,56669 -1,541 0,164 1,409 0,327 

(SAT1) 4,4028 0,80512 -1,348 0,164 1,282 0,327 

(SAT6) 4,2318 0,92449 -1,003 0,164 0,026 0,327 

(SAT2) 3,7545 1,18350 -0,764 0,164 -0,404 0,327 

(SAT3) 3,4682 1,26559 -0,433 0,164 -0,965 0,327 

Fonte. Pesquisa de Campo (2017). 

 

Conforme pode ser observado na tabela 11, o nível de concordância apresentado pelos 

entrevistados com a frase proposta na dimensão Satisfação com o Lugar apresenta uma média 

acima de 4 na escala de Likert para a maioria das variáveis, o que significa que os residentes 

concordam plenamente que o Seridó é um lugar maravilhoso (SAT5), sentirão muito orgulho 
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do município caso ocorra a implantação de projetos turísticos (SAT4), encontram-se 

plenamente satisfeitos em morar no Seridó (SAT1) e que gostam do Seridó porque as pessoas 

são hospitaleiras (SAT6). De acordo com a opinião da maioria dos residentes do município, 

estão plenamente satisfeitos de viver na localidade, pois, residem desde que nasceram.  

Observa-se que as variáveis SAT2 e SAT3 localizam-se no nível 3, ou seja, parte dos 

entrevistados concordam parcialmente que desenvolver o turismo no Seridó, poderia 

contribuir para oferecer todas as condições para se viver bem (SAT2) e ter tudo que precisam 

para viver bem no Seridó (SAT3). Conforme relatos dos entrevistados, apesar do Seridó ser 

um lugar maravilhoso, ainda não apresenta todas as condições para se viver bem e que muitas 

vezes precisam se deslocar para outras regiões para satisfazer suas necessidades, 

principalmente às necessidades financeiras. 

 

 

4.1.4 Análise Descritiva para a Dimensão Governança  

 

 

Na tabela 12 são apresentados os indicadores da análise descritiva para a dimensão 

governança: 

 

Tabela 12 

Indicadores da Análise Descritiva para A Dimensão Governança 

Variável Média Desvio Padrão 
Assimetria Curtose 

Estatística Erro Padrão Estatística Erro Padrão 

(GOV3) 2,8545 1,21510 0,236 0,164 -0,992 0,327 

(GOV7) 2,8227 1,14295 0,168 0,164 -0,761 0,327 

(GOV6) 2,7636 1,15413 0,077 0,164 -0,910 0,327 

(GOV2) 2,7545 1,16405 0,245 0,164 -0,782 0,327 

(GOV5) 2,5636 1,18612 0,419 0,164 -0,645 0,327 

(GOV8) 2,5545 1,19042 0,214 0,164 -1,006 0,327 

(GOV4) 2,5455 1,14386 0,349 0,164 -0,625 0,327 

(GOV1) 2,5364 1,17179 0,367 0,164 -0,752 0,327 

Fonte. Pesquisa de Campo (2017). 

 

 

De uma maneira geral, observa-se a baixa percepção de governança na região. Pelos 

dados apresentados na tabela 12, a média das variáveis GOV3 (Os governantes do Seridó têm 

competência e conhecimento para fazer um bom trabalho na implantação do turismo no 
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Seridó), GOV7 (Todos os grupos envolvidos com o turismo têm a oportunidade de participar 

nas decisões do processo de implantação do turismo), GOV6 (Todos os grupos envolvidos 

em implantar o turismo no Seridó (governo, empresários, comunidades) conseguem trabalhar 

bem juntos), GOV2 (Os governantes do Seridó têm consciência e responsabilidade sobre os 

impactos positivos e negativos que o turismo pode causar à comunidade), GOV5 (Os 

governantes do Seridó prestam contas de suas ações para a população do município), GOV8 

(Todos os grupos envolvidos em implantar o turismo no Seridó (governo, empresários, 

comunidades) são tratados de forma semelhante), GOV4 (Os governantes do Seridó fornecem 

informações transparentes de suas ações) e GOV1 (Os governantes do Seridó cumprem 

integralmente as leis, normas e regulamentações aplicáveis). 

Portanto, as variáveis localizaram-se no nível 2 da escala de Likert, entre 2,8545 e 

2,5364, o que significa que os residentes entrevistados informaram entre discordar 

parcialmente ou nem concordam nem discordam com as variáveis propostas, ou seja, 

conforme as variáveis manifestas para os residentes muitas vezes a participação da população 

é dificultada nas decisões no que se refere aos processos de implantação do turismo. Além 

disso, para eles os governantes não transmitem de forma clara parte de suas ações. 

Em outras palavras, os residentes não percebem um padrão de governança instalada 

no local. 

 

 

4.1.5 Analise para a Dimensão Apoio ao Desenvolvimento do Turismo 

 

 

Na tabela 13 são apresentados os indicadores da análise descritiva para a dimensão 

apoio ao desenvolvimento do turismo:  

 

Tabela 13 

 Indicadores da analise descritiva para a dimensão Apoio 

Variável Média 
Desvio 

Padrão 

Assimetria Curtose 

Estatística Erro Padrão Estatística Erro Padrão 

(APOIO1) 4,7089 0,44799 -0,941 0,164 -1,091 0,327 

(APOIO2) 4,6912 0,45987 -0,839 0,164 -1,293 0,327 

(APOIO6) 4,4206 0,62720 -0,646 0,164 -0,491 0,327 

(APOIO5) 4,2864 0,85196 -0,944 0,164 -0,027 0,327 

(APOIO3) 4,0636 1,10439 -1,071 0,164 0,382 0,327 

(APOIO4) 3,4864 1,26231 -0,553 0,164 0,751 0,327 

(APOIO7) 3,4409 1,28609 -0,427 0,164 -0,967 0,327 

Fonte. Pesquisa de Campo (2017) 
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Na dimensão “Apoio” observa-se uma maioria de médias localizadas no nível 4 da 

escala de Likert, onde os entrevistados concordam parcialmente ou plenamente com as 

variáveis APOIO1 (Eu apoio a implantação de projetos turísticos no Seridó), APOIO2 

(Acredito que a implantação de projetos turísticos no Seridó é muito importante para a 

comunidade), APOIO6  (Eu cooperaria com a implantação de projetos turísticos no Seridó), 

APOIO5 (Eu gosto de receber turistas aqui, no meu município) e APOIO3 (Eu certamente 

votaria em um político que fizesse campanha em favor do turismo no Seridó).  

Nas variáveis APOIO4 (Mesmo de forma voluntária, eu participaria da implantação 

de projetos turísticos no Seridó) e APOIO7 (Eu acredito que desenvolver o turismo no Seridó 

é tão importante quanto investir na Saúde e Educação da população), os residentes 

questionados concordaram parcialmente, ou seja, para eles desenvolver o turismo no Seridó 

não é tão importante quanto à saúde, educação e segurança. Nos seus comentários é preciso 

que se atenda primeiro as necessidades básicas do município é essencial que haja maiores 

investimentos nestes setores e depois vem à atividade turística, está que é importante e que é 

capaz de cooperar para a melhoria da economia local. 

Após a análise descritiva dos constructos impactos positivos, impactos negativos, 

Satisfação com o Lugar, Governança e Apoio, será analisado as relações entre gênero e 

percepção do residente, cujas considerações são apresentadas a seguir: 

 

 

4.2 ANÁLISE DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE GÊNERO E PERCEPÇÃO DO 

RESIDENTE QUANTO AOS IMPACTOS DO TURISMO, SATISFAÇÃO COM O 

LUGAR, GOVERNANÇA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

 

 

Com o objetivo de verificar as relações existentes entre o gênero e a percepção do 

residente sobre os impactos, satisfação com lugar, governança e apoio ao desenvolvimento do 

turismo, foi utilizado o teste t para igualdade de médias, no qual se procurou comparar as 

médias de todas as variáveis entre si. O teste t de amostras independentes informa se existe 

diferença estatisticamente significativa entre a média dos escores para os dois grupos ou 

gêneros da população.  
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 Como critério para diferenciação de médias, adotou-se o valor de 5% de probabilidade 

de erro (0,05), ou seja, assume-se a diferença de médias quando p<0,05 (valor de 

significância para duas extremidades). 

 

 

4.2.1. Relação entre Gênero e Percepção do Residente sobre os Impactos Gerados pelo 

Desenvolvimento do Turismo 

 

 

Na tabela 14, é apresentado o Teste t para igualdade de médias entre gênero e 

impactos positivos:  

 

Tabela 14 

 Teste t para igualdade de médias entre gênero e impactos positivos 

Variável 
Masculino (N=82) Feminino (N=138) 

t gl Sig 
Média Dp Média dp 

IMP1 4,4749 0,5145 4,4926 0,6277 -0,226 196,672 0,821 

IMP2 4,2737 0,7532 4,1916 0,8672 0,712 218,000 0,477 

IMP3 4,2234 0,7371 4,3768 0,8212 -1,430 185,044 0,155 

IMP4 4,5950 0,5974 4,7587 0,4912 -2,095 145,271 0,038 

IMP7 3,5610 1,1232 3,8116 1,0362 -1,681 218,000 0,094 

IMP8 3,1951 1,2999 3,2899 1,2741 -0,527 167,583 0,599 

IMP10 3,9008 0,9763 3,8406 0,9684 0,444 218,000 0,657 

IMP11 4,4827 0,5903 4,6431 0,5727 -1,985 218,000 0,048 

IMP16 3,4390 1,1341 3,4420 1,1715 -0,019 218,000 0,985 

N: Número de entrevistados 

dp: Desvio-padrão 

gl: Graus de liberdade 

Sig: Valor de significância para duas extremidades 
Fonte. Pesquisa de Campo (2017). 

 

 

Conforme os dados apresentados na tabela 14, percebe-se que nas variáveis IMP1 

(Aumenta as oportunidades de emprego para os moradores da região), IMP2 (Melhora as 

condições de infraestrutura da cidade como estradas, iluminação e etc.) IMP3 (Aumenta a 

renda das pessoas), IMP7 (Melhora a qualidade de vida da população), IMP8 (Melhora os 

serviços públicos como centros de saúde, esportes, etc), IMP10 (Gera trabalhadores mais 

qualificados) e IMP16 (Protege o meio ambiente), não há diferença de percepção, em termos 

estatísticos entre homens e mulheres, (p>0,05), pois ambos acreditam que o desenvolvimento 

do turismo no Seridó é capaz de ocasionar como consequências positivas novas 

oportunidades de emprego, melhorar a infraestrutura e serviços públicos da localidade, 
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aumento da renda o que pode cooperar para a melhoria de vida dos residentes, oportunidade 

de cursos visando a qualificação dos trabalhadores que atuam na área e  para a população em 

geral, bem como é capaz de contribuir para a criação de programas de proteção ao meio 

ambiente.  

Apenas nas variáveis IMP4 (Pode gerar novos investimentos para a região) e IMP11 

(Promove o desenvolvimento regional), observou-se a diferença de percepção entre homens e 

mulheres. Observou-se que, as mulheres acreditam mais do que os homens de que o turismo 

pode gerar novos investimentos para a região e o turismo promove o desenvolvimento 

regional. 

Na tabela 15, apresenta-se o teste t para igualdade de médias entre gênero no que se 

refere aos impactos negativos. 

 

Tabela 15 

Teste t para igualdade de médias entre gênero e impactos negativos 

Variável 
Masculino (N=82) Feminino (N=138) 

t gl Sig 
Média Dp Média dp 

IMP5 4,2352 0,8054 4,3179 0,7141 -0,791 218,000 0,430 

IMP6 4,0854 1,0564 4,0507 1,1609 0,221 218,000 0,825 

IMP9 3,3902 1,3310 3,3188 1,4698 0,361 218,000 0,719 

IMP12 2,9268 1,3219 2,7899 1,4571 0,715 183,597 0,476 

IMP13 3,3171 1,2558 3,2464 1,3766 0,380 218,000 0,704 

IMP14 2,9268 1,2841 2,7319 1,4824 1,027 189,740 0,306 

IMP15 3,1220 1,3733 2,9130 1,3748 1,090 218,000 0,277 

IMP17 3,5122 1,1992 3,4638 1,1970 0,290 218,000 0,772 

IMP18 3,4512 1,4242 3,4348 1,3613 0,085 218,000 0,932 

IMP19 3,0610 1,3639 3,0217 1,3906 0,204 218,000 0,839 

N: Número de entrevistados 

dp: Desvio-padrão 

gl: Graus de liberdade 

Sig: Valor de significância para duas extremidades 
Fonte. Pesquisa de Campo (2017). 

 

Os resultados indicam que não existem diferenças de percepções entre homens e 

mulheres para os impactos negativos que podem ser gerados pelo turismo. O teste não 

mostrou diferenças estatisticamente significativas, pois o valor de significância para as duas 

extremidades associadas ao teste t foram superior a 0,05 em todas as variáveis. 
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4.2.2. Relação entre Gênero e Satisfação com o Lugar 

 

 

Na tabela 16 são apresentados o teste t para igualdade de médias entre gênero no que 

se refere à Satisfação com o lugar. 

 

 

Tabela 16 

Teste t para igualdade de médias entre gênero e Satisfação com o Lugar 

Variável 
Masculino (N=82) Feminino (N=138) 

t Gl Sig 
Média dp Média dp 

SAT1 4,3537 0,86598 4,4320 0,76844 -0,697 218,000 0,487 

SAT2 3,7561 1,11733 3,7536 1,22511 0,015 218,000 0,988 

SAT3 3,4756 1,38087 3,4638 1,19707 0,065 218,000 0,949 

SAT4 4,6423 0,57325 4,6884 0,56414 -0,582 218,000 0,561 

SAT5 4,7281 0,52146 4,6862 0,56351 0,547 218,000 0,585 

SAT6 4,3537 0,89404 4,1594 0,93782 0,547 218,000 0,585 

N: Número de entrevistados 

dp: Desvio-padrão 

gl: Graus de liberdade 

Sig: Valor de significância para duas extremidades 

Fonte. Pesquisa de Campo (2017). 

 

Quando se trata da Satisfação com o lugar, também não se observou diferença de 

percepção entre homens e mulheres em todas as variáveis que compõe o constructo. E ambos 

os casos, observa-se o alto nível de satisfação com o lugar, declarado pelos entrevistados. 

 

 

4.2.3. Relação entre Gênero e Percepção da Governança 

 

 

Na tabela 17 apresenta-se o teste t para igualdade de médias entre gênero no que se 

refere à Percepção de Governança. 

 

Tabela 17 

Teste t para igualdade de médias entre gênero e Percepção da Governança 

Variável 
Masculino (N=82) Feminino (N=138) 

T Gl Sig 
Média dp Média dp 

GOV1 2,4878 1,2196 2,5652 1,1459 -,473 218 0,637 

GOV2 2,9390 1,1795 2,6449 1,1449 1,822 218 0,070 

GOV3 2,9878 1,2521 2,7754 1,1900 1,256 218 0,211 

GOV4 2,8293 1,1418 2,3768 1,1152 2,884 218 0,004 

GOV5 2,8171 1,1980 2,4130 1,1571 2,471 218 0,014 

GOV6 2,8171 1,2484 2,7319 1,0977 ,511 153,372 0,610 

 



73 

 

Tabela 17 

Teste t para igualdade de médias entre gênero e Percepção da Governança (Cont.). 
GOV7 2,9634 1,1160 2,7391 1,1545 1,411 218 0,160 

GOV8 2,6585 1,2978 2,4928 1,1220 ,963 151,286 0,337 

N: Número de entrevistados 

dp: Desvio-padrão 

gl: grau de liberdade 

Sig: Valor de significância para duas extremidades 

Fonte. Pesquisa de Campo (2017). 

 

 No que se refere à percepção de governança, observa-se há ocorrência de diferença de 

percepção entre homens e mulheres nas variáveis GOV4 (Os governantes do Seridó fornecem 

informações transparentes de suas ações) e GOV5 (Os governantes do Seridó prestam contas 

de suas ações para a população do município). Em ambos os casos, as mulheres percebem a 

existência de um menor padrão de governança, do ponto de visto estatístico, do que os 

homens. 

Nesse sentido, as mulheres que fizeram parte dessa amostra, demostraram-se estar 

mais atentas do que os homens no que se refere ao padrão de gestão municipal, expressando 

em suas palavras que as informações prestadas à população pelos governantes do Seridó, 

sobre suas ações, bem como a prestação de contas, ainda são insuficientes, e que para elas é 

necessário que haja um maior compromisso com o povo e que suas ações sejam divulgadas 

de forma clara e acessível para a população. 

 

 

4.2.4. Relação entre Gênero e Apoio ao Desenvolvimento do Turismo 

 

 

Na tabela 18 são apresentados o teste t para igualdade de médias entre gênero no que 

se refere à Apoio ao Desenvolvimento do Turismo. 

 

Tabela 18 

Teste t para igualdade de médias entre gênero e Apoio ao Desenvolvimento do Turismo 

Variável 
Masculino (N=82) Feminino (N=138) 

t gl Sig 
Média dp Média dp 

APOIO1 4,6880 0,4606 4,7213 0,4415 -0,532 218,000 0,595 

APOIO2 4,6951 0,4631 4,6889 0,4595 0,096 218,000 0,923 

APOIO3 4,0366 1,1805 4,0797 1,0606 -0,279 218,000 0,780 

APOIO4 3,5000 1,3076 3,4783 1,2393 0,123 218,000 0,902 

APOIO5 4,4268 0,7032 4,2029 0,9214 2,029 204,639 0,044 
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Tabela 18 

Teste t para igualdade de médias entre gênero e Apoio ao Desenvolvimento do Turismo 

(Cont.). 
APOIO6 4,4351 0,5575 4,4119 0,6669 0,278 194,265 0,782 

APOIO7 3,5732 1,2960 3,3623 1,2783 1,173 168,438 0,243 

N: Número de entrevistados 

dp: Desvio-padrão 

gl: grau de liberdade 

Sig: Valor de significância para duas extremidades 
Fonte. Pesquisa de Campo (2017). 

 

 Conforme pode ser observado na tabela 18, apenas na variável APOIO5 (Eu gosto de 

receber turistas aqui, no meu município) observou-se diferença de percepção entre homens e 

mulheres. No caso, os homens estão mais propensos a receber turistas do que as mulheres. 

Nessa dimensão Apoio ao desenvolvimento do turismo, os homens mostraram-se bem 

mais propensos a receber os turistas. Isto pode significar que estes acreditam nos benefícios 

capazes de serem gerados pelo turismo. Segundo eles, apoiam o turismo, pois, trará mais 

oportunidades de emprego para os moradores da região, cooperando para a melhoria de vida 

da população.  

 

 

 

4.3. ANÁLISE DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE PERCEPÇÃO DOS IMPACTOS, 

SATISFAÇÃO COM O LUGAR, GOVERNANÇA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

DO TURISMO 

 

 

Para identificar um modelo de mensuração adequado para investigar as inter-relações 

existentes entre a percepção dos Impactos Positivos, Impactos Negativos, Satisfação com o 

Lugar, Percepção da Governança e Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, na ótica do 

residente, foi inicialmente utilizada à análise fatorial exploratória.   

A análise fatorial exploratória (AFE) foi utilizada para, a partir de um conjunto de 

variáveis observáveis (questões do instrumento de pesquisa), identificar dimensões de 

variabilidades comuns, em um conjunto de fenômenos (Corrar, et. al., 2009). Em outras 

palavras, o objetivo foi o de reduzir um conjunto de variáveis observáveis e inter-

relacionadas em uma única variável, latente, capaz de representar o conjunto dessas variáveis 

observáveis. Para tanto, foram utilizados os indicadores comunalidade e carga fatorial de 

cada variável da respectiva dimensão, além do teste Kaiser-Meyer-Olkin – KMO, do teste de 
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esfericidade de Bartlett’s, da medida de adequação da amostra (MSA), da variância total 

explicada de cada constructo e do coeficiente Alfa de Cronbach, este, um teste de 

Confiabilidade do questionário. 

Comunalidade representa a quantia total de variância que uma variável original 

compartilha com todas as outras variáveis incluídas na análise. Valores de referência devem 

ser igual ou maior que 0,6. Carga fatorial são valores que medem o grau de correlação entre a 

variável original e os fatores. O quadrado da carga fatorial representa o quanto do percentual 

da variação de uma variável é explicado pelo fator (Corrar et. al., 2009). A carga fatorial deve 

exceder 0,70 para que assim o fator possa explicar 50% da variância e tenha significância 

prática (Hair Jr. et. al., 2009). 

O teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mede o grau de correlação parcial entre as 

variáveis. Já o teste de Esfericidade de Bartlett’s indica se a matriz de correlação é uma 

matriz identidade (correlação zero entre as variáveis) (Corrar et. al., 2009).  Valores 

próximos a 1,0 para o KMO e o nível de significância próximo a 0,000 para o teste de 

esfericidade de Bartlett’s são considerados adequados para estudos desta natureza (Corrar et. 

al., 2009). 

A Medida de adequação da amostra (MSA) é uma medida calculada tanto para toda a 

matriz de correlação quanto para cada variável individual, e que permite avaliar o quão 

adequado é a aplicação da análise fatorial. Valores acima de 0,50 para a matriz toda ou para 

uma variável individual indicam tal adequação (Hair, Jr.; et. al. 2009). 

No caso da variância total explicada, estabelece-se o comportamento dos fatores e sua 

efetiva combinação como indicador da variância observada, ou seja, explica-se a 

porcentagem da variação da variável dependente (fator), explicada pela variância das 

variáveis independentes (variáveis observáveis). 

O indicador de confiabilidade Alfa de Cronbach mede a correlação entre respostas em 

um questionário através da análise do perfil das respostas dadas pelos respondentes. Trata-se 

de uma correlação média entre perguntas. O coeficiente varia de 0 a 1, sendo os valores de 

0,6 a 0,7 são considerados o valor mínimo de aceitabilidade. Porém, o valor 0,6 é aceito para 

pesquisas exploratórias (Hair Jr. et. al., 2009, p. 100). 

Com intuito de discutir as variáveis pertencentes à dimensão impactos positivos, na 

tabela 19 é apresentado a descrição da variável, a carga fatorial, comunalidade e o MSA: 
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Tabela 19 

 Análise Fatorial Exploratória da Dimensão Impactos Positivos 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem: 0,684 

Teste de esfericidade de Bartlett: 148,347  -  Sig: 0,000 

Variância total explicada: 66,208% 

Eigenvalue: 1,986 

Alfa de Cronbach: 0,731 

Fonte. Pesquisa de Campo (2017) 

 

  

Através da análise fatorial exploratória da dimensão impactos positivos, o conjunto de 

variáveis que se mostrou mais adequado para constituir a dimensão foi composto pelas 

variáveis IMP1, IMP2 e IMP3. Para este conjunto, observou-se que o valor do coeficiente 

Alfa de Cronbach (0,731) pode ser considerado como aceitável, correspondendo à medida de 

confiabilidade das questões, tendo em vista o objetivo da pesquisa. O índice de KMO obteve 

0,684, considerado satisfatório em função do critério de análise adotado. O teste de Bartlett’s 

apresentou valor de significância igual a 0,000, indicando assim, a existência de correlações 

significativas entre as variáveis estudadas (Corrar, et. al., 2009). 

As variáveis manifestas que compõe o constructo impacto positivo geraram um valor 

de variância total 66,208%, considerado adequado. O eigenvalue nesta dimensão é 

considerado válido apresentando valor de 1,986. Portanto, a partir dos indicadores utilizados, 

constata-se que as variáveis manifestas selecionadas e utilizadas no questionário podem ser 

consideradas como adequadas para constituir a dimensão impactos positivos. 

  Esses resultados justificam-se ao se considerar a opinião dos entrevistados, pois, nas 

variáveis oportunidades de emprego e renda, conforme os entrevistados, com o 

desenvolvimento do turismo pode aumentar as oportunidades de emprego para os residentes, 

gerando um acréscimo na renda seja por meio de emprego formal ou informal, contribuindo, 

desse modo, para a melhoria de vida da população. 

Quanto à melhoria da infraestrutura local, os entrevistados acreditam que a atividade 

turística é capaz de acarretar melhorias na cidade, como nas vias de acesso, praças, postos de 

saúde, hospital, escolas, espaço de lazer, bem como a melhoria da segurança pública, ou seja, 

que traga melhoria da qualidade de vida da população, assim como também para o visitante.  

Referindo-se aos impactos negativos, na tabela 19 apresentam-se os indicadores da 

análise fatorial exploratória para essa dimensão:  

Variável Descrição da Variável Carga Fatorial Comunalidade MAS 

IMP1 Oportunidades de Emprego 0,830 0,690 0,665 

IMP2 Infraestrutura 0,826 0,682 0,670 

IMP3 Renda 0,784 0,615 0,726 
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Tabela 20 

Análise Fatorial Exploratória da Dimensão Impactos Negativos 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem: 0,828 

Teste de esfericidade de Bartlett: 466,431  -  Sig: 0,000 

Variância total explicada: 73,756 

Eigenvalue: 2,950 

Alfa de Cronbach: 0,881 

Fonte. Pesquisa de Campo (2017) 

 

Através da análise fatorial exploratória da dimensão impactos negativos, o conjunto 

de variáveis que se mostrou mais adequado para constituir a dimensão foi composto pelas 

variáveis IMP12, IMP13 e IMP14 e IMP15. Para este conjunto, verifica-se que os 

entrevistados, acreditam que o desenvolvimento do turismo no Seridó, é capaz de gerar 

impactos negativos no que se refere às variáveis estudadas. 

Os resultados da análise fatorial exploratória para a dimensão impactos negativos 

apresentaram o Alfa de Cronbach 0,881 que demostra a confiabilidade das questões, estando 

dentro dos limites aceitáveis para uma pesquisa exploratória em ciências sociais aplicadas. 

Obteve um índice de KMO 0,828, próximo a 1,0, que indica a adequação da amostra da 

análise fatorial atingida. A significância do teste de Bartlett’s foi de 0,000 que sugere 

correlações significativas entre as variáveis. 

Com relação à variância total explicada as variáveis manifestas que compõe o 

constructo apresentaram 73,756, considerado adequado. Hair et. al. (2009) afirma que a carga 

fatorial da variável manifesta para ser adequada é necessário que exceda 0,70, para que assim 

o fator possa explicar 50% da variância e tenha significância prática. O eigenvalue nesta 

dimensão pode ser considerado válido, pois, seu valor apresentou-se acima de 1 (2,950), 

sendo o maior em meio as demais dimensões. 

Conforme foi realizada a análise fatorial exploratória da dimensão impactos 

negativos, a mesma análise foi realizada para as variáveis pertencentes a dimensão apoio, 

como apresenta-se na tabela 21:    

 

  

Variável Descrição da Variável Carga Fatorial Comunalidade MAS 

IMP12 Consumo de Drogas e Álcool 0,860 0,740 0,827 

IMP13 Trânsito 0,810 0,655 0,883 

IMP14 Violência 0,898 0,806 0,784 

IMP15 Prostituição 0,866 0,750 0,839 
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Tabela 21 

Análise Fatorial Exploratória da Dimensão Apoio 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem: 0,650 

Teste de esfericidade de Bartlett: 102,232 -  Sig: 0,000 

Variância total explicada: 60,587 

Eigenvalue: 1,818 

Alfa de Cronbach: 0,638 

Fonte. Pesquisa de Campo (2017). 
 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 21, percebe-se que os entrevistados 

apoiam o desenvolvimento do turismo no município. Através da análise fatorial exploratória 

da dimensão apoio, o conjunto de variáveis que se mostrou mais adequado para constituir a 

dimensão foi composto pelas variáveis APOIO4, APOIO5 e APOIO6. Para este conjunto, os 

resultados da análise fatorial exploratória apresentaram um Alfa de Cronbach de 0,638, que 

se mostra dentro dos limites aceitáveis para estudos dessa natureza. O KMO apresentou valor 

de 0,650, que indica a adequação da amostragem à análise fatorial. O teste de Bartlett’s 

apresentou significância de 0,000, explicando, portanto a correlação entre as variáveis 

latentes pesquisadas. 

Quanto à variância da variável latente composta, verificou-se que nesta dimensão o 

valor obtido foi de 60,587, expressando que a variância das variáveis manifestas utilizadas 

explica 60,587% da variância da dimensão apoio. O Eigenvalue obteve valor acima de 1 

(1,818) tornando essa dimensão válida. 

No que se refere à dimensão satisfação com o lugar, expõe-se na tabela 22, a análise 

fatorial exploratória cujo constructo foi composto pelas variáveis observáveis SAT1 

(plenamente satisfeito), SAT2 (condições para se viver bem) e SAT3 (tudo necessário): 

 

Tabela 22 

Análise Fatorial Exploratória da Dimensão Satisfação com o Lugar 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem: 0,621 

Teste de esfericidade de Bartlett: - 181,909 Sig: 0,000 

Variância total explicada: 67,409 

Eigenvalue: 2,022 

Alfa de Cronbach: 0,746 

Fonte. Pesquisa de Campo (2017) 

 

Variável Descrição da Variável Carga Fatorial Comunalidade MAS 

APOIO4 Voluntariado 0,791 0,625 0,639 
APOIO5 Hospitalidade 0,814 0,663 0,622 
APOIO6 Cooperação 0,728 0,530 0,708 

Variável Descrição da Variável Carga Fatorial Comunalidade MAS 

SAT1 Plenamente Satisfeito 0,764 0,584 0,674 

SAT2 Condições para se Viver Bem 0,894 0,799 0,581 

SAT3 Tudo Necessário 0,800 0,639 0,638 
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Na análise fatorial exploratória da dimensão Satisfação com o lugar, o KMO 

apresentou o valor de 0,621, sendo considerado como satisfatório em função do critério de 

análise seguido. A significância do teste de Bartlett’s foi de 0,000 que sugere correlações 

significativas entre as variáveis latentes investigadas neste estudo. 

O teste Alfa de Cronbach também apresentou resultado satisfatório, 0,621 para a 

construção da dimensão, concluindo-se, desse modo, que as questões formuladas apresentam 

boa representatividade para a dimensão proposta. 

Em termos de variância do constructo, esta dimensão apresentou o valor de 67,409%, 

podendo ser considerado como adequado para estudos desta natureza. O Eigenvalue é 

considerado validado, pois atingiu valor maior que 1 correspondente a 2,022. 

Vale mencionar que o alto valor da carga fatorial obtido pelas variáveis SAT1 (0,764), 

SAT2 (0,894) e SAT3 (0,800), significando, assim, que ambas apresentam correlação 

significativa com o fator obtido.  

Referindo-se a dimensão Percepção da Governança, na tabela 23, é explanada a 

análise fatorial Exploratória cujo constructo foi constituído pelas variáveis observáveis 

GOV2 (consciência e reponsabilidade), GOV3 (Competência), GOV4 (Transparência) e 

GOV5 (Prestação de Contas): 

 

Tabela 23 

 Análise Fatorial Exploratória da Dimensão Percepção da Governança 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem: 0,754 

Teste de esfericidade de Bartlett: 469,796 -  Sig: 0,000 

Variância total explicada: 71,940 

Eigenvalue: 2,878 

Alfa de Cronbach: 0,87 

Fonte. Pesquisa de Campo (2017). 

 

Através da análise fatorial exploratória da dimensão Percepção da Governança, 

observou-se que o valor do coeficiente Alfa de Cronbach correspondente a 0,87 estando 

dentro dos limites aceitáveis para uma pesquisa exploratória dessa natureza. O índice KMO 

obteve o valor de 0,754, dentro da escala aceitável. A significância do teste de Bartlett’s foi 

de 0,000 que sugere correlações significativas entre as variáveis.  

Variável Descrição da Variável Carga Fatorial Comunalidade MAS 

GOV2 Consciência e responsabilidade 0,821 0,675 0,767 

GOV3 Competência 0,864 0,746 0,757 

GOV4 Transparência 0,870 0,756 0,742 

GOV5 Prestação de Contas 0,837 0,700 0,752 
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O valor da variância total explicada foi de 71,940, ou seja, a variância das variáveis 

latentes explicam 71, 940%, podendo ser considerada adequada. O Eigenvalue foi validado, 

pois, atingiu o valor de 2,878, maior que 1. 

De maneira geral, pode-se dizer que, para os impactos positivos, existe 

relacionamento entre oportunidades de emprego, infraestrutura e renda; para os impactos 

negativos apresenta-se relação entre as variáveis consumo de drogas e álcool, trânsito, 

violência e prostituição; para a dimensão apoio mostra-se relação entre voluntariado, 

hospitalidade e cooperação; no quesito satisfação com o lugar existe relação entre plenamente 

satisfeito, condições para se viver bem e tudo necessário. Por fim, em percepção de 

governança indicam que há relacionamento entre as variáveis: consciência e 

responsabilidade, competência, transparência e prestação de contas. 

Na Tabela 24 é apresentada a análise das inter-relações entre as variáveis latentes 

(dimensões) obtidas no estudo, utilizando como indicador, o coeficiente de correlação de 

Pearson: 

 

Tabela 24 

Análise das Inter-relações entre Dimensões  

DIMENSÃO FPOS FNEG FGOV FSAT FAPO 

FPOS Correlação de Pearson 1     

Sig. (2 extremidades) -     

FNEG Correlação de Pearson -0,025 1    

Sig. (2 extremidades) 0,709 -    

FGOV Correlação de Pearson 0,126 -0,076 1   

Sig. (2 extremidades) 0,061 0,261 -   

FSAT Correlação de Pearson 0,123 -0,024 0,234
**

 1  

Sig. (2 extremidades) 0,069 0,722 <0,001 -  

FAPO Correlação de Pearson 0,090 -0,057 0,263
**

 0,083 1 

Sig. (2 extremidades) 0,183 0,397 <0,001 0,221 - 

** correlação significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

FPOS – Impactos Positivos 

FNEG – Impactos Negativos 

FGOV – Percepção da Governança 

FSAT – Satisfação com o Lugar 

FAPO – Apoio do Residente ao Desenvolvimento do Turismo 
Fonte. Pesquisa de Campo (2017) 

 

Através dos dados apresentados na tabela 24, observam-se que somente foram obtidas 

correlações significativas fracas e positiva entre as dimensões Governança e Satisfação com o 

lugar (r=0,234) e Governança com Apoio ao Desenvolvimento do Turismo (r=0,263). Não se 

observou relações significativas entre as percepções de impactos (negativos e positivos) e 

satisfação com o lugar com a variável Apoio ao Desenvolvimento do Turismo. Em outras 
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palavras, significa que o residente não condiciona o apoio ao desenvolvimento do turismo aos 

impactos passiveis de serem gerados pela atividade. Provavelmente, tal resultado reflete o 

fato de que o turismo na região ainda não está consolidado o que faz que não haja ainda a 

clareza dos impactos passiveis de serem gerados pela atividade. 
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4.4. IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

 

Os resultados dessa pesquisa constatam a relevância de estudos que tratem da 

percepção dos residentes, acerca do turismo em suas localidades, para o acréscimo de 

conhecimentos, sobre as implicações que a atividade turística pode ocasionar para a 

comunidade. 

A principal implicação gerencial desse estudo refere-se ao quesito governança, pois, 

de acordo com os resultados os entrevistados apresentaram pouca concordância no que se 

refere às ações dos mesmos no Seridó potiguar, devido o reflexo da pouca ou não 

participação da população nas decisões no que se refere aos processos de implantação e 

desenvolvimento do turismo, que muitas vezes se dá pela falta de oportunidade deste ou até 

mesmo pela falta de informações e integração entre governantes e residentes. Tal fato é 

importante porque a governança foi a variável que apresentou maior correlação positiva com 

o apoio ao desenvolvimento do turismo. 

Para solucionar ou minimizar essa problemática referente aos constructos governança 

e apoio do residente, sugere-se que a realização de audiências públicas, criação de fóruns de 

debate, onde os residentes possam sugerir suas ideais, bem como a criação de canais de 

comunicação e divulgação aos munícipes, que permita conhecer o potencial turístico 

existente em sua localidade.  

Nessa perspectiva, a adoção de estratégias adequadas em termos de planejamento e 

gestão de destinos turísticos, é capaz de colaborar para o desenvolvimento turístico da região, 

incluindo nesse processo a participação dos residentes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA CAMPO 

 

 

Atualmente, a humanidade tem se preocupado com as questões ambientais, visto que 

a disponibilidade dos recursos naturais existentes no planeta está diminuindo, devido ao uso 

desenfreado, ocasionado pelo processo de globalização. Pensando nisso, diversos 

acontecimentos vêm acorrendo nos últimos anos, no intuito de criar ações ambientalmente 

sustentáveis, que possam garantir a disponibilidade desses recursos para as gerações 

presentes e futuras.  

Desta forma, no setor do turismo, tem sido trabalhado com diversas ações que possam 

minimizar os impactos causados pela atividade, sejam eles econômicos, sociais e ambientes. 

Vale destacar que para um desenvolvimento sustentável correto dessa atividade implica em 

levar em consideração a participação da comunidade local, dando importância para a 

percepção destes para um melhor planejamento do segmento turístico. 

Sendo assim, o estudo teve como objetivo principal analisar entre outras, a percepção 

dos residentes sobre os impactos positivos e negativos de serem gerados pelo 

desenvolvimento do turismo na região Seridó potiguar. Nesse aspecto, é relevante a 

participação dos residentes para o desenvolvimento do turismo de maneira mais sustentável 

nos destinos. A percepção dos residentes é importante para a criação de politicas de turismo, 

sendo capaz de gerar benefícios tanto no que se refere ao crescimento do turismo no destino, 

gerando acréscimo econômico nas receitas, bem como, melhoria de vida da população local.  

A construção teórica do estudo propiciou melhor compreensão de alguns estudos que 

tratam dos fatores capazes de gerarem impactos ambientais no Turismo. Nessa perspectiva, 

foram utilizados os estudos de Almeida-Garcia et. al. (2016); AP e Crompton (1993); Liu e 

Var (1986); Ruschmann (1999); Perdue et. al., (1990) e Andereck, et. al. (2005), que tratam 

dos impactos econômicos positivos e negativos; impactos sociais positivos e negativos e 

impactos ambientais positivos e negativos, bem como foram utilizadas as dimensões que 

tratam da satisfação com o lugar, percepção da governança e apoio ao desenvolvimento do 

turismo.  
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Referindo-se aos objetivos específicos aos quais tornaram possível atingir o objetivo 

principal, tem-se o objetivo “a”, Caracterizar a percepção do residente quanto aos impactos 

do turismo, satisfação com o lugar, governança e apoio ao desenvolvimento do turismo. 

Pode-se perceber que os residentes entrevistados acreditam nos impactos positivos do 

desenvolvimento do turismo, principalmente em relação aos impactos econômicos como 

geração de emprego e renda para a população. No que se refere aos negativos, para os 

residentes, com desenvolvimento do turismo, poderá ocorrer o aumento do custo de vida na 

localidade, bem como problemas de ordem social e principalmente ambiental. 

Em relação aos constructos, Satisfação com o Lugar, foi verificado nesse estudo que 

os residentes estão satisfeitos em viver no Seridó. Porém, algumas pessoas ainda mostraram-

se pouco satisfeitas, visto que para essa minoria, o Seridó ainda não possui todas as condições 

para se viver bem. 

Na dimensão governança, através dos resultados, é possível observar que a 

governança do Seridó, ainda deixa muito a desejar. Esse fato pode ser observado a partir da 

opinião dos residentes, pois, discordaram parcialmente com as variáveis propostas, mediante 

o pouco conhecimento das ações e politicas públicas de governo para o desenvolvimento do 

turismo na localidade. Em razão disso, percebe-se que os residentes se sentem de certa forma, 

excluídos na elaboração de ações que tratam do desenvolvimento do turismo na localidade. 

 É valido salientar a importância de participação dos residentes nas políticas e nas 

estratégias de desenvolvimento turístico, pois, estes são um dos agentes causadores do 

desenvolvimento de estratégias sustentáveis, podendo, assim, garantir a maximização dos 

impactos positivos e minimização dos efeitos negativos do turismo para a população 

receptora.   

Já na dimensão apoio, foi verificado que os residentes apoiam a atividade turística na 

região, o que pode ser bastante positivo, pois, a partir do apoio da população e inserção dos 

mesmos nas ações, diretrizes e projetos a serem desenvolvidas em favor do turismo, trará um 

melhor desenvolvimento do segmento na localidade.  

Quanto ao objetivo específico “b”, investigar as interrelações entre Gênero e 

Percepção do Residente quanto aos Impactos do Turismo, Satisfação com o Lugar, 

Governança e Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, observou-se que, na maioria das 

variáveis, não existe diferença de percepção entre homens e mulheres quanto aos impactos, 

satisfação com o lugar, governança e apoio do desenvolvimento do turismo. 

Quanto ao terceiro objetivo epecífico “c”, investigar as interrelações entre Percepção 

dos Impactos, Satisfação com o Lugar, Governança e Apoio ao Desenvolvimento do Turismo 
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foi realizada a análise de confiabilidade das questões presentes no questionário, 

considerando-se o índice - Alfa de Cronbach, bem como foi realizada a Análise Fatorial 

Exploratória, visando analisar as variáveis latentes no estudo. Observou-se a existência de 

correlações fracas e significativas entre as variáveis latentes: Governança, Satisfação com o 

Lugar e Apoio ao Desenvolvimento do Turismo. Percebe-se o quanto os residentes 

encontram-se satisfeitos com o lugar e sua disponibilidade em apoiar o segmento turístico na 

região, mais que ainda, para os residentes há a necessidade de oportunidade de participação e 

informações das políticas de governo para o desenvolvimento do turismo no Seridó. 

Durante a realização desse trabalho, principalmente na aplicação da pesquisa de 

campo, junto aos residentes, percebeu-se a riqueza de informações, o quanto as pessoas 

estavam dispostas a responder os questionamentos. 

Nesse sentido, considera-se que o objetivo desse trabalho foi alcançado. A seguir 

apresentam-se as recomendações para futuras pesquisas acadêmicas. 

 

 

5.2. RECOMENDAÇÕES  

 

 

É perceptível que há considerável quantidade de estudos que abordam a percepção dos 

residentes e os diversos impactos que podem ser causados a partir do desenvolvimento da 

atividade turística, bem como tem-se observado cada vez mais importância na literatura 

acadêmica. Porém, a partir das análises feitas neste estudo, é possível identificar que há 

poucos trabalhos relacionados à temática na região do Seridó, já que as questões ambientais 

têm sido cada vez mais discutidas e que a percepção dos residentes é considerada relevante 

para o desenvolvimento do turismo sustentável. Desse modo, pesquisas que abordem a 

percepção dos residentes são validas para futuros progressos no setor.   

Assim, esse estudo traz resultados que podem influenciar ou até mesmo contribuir 

para o gerenciamento do turismo no Seridó Potiguar, de maneira sustentável, já que tem 

trabalhado com o desenvolvimento de diversos segmentos do turismo, os quais podem ser 

citados o turismo de eventos, religioso, geoturismo dentre outros.  

Algumas recomendações podem ser propostas a partir desse estudo. Primeiro é 

necessário que haja mais transparência das ações de governo para com a população 

principalmente no que tange as politicas de turismo na região, já que é uma variável que 

influencia no apoio do residente para o desenvolvimento do turismo. Segundo, garantir a 
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participação dos residentes no processo de desenvolvimento do turismo local, desenvolvendo 

diretrizes capazes de levar em conta a opinião dos moradores, além de buscar estimular a 

participação e o envolvimento dos residentes locais, por intermédio de programas integração, 

que possa gerar a capacitação para que se tornem aptos a trabalhar com o turismo.  

Quanto às sugestões para futuras pesquisas, sugere-se o aprofundamento de estudos 

que tratem da percepção dos residentes sobre os impactos que podem ser ocasionados pelo 

turismo nas regiões receptoras, bem como busque envolver, expandir esse estudo para outros 

municípios, ou seja, envolver mais cidades do polo Seridó Potiguar, já que vem sendo uma 

região bastante procurada para a prática da atividade turística. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO SOBRE OS IMPACTOS DO TURISMO NO SERIDÓ POTIGUAR. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 

 

Desenvolver o Turismo no Seridó... 
Discordo 

Plenamente 
Discordo 

Parcialmente 
Nem discordo 
nem concordo 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Plenamente 

1 Aumenta as oportunidades de emprego para os moradores da 
região 

     

2 Melhora as condições de infraestrutura da cidade (estradas, 
iluminação,) 

     

3 Aumenta a renda das pessoas      
4 Pode gerar novos investimentos para a região      
5 Aumenta o preço de venda das casas e terrenos      
6 Aumenta o preço dos alimentos em bares e restaurantes      
7 Melhora a qualidade de vida da população      
8 Melhora os serviços públicos (centros de saúde, esportes, etc).      
9 Danifica o meio ambiente      

10 Gera trabalhadores mais qualificados      
11 Promove o desenvolvimento regional      
12 Aumenta o consumo de drogas e álcool      

13 Aumenta problemas de trânsito na cidade      
14 Aumenta a violência na cidade      
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15 Aumenta a prostituição na cidade      
16 Protege o meio ambiente      

17 Aumenta a poluição nas cidades      

18 Aumenta o barulho na cidade      

19 Causa tumulto na cidade      

20 Eu apoio a implantação de projetos turísticos no Seridó      

21 Acredito que a implantação de projetos turísticos no Seridó é 
muito importante para a comunidade 

     

22 Eu certamente votaria em um político que fizesse campanha em 
favor do turismo no Seridó 

     

23 Mesmo de forma voluntária, eu participaria da implantação de 
projetos turísticos no Seridó 

     

24 Eu gosto de receber turistas aqui, no meu município      

25 Eu cooperaria com a implantação de projetos turísticos no 
Seridó 

     

 
26  

Eu acredito que desenvolver o turismo no Seridó é tão 
importante quanto investir na Saúde e Educação da população. 

     

Com relação ao Seridó 
Discordo 

Plenamente 
Discordo 

Parcialmente 
Nem Discordo 
nem Concordo 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Plenamente 

27 Estou plenamente satisfeito em morar no Seridó      
28 O Seridó apresenta todas as condições para se viver bem      
29 Tenho tudo que preciso para viver bem aqui no Seridó      
30 Sentirei muito orgulho de nosso município caso aqui ocorra a 

implantação de projetos turísticos  
     

31 O Seridó é um lugar maravilhoso      
32 Gosto do Seridó porque as pessoas são hospitaleiras      
33 Os governantes do Seridó cumprem integralmente as leis, normas e 

regulamentações aplicáveis. 
     

34 Os governantes do Seridó têm consciência e responsabilidade sobre 
os impactos positivos e negativos que o turismo pode causar à 
comunidade. 

     

35 Os governantes do Seridó têm competência e conhecimento para 
fazer um bom trabalho na implantação do turismo no Seridó 
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36 Os governantes do Seridó fornecem informações transparentes de 
suas ações. 

     

37 Os governantes do Seridó prestam contas de suas ações para a 
população do município 

     

38 Todos os grupos envolvidos em implantar o turismo no Seridó 
(governo, empresários, comunidades) conseguem trabalhar bem 
juntos 

     

39 Todos os grupos envolvidos com o turismo têm a oportunidade de 
participar nas decisões do processo de implantação do turismo 

     

40 Todos os grupos envolvidos em implantar o turismo no Seridó 
(governo, empresários, comunidades) são tratados de forma 
semelhante 

     

 

Perfil Sócio Demográfico: 

 

Gênero:        (   ) Masculino        (    ) Feminino  

Faixa Etária: (   ) Menos de 20 anos   (   ) 21 a 40 anos  (   ) 41 a 60 anos (   ) 60 anos ou mais 

Renda Familiar Mensal:    (   ) Menos de 937      (   ) 938 – 3748     (   ) 3749 – 7496    (   ) acima de 7496      

Status Marital:  (   ) Solteiro  (    ) Casado (    ) Divorciado  (    ) Viúvo  (   )  ________ 

Tempo que você mora no município: _________________ 

Trabalha com o turismo?  (   ) Sim     (   )Não 

Participa de associações e/ou grupos de bairro?     (   ) Sim      (    ) Não 

Nível de Educação: 

 

(   )   Não estudou 

(   )   Ensino fundamental incompleto  

(   )   Ensino fundamental completo 

(   )   Ensino médio incompleto 

(   )   Ensino médio completo 

(   )   Superior incompleto 

(   )   Superior completo. 

 


