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RESUMO 

O objetivo geral deste trabalho é analisar os desafios socioambientais, econômicos, 

culturais e turísticos presentes no contexto da Área de Proteção Ambiental Bonfim-

Guaraíra, Estado do Rio Grande do Norte, e suas implicações no processo de 

planejamento e gestão do turismo, a partir dos municípios de Nísia Floresta e Tibau do 

Sul, que concentram maior representatividade dentro do cenário de realização deste 

fenômeno na referida unidade de conservação. Para isso, foi necessário estabelecer 

quatro objetivos específicos: 1) Investigar a atuação e envolvimento dos membros do 

conselho gestor da APABG quanto ao processo de planejamento e gestão do turismo; 

2) Analisar as principais ações, dificuldades e oportunidades de planejamento e gestão 

com vistas a realização e desenvolvimento do turismo; 3) Identificar a percepção dos 

visitantes frente a experiência turística vivenciada nos municípios de Nísia Floresta e 

Tibau do Sul; e 4) Traçar um panorama situacional da atividade turística na APABG a 

partir dos municípios foco da pesquisa. A metodologia do estudo, consistiu numa 

abordagem de natureza qualitativa do tipo descritiva-exploratória, em que além do 

material bibliográfico e das pesquisas documentais, foi realizado uma coleta de dados 

in loco por meio de roteiros semiestruturados conforme a essência representativa dos 

grupos participantes da pesquisa, isto é, Conselho Gestor da APABG e líderes 

comunitários formais e informais de ambos os municípios, bem como a abordagem 

voltada aos turistas a partir de questionários aplicados nos seguintes locais: Praia de 

Pipa, Praia do Madeiro e Praia do Amor (Tibau do Sul), Praia de Tabatinga e Mirante 

dos Golfinhos (Nísia Floresta). Além disso, participou-se de algumas reuniões do CG 

extraindo-se informações a partir da técnica de observação direta, bem como foi 

incorporado o instrumento da “Matriz Analítica de Governança das Instâncias 

Turísticas” para analisar os seguintes elementos junto ao conselho gestor: a) Processo 

eletivo dos integrantes da Instância; b) Equilíbrio da representatividade; c) 

Participação qualitativa entre os membros; d) Quantidade e qualidade das parcerias 

firmadas; e) Disseminação e acesso das informações entre os integrantes. Desse modo, 

com a análise dos resultados foi possível constatar que os desafios nas diferentes 

escalas definidas, se apresentam sob a insuficiência estrutural, falta de atuação pública 

e de interação entre atores, gerando dificuldades e conflitos afins, que concentram sua 

complexidade calcada na pluralidade de interesses de grupos sociais tanto internos 

quanto externos, que interferem no processo de planejamento e gestão do turismo, na 

medida em que são inobservados pela esfera política sem as devidas articulações de 

resolução. 

Palavras-chave: Área de Proteção Ambiental. Turismo. Planejamento e Gestão do 

Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The general objective of this work is to analyze the socio-environmental, economic, 

cultural and tourist challenges present in the context of the Bonfim-Guaraíra 

Environmental Protection Area, State of Rio Grande do Norte, and its implications in 

the planning and management of tourism, from of the municipalities of Nísia Floresta 

and Tibau do Sul, which are more representative within the scenario of this 

phenomenon in the said conservation unit. For this, it was necessary to establish four 

specific objectives: 1) To investigate the performance and involvement of the 

members of the managing board of the APABG regarding the process of tourism 

planning and management; 2) To raise and analyze the main actions, difficulties and 

opportunities of planning and management with a view to the development and 

development of tourism; 3) To raise the perception of the visitors in front of the tourist 

experience lived in the municipalities of Nísia Floresta and Tibau do Sul; And 4) Draw 

a situational panorama of the tourist activity in the APABG from the municipalities 

that are the focus of the research. The methodology of the study consisted of a 

descriptive-exploratory qualitative approach, in which, in addition to bibliographical 

material and documentary research, a data collection was carried out in loco through 

semi-structured scripts according to the representative essence of the groups 

participating in the research , Ie the APABG Management Council and formal and 

informal community leaders from both municipalities, as well as the approach to 

tourists based on questionnaires applied in the following locations: Pipa Beach, 

Madeiro Beach and Amor beach (Tibau do Sul) ), Tabatinga Beach and Mirante dos 

Golfinhos (Nísia Floresta). In addition, a number of meetings of the CG were held by 

extracting information from the direct observation technique, as well as incorporating 

the instrument of the "Analytical Matrix of Governance of Tourism Instances" to 

analyze the following elements with the managing board: ) Elective process of the 

members of the Instance; B) Balance of representativeness; C) Qualitative 

participation among members; D) Quantity and quality of signed partnerships; E) 

Dissemination and access of the information among the members. Thus, with the 

analysis of the results, it was possible to verify that the challenges in the different 

defined scales are presented under structural insufficiency, lack of public performance 

and interaction between actors, generating difficulties and related conflicts, which 

concentrate their complexity based on the plurality of interests of both internal and 

external social groups, which interfere in the process of planning and managing 

tourism, insofar as they are not observed by the political sphere without the proper 

articulations of resolution. 

Keywords: Environmental Protection Area. Tourism. Planning and Management of 

Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação dialética de dominância e dependência entre sociedade e meio 

ambiente, revela nas últimas décadas, um processo latente de degradação, extinção e 

insuficiência dos recursos naturais resultantes da dinâmica de apropriação territorial 

imposta pelas ações antrópicas intensas e predominantes na interação entre homem e 

natureza. As condições de existência para a continuidade das atividades humanas, 

tornou-se um paralelo condicionado ao equilíbrio entre a incorporação de uma 

consciência ambiental voltada à manutenção da integridade dos recursos bióticos e 

abióticos, e a adoção de estratégias viáveis e aplicáveis de conservação da natureza, 

como medidas emergenciais a serem traçadas na tentativa de prevenir perdas cada vez 

mais significativas. 

Frente a intensidade dessas circunstâncias, foi realizado, além de outras 

iniciativas relevantes, a primeira Conferência sobre Meio Ambiente em Estocolmo no 

ano de 1972 em virtude da preocupação social conjunta quanto a conservação da 

natureza, até então despercebidas nas ações e teorias políticas, que serviu para 

estimular com maior efeito o entendimento e a percepção da finitude dos recursos 

naturais e as consequências desse processo para a vida humana, sinalizando a 

necessidade de criar e adotar mecanismos estratégicos políticos e operacionais de 

conciliação entre desenvolvimento econômico e meio ambiente, exigindo um 

posicionamento flexível e em curto prazo que pudesse abarcar toda a conjuntura 

socioambiental. 

Nessa perspectiva, foi principalmente com base em modelos internacionais de 

proteção ambiental que o poder público brasileiro formalizou a política de criação das 

áreas protegidas no intuito de tornar possível a salvaguarda ecossistêmica em 

diferentes escalas de extensão territorial, em que as terras escolhidas para demarcação 

passaram a seguir diretrizes específicas de manejo de acordo com as categorias 

estabelecidas, buscando reduzir a exploração ambiental e mitigar os desafios 

emergentes impostos pela atuação da sociedade em decorrência dos avanços no 

sistema produtivo e de capital, que se firmaram como fatores determinantes nos 

caminhos para a conservação.  

Frente a esse quadro, no Brasil, além da criação da Política Nacional de Meio 

Ambiente instituída pela Lei 6.938 de agosto de 1981 e da definição do Decreto nº 

73.030 de outubro de 1973 que cria a Secretaria Especial de Meio Ambiente, cujas 
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detêm de significativa relevância dentro do contexto ambiental no país, as áreas de 

proteção ambiental que receberam o nome de unidades de conservação, passaram a ser 

geridas conforme as disposições contidas no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), mecanismo criado para orientar, direcionar e normatizar acerca 

dos objetivos e competências dos diferentes espaços demarcados em âmbito federal, 

estadual e municipal, sendo instituído pela Lei nº. 9.985 no ano 2000, observando as 

especificidades inerentes às categorias de uso integral e sustentável (SNUC, 2000). 

Em meio aos diferentes tipos de UC’s, a presente dissertação discorre com 

enfoque de pesquisa na categoria de Áreas de Proteção Ambiental (APA), que são 

alvos constantes de práticas atreladas ao turismo em função de sua flexibilidade 

territorial e de uso, concentrando um histórico importante de representatividade dentro 

das inciativas de movimentos conservacionistas no Brasil no final dos anos de 1970, 

pautados no estabelecimento de áreas protegidas que permitissem o desenvolvimento 

de pesquisas no campo nas ciências ambientais, bem como na conservação de 

relevantes ecossistemas inseridos em propriedades particulares (Ibama, 2001). 

A criação dessa categoria ocorreu por meio da Lei nº 6.902 de 27 de abril de 

1981 considerada como um desafio para o seu tempo e contexto, tendo em vista que 

além de contemplar a conservação e primar pelo melhoramento das condições 

ecológicas locais, também buscava assegurar o bem-estar dos residentes locais e do 

entorno (Ibama, 2001), de modo que a introdução dessa categoria no Brasil, 

“representou uma importante inovação no campo da conservação da natureza, pois ela 

objetivava compatibilizar a conservação dos recursos naturais com o seu uso 

sustentável, mediante a permanência das populações humanas dentro de seus limites” 

(Viana & Ganem, 2005). 

Dessa forma, as APA’s assumem uma multifuncionalidade que transcende o 

foco conservacionista, constituindo espaços de transformação social que conferem 

uma maior complexidade na dinâmica das áreas, associado ao fato de admitirem o 

incremento do uso público facilitando investidas econômicas. 

Assim, o turismo se insere nesse contexto a partir de sua viabilidade 

socioambiental e econômica, associada a perspectiva de desenvolvimento 

local/regional e nos discursos atrelados a prática da atividade com base na 

sustentabilidade, tornando esse fenômeno uma realidade cada vez mais constante e 

imbuída na dinâmica da grande maioria das UC’s do tipo APA no Brasil.  
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Em função disso, surgem diferentes situacionalidades que complexificam ainda 

mais a tarefa de organizar e direcionar a atividade turística dentro desses espaços, 

expondo com maior intensidade os elementos de planejamento e gestão como fatores 

determinantes para definir a natureza do turismo implementado, que em via de regra, 

expressa grande força na geração de capital a partir de investimentos na área de 

serviços e equipamentos de lazer, com foco nas diferentes demandas turísticas, 

estimulando a visitação local com base na atratividade das belezas naturais, gerando 

por outro lado, significativas alterações na rotina das populações locais e do entorno, 

e, consequentemente, na lógica produtiva dos espaços. 

Nesse sentido, na predisposição de estudar vertentes de conexão entre o campo 

das APA’s, isto é, meio ambiente, conservação e o fenômeno do turismo, deve-se 

preliminarmente ter ciência da sua correlação básica, para compreender as novas 

perspectivas de coexistência entre a atuação antropocêntrica e alternativas de proteção, 

necessárias e passivas de investigação acadêmica. Essa correlação vem sendo 

estruturada dentro do paradigma social dominante pautado na lógica do mercado 

capitalista, que tem encurtado barreiras financeiras e territoriais incorporadas cada vez 

mais na realidade local das APA’s, que apesar de contribuir para movimentar a 

economia, cria diversas questões e problemas, dificultando o alcance de possíveis 

avanços qualitativos, principalmente porque desconsideram na maioria das vezes as 

predisposições existentes no SNUC e utilizando-se de estruturas repressivas e 

limitantes. 

Desse modo, buscando enfatizar tais desencadeamentos no campo do turismo em 

APA’s, o estudo em questão focaliza como universo empírico de pesquisa a Área de 

Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíra localizada no litoral oriental potiguar do Estado 

do Rio Grande do Norte, criada por meio do Decreto Estadual nº 14.369 de 22 de 

março de 1999, abrangendo parcialmente os territórios dos municípios de Tibau do 

Sul, Goianinha, Arês, Senador Georgino Avelino, Nísia Floresta e São José de Mipibu, 

caracterizada como a maior UC estadual do RN com 42.695 hectares de extensão 

(Idema, 2016). 

A APABG tem por objetivo proteger, preservar e ordenar o uso dos ecossistemas 

de dunas, manguezais e mata atlântica, os lagos, rios e demais recursos hídricos e a 

fauna e flora nativa (Minuta do Plano de Manejo APABG, 2016). 

Segundo Santos e Jerônimo (2013), o histórico de criação de Unidades de 

Conservação no RN está ligado a compensação pela construção de obras 
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governamentais. No caso da Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíra, sua 

criação está ligada aos estudos que subsidiaram a elaboração do Plano de 

Gerenciamento Costeiro Estadual (Lei Estadual 6.950/ 1996), e ao PRÓÁGUA 

Semiárido, programa da SEMARH financiado pelo Banco Mundial, que capitalizava 

recursos para avaliar a viabilidade de ampliação do sistema adutor Agreste-Trairí-

Potengi (Adutora Monsenhor Expedito). Nesse contexto, o IDEMA abraçou o sistema 

Bonfim, que servia como fonte de captação do sistema adutor, o estuário do sistema 

lagunar estuarino de Nísia-Papeba-Guaraíra e o município de Tibau do Sul, que vinha 

sofrendo uma grande pressão em decorrência do crescimento da atividade turística, 

criando assim a APABG. 

No cenário estruturante do turismo nesta APA, estão em destaque a 

concentração de grandes investimentos na zona litorânea voltados de uma forma geral 

para a oferta de infraestrutura hoteleira, gastronômica (bares, restaurantes e similares), 

de lazer e na comercialização diferentes tipos de serviços, havendo uma maior 

visibilidade do município de Tibau do Sul a partir do distrito de Pipa, que tem um 

histórico associado ao turismo desde o final da década de 1980 e início de 1990, bem 

como pelo município de Nísia Floresta que vem despontando para a atividade mais 

recentemente (Rio Grande do Norte, 2014). 

No contexto dessa unidade, assim como ocorre na realidade particular de outras 

APA’s, estão inseridos diferentes atores sociais como poder público, setor privado, 

organizações não-governamentais, sociedade civil e demais instituições que se fazem 

presentes em diversas frentes correlatas as questões que circundam a área, sendo uma 

delas o conselho gestor da unidade, formado por representantes destas e de outras 

esferas, que tem um papel significativo e determinante para a proteção do meio 

ambiente e organização de diversos aspectos que se integram a perspectiva ambiental, 

como o turismo. 

Desse modo, apesar da representatividade dessa atividade no território da 

APABG denotar grande relevância para o estado, principalmente em função dos 

municípios de Tibau do Sul e Nísia Floresta, chama atenção os desdobramentos 

desconexos recaídos na dinâmica de realização do  turismo no meio ambiente, 

demonstrando, dentre outros aspectos, uma clara inobservância quanto as questões 

concernentes ao planejamento e a gestão da área, principalmente no que diz respeito 

ao apoio, organização e regulamentação de uso dos espaços por parte de diferentes 

atores sociais, que agem de acordo com interesses particulares impondo 
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direcionamentos que muitas vezes destoam do contexto local, e ensejam em cenários 

conflitivos e de difícil resolução. 

Desse modo, considerando tais aspectos, e pautado na necessidade de evidenciar 

elementos que possam auxiliar no processo de condução do planejamento e da gestão 

turística, é que se focaliza a seguinte questão problema: De que forma os desafios 

socioambientais, culturais, econômicos e turísticos existentes no contexto da 

APABG, interferem no processo de planejamento e gestão do turismo local? 

A pesquisa, procura buscar respostas pertinentes de análise que venham 

corroborar na indicação de caminhos possíveis de atuação e mitigadores dos 

problemas perpassados, a partir do foco em três diferentes grupos de atores 

participantes da pesquisa: conselho gestor da APABG, líderes informais comunitários 

e turistas, de modo que dentro do processo prático de execução dos objetivos e de 

viabilidade metodológica delimitou-se o recorte geográfico de pesquisa centrado nos 

municípios de Tibau do Sul e Nísia Floresta apoiando-se em estudos bibliográficos e 

documentais na intenção de contribuir para a investigação do problema levantado, 

assumindo-se com isso, uma abordagem qualitativa de análise. 

Nesse sentido, o objetivo geral de pesquisa consiste em analisar os desafios 

socioambientais, econômicos, culturais e turísticos presentes no contexto da APABG e 

suas implicações no processo de planejamento e gestão do turismo, considerando o 

recorte temporal entre os anos de 2012 com referência ao Decreto de criação do 

conselho gestor da unidade de categoria deliberativa, e 2016 ano de construção desta 

dissertação. Dessa forma, no intuito de criar condições de viabilidade metodológica e 

alcançar resultados propositivos de pesquisa, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Investigar a atuação e envolvimento dos membros do conselho gestor da 

APABG quanto ao processo de planejamento e gestão do turismo; 

b)  Analisar os principais ações, dificuldades e oportunidades de planejamento e 

gestão com vistas a realização do turismo; 

c) Identificar a percepção dos visitantes frente a experiência turística vivenciada 

nos municípios de Nísia Floresta e Tibau do Sul; e 

d) Traçar um panorama situacional da atividade turística na APABG a partir dos 

municípios foco da pesquisa. 

Portanto, a justificativa para a escolha desse universo de pesquisa decorre, numa 

primeira instância, da relevância ambiental presente na APABG para o 
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desenvolvimento do turismo no RN, associado ao fato de ambos os municípios 

delimitados para a pesquisa comporem o Polo Costa das Dunas - principal Polo de 

Turismo do Estado –  em que Tibau do Sul a partir do distrito de Pipa, congrega um 

alto nível de representatividade na construção da política de turismo dessa região, 

sendo o segundo destino mais procurado para fins da prática turística no estado 

(Fonseca, 2005). Além disso, Tibau do Sul está entre os municípios que integram o 

conjuntos dos 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico regional, 

classificados no Programa de Regionalização do Turismo, revelando sua importância 

na formação e visibilidade para o setor em nível nacional e internacional, bem como 

sendo alvo de estudos de relevância política e acadêmica, por órgãos como o Tribunal 

de Contas da União, a partir da elaboração do Relatório de Auditoria no ano de 2014, 

com foco na avaliação da governança do turismo do Estado, buscando seu 

alinhamento com a Política e com o Plano Nacional de Turismo.  

Outro ponto que reforça essa escolha, pauta-se na evolução gradativa do Índice 

de Desenvolvimento Humano de ambos os municípios pesquisados, que vem 

contribuindo para a formatação de cenários favoráveis de avanço da atividade turística, 

como se pode ver na tabela 1: 

Tabela 1: Evolução do IDHM - Tibau do Sul e Nísia Floresta 

Ano IDHM 

 Tibau do Sul Nísia Floresta 

1991 0,342 0,362 

2000 0,511 0,484 

2010 0,645 0,622 

Fonte: Atlas Brasil (2013) 

Somando a isso, o município de Nísia Floresta que tem caminhado para se 

consolidar na realização do turismo, vem sendo alvo constante de especulação 

imobiliária, assim como Tibau do Sul, na construção de hotéis, pousadas e 

restaurantes, bem como na multiplicação de domicílios destinados ao uso ocasional de 

veraneio, desencadeando um processo de urbanização pulverizada e difusa, que dão 

margem a proposta de estudo apresentada. 

 A opção por esse recorte geográfico e sistemática de pesquisa, justifica-se ainda, 

pela familiaridade pessoal da pesquisadora com relação ao tema ocasionado pelo 
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desenvolvimento de projetos de pesquisa durante o mestrado, que focalizaram as UC’s 

do RN numa perspectiva de análise de planejamento e gestão associados aos conflitos, 

modelos e estratégias de desenvolvimento, sendo portanto fator determinante dentro 

do processo de delimitação do estudo, contribuindo para a percepção da necessidade 

de um enfoque diferenciado aos desafios e conflitos relacionados ao planejamento e a 

gestão do turismo na APABG. 

 Quanto à estrutura teórica, o trabalho divide-se em cinco capítulos (incluindo a 

metodologia do estudo) com seus respectivos subtópicos, consubstanciados tanto em 

abordagens introdutórias à temática como em aspectos correlatos a dinâmica das 

APA’s, ao planejamento e a gestão do turismo, às relações sociais e de poder, ao papel 

do Estado e dos conselhos gestores dentro do processo de organização da atividade 

turística e os conflitos perpassados nesses espaços a partir dos diversos atores, com o 

propósito de melhor fundamentar o contexto de abordagem à caminho da análise dos 

resultados da pesquisa.  

 Portanto, o estudo focalizou aspectos pouco debatidos na instância de 

planejamento e gestão do turismo nos espaços protegidos dos municípios de Tibau do 

Sul e Nísia Floresta, que se revelaram de fundamental compreensão e interpretação 

para subsidiar direcionamentos voltados a mediação de conflitos e entraves existentes, 

onde a diferenciação de atuação dos grupos de pesquisa consistiu como fator 

determinante para uma visão mais holística das áreas.  
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1. CONTEXTO DAS ÁREAS PROTEGIDAS NO BRASIL 

 

Em âmbito global, as áreas protegidas constituem um instrumento essencial de 

conservação in situ dos ecossistemas e da biodiversidade presentes nos diferentes 

biomas em todo o mundo, fruto de uma maior percepção social quanto a necessidade e 

importância de se proteger os recursos naturais, a partir da criação de regimes 

especiais de controle e regulamentação do território. Segundo a União Mundial para a 

Conservação da Natureza (UICN), elas podem ser definidas como “uma área terrestre 

e/ou marinha especialmente dedicada à proteção e manutenção da diversidade 

biológica e dos recursos naturais e culturais associados, manejados através de 

instrumentos legais ou outros instrumentos efetivos” (UICN, 1994, p. 7). 

A adoção do modelo de conservação no Brasil, apesar de constar como tardia 

frente às iniciativas antecipadas de outros países, se fortaleceu conforme seu histórico 

de relações estreitas com a natureza, revelando algumas iniciativas voltadas a 

salvaguarda de territórios preestabelecidos e de seus respectivos recursos naturais. 

Essas áreas protegidas seguiram o padrão de criação norte-americano, do século 

passado, tendo como referência o Parque Yellowstone, cuja base de concepção 

pautava-se na proteção da vida selvagem (wilderness) vista como ameaçada pela 

civilização urbano-industrial, conformando-se na ideia de manutenção de espaços 

intocados pelo homem, e consequentemente preservados (Diegues, 2000). Esse 

modelo se espalhou pelo mundo acarretando graves conflitos sociais, principalmente 

em função da retirada de populações tradicionais dos territórios destinados à proteção, 

bem como pelo gradativo destaque ambiental para a realização de atividades turísticas 

e para a especulação imobiliárias de algumas categorias.  

A reprodução desse modelo no Brasil, acarretou na década de 1990, num 

aumento da criação das áreas protegidas, culminando num montante de 32.005.257ha 

de espaços demarcados, correspondentes a 3,8% do território nacional (Hosaka, 2010). 

Visto as tendências de crescimento, foi criado no ano 2000 o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (Lei nº 9.985) por meio do projeto de lei n.º 

2.892 de 1992, abrangendo não somente as unidades de conservação, mas também as 

terras indígenas, reservas legais e áreas de preservação permanente, respaldadas por 

regulamentações especificas e enquadradas em diferentes formas de manejo (Medeiros 

& Garay, 2006; Medeiros, 2006).  



9 

 

  Anteriormente à criação do SNUC, que simbolizou uma significativa evolução 

nas políticas públicas no séc. XXI, pode-se observar que as questões ambientais 

dispuseram de diferentes diretrizes e mecanismos legais, algumas apresentadas a 

seguir:  

Tabela 2: Evolução dos principais instrumentos de criação de Áreas Protegidas no Brasil 

Período Instrumentos 

1934 - 1964 
Código Florestal (Dec. 23793/1934) 

Código de Caça e Pesca (Dec. 23793/1934) 

 

 

1965 - 1999 

Novo Código Florestal (Lei 4771/1965) – Incorporação do Código Florestal 

(Dec. 23793/1934) 

Lei de Proteção aos Animais (Lei 5197/1967) – Incorporação do Dec. 

24645/1934) 

Programa MaB, 1970 (Dec. 74685/74 e Dec. Pres. 21/09/99) 

Convenção sobre Zonas Úmidas, 1971 (promulgada pelo Dec. 1905/96) 

Convenção Patrimônio Mundial, 1972 (promulgada pelo Dec. 80978/1977) 

Estatuto do Índio (Lei nº 6001 de 19/12/1973) 

Lei de Criação das Estações Ecológicas (Lei 6902/1981) 

Lei de Criação das Áreas de Proteção Ambiental (Lei 6902/1981) 

Decreto de Criação das Reservas Ecológicas (Dec. 89336/1984) 

Lei de Criação das ARIEs (Dec. 89336/1984) 

Lei de Criação das RPPNs (Lei 1922/1996) 

Fonte: Medeiros (2005) Adaptado por Fonseca (2016) 

Em grande parte da história ambiental no país, esses espaços eram administrados 

unicamente pelo Estado, tanto no seu processo de implementação, quanto de gestão, 

fiscalização e definição de ações relativas à proteção, para apenas posteriormente 

passar a incorporar parcerias com instituições privadas, não-governamentais e a 

sociedade civil, caracterizando uma nova fase de descentralização do poder, mas, sem 

deixar de exercer o Estado, sua coordenação.  

Dessa forma, o SNUC é composto por doze tipologias de áreas com manejos 

distintos, agrupadas em dois grandes conjuntos, como se pode constatar na tabela 3. 
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Tabela 3: Categorias das Unidades de Conservação no Brasil 

Uso Integral Uso Sustentável 

Estação Ecológica 

Reserva Biológica 

Parque Nacional 

Monumento Natural 

Refúgio da Vida Silvestre 

Área de Proteção Ambiental 

Área de Relevante Interesse Ecológico 

Floresta Nacional 

Reserva Extrativista 

Reserva de Fauna 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Reserva Particular de Patrimônio Natural 

Fonte: SNUC (2000) 

A categoria das unidades de proteção integral tem como objetivo básico 

preservar a natureza, sendo admitido o uso indireto dos seus recursos naturais, com 

exceção dos casos previstos por lei. Enquanto que as unidades de uso sustentável 

buscam compatibilizar a conservação da natureza, com o uso coerente de parcela dos 

seus recursos naturais. Em função de sua maior flexibilidade, as UC’s sustentáveis, 

admitem outras possibilidades, como: 

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

 Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

 Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

 Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; (SNUC, 2000). 

Nesse processo, a criação do SNUC se constituiu como fator relevante para a 

proteção das áreas naturais brasileiras, possibilitando condições para regulamentação 

do território e a realização de outras atividades com potencial para compatibilizar os 

propósitos de conservação e desenvolvimento, de acordo com as particularidades das 

áreas. 

Nessa perspectiva, em termos quantitativos pode-se observar o expressivo 

crescimento das UC’s no Brasil a partir da institucionalização do SNUC: 
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Figura 1: Evolução na expansão das UC’s federais e estaduais após criação do SNUC 

 

Fonte: Medeiros e Young (2011) 

 

 Segundo os dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC)1 

gerenciado pelo Ministério do Meio Ambiente, as UC’s de categoria integral em 

âmbito federal somam 143, enquanto que as estaduais e municipais compreendem em 

331 e 135 unidades respectivamente. No que confere a categoria sustentável, os 

números são mais representativos, sendo em nível federal 811, estaduais 464 e 

municipais 95 áreas (CNUC, 2016). 

 Tendo essa escala de representatividade nacional, as áreas protegidas se 

expandiram não só no aspecto territorial, mas também quanto sua natureza diversa, no 

entanto, em demais vias qualitativas tal processo não tenha surtido o mesmo efeito, 

como se pode observar na afirmação de Medeiros e Young (2011, p. 16): 

Apesar do expressivo crescimento do sistema e de sua posição de destaque 

no cenário internacional, a efetiva implementação do SNUC ainda deixa 

muito a desejar já que é grande o número de unidades em todas as esferas 

governamentais, com inúmeras lacunas e fragilidades: regularização 

fundiária pendente, falta de funcionários e infraestrutura básica, ausência de 

plano de manejo ou planos de manejo não revisados entre outros. A maior 

parte dos problemas enfrentados pelo SNUC tem a mesma causa em 

comum: recursos insuficientes para sua implementação e manutenção, 

incluindo a criação de novas áreas que deveriam entrar no sistema nos 

próximos anos. Os recursos alocados, infelizmente, são insuficientes e não 

vêm acompanhando a expansão do sistema. 

 

 Grande parte dessas dificuldades decorre da falta de atenção política e 

governamental necessária a esses espaços, revelando uma significativa ausência dos 

                                                           
1 Dados de fevereiro de 2016. 
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poderes macro de gestão no acompanhamento contínuo do planejamento das áreas, 

refletindo assim na atuação de órgãos como os conselhos gestores. 

 Esse processo é um dos aspectos que justifica o fato de que: 

O papel das unidades de conservação não é facilmente “internalizado” na 

economia nacional. Essa questão decorre, ao menos em parte, da falta de 

informações sistematizadas que esclareçam a sociedade sobre seu papel no 

provimento de bens e serviços que contribuem para o desenvolvimento 

econômico e social do país (Medeiros & Young, 2011, p. 6). 

 

 Sendo assim, as unidades de conservação podem contribuir e exercer distintas 

funções socioculturais e econômicas, como a dinamização da atividade turística 

associada a ações sustentáveis, pesquisas científicas, geração de energia para as 

cidades por meio da qualidade e quantidade de água que é assegurada pelas unidades 

no país etc. 

 Vale ressaltar, que as áreas cuja presença humana se faça mais intensa, como é o 

caso das Áreas de Proteção Ambiental, o processo de conciliação entre conservação e 

antropização é ainda mais complexo, havendo a necessidade de lidar com diferentes 

estruturas políticas e direcionamentos econômicos, questionar modos de vida e 

enfrentar tabus culturais enraizados na origem e na história das localidades. 

 Em função dessa complexidade e no que tange o foco de análise deste trabalho 

acerca da Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíra, é que se faz necessário tecer 

algumas considerações acerca desse tipo de unidade. 

 Essa categoria foi criada por meio da Lei nº 6.902 de 27 de abril de 1981 com “o 

interesse na proteção ambiental, para conservar ou melhorar as condições ecológicas 

locais e assegurar o bem-estar das populações humanas” (IBAMA, 200, p. 17). De 

acordo com o que estabelece o SNUC, uma Área de Proteção Ambiental consiste em: 

Uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, 

dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 

dos recursos naturais (SNUC, 2000) 

  

 Nessa perspectiva, a APA assim como todas as UC’s, visa a proteção da 

biodiversidade, no entanto, seus objetivos tangenciam-se para além desse propósito, 

tendo em vista que busca conciliar os pressupostos de conservação ao disciplinamento 

da ocupação humana no território, no intuito de promover o uso sustentável dos 

recursos naturais. Além dessas características, esse tipo de UC permite a demarcação 

de terras públicas e privadas num mesmo espaços, sem a necessidade de 

desapropriação das áreas por parte de comunidades locais, revelando uma alto nível de 
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flexibilidade na estrutura de criação e gestão. Corroborando com essa visão, Côrte 

(1997, p. 27) afirma: 

Um dos fatores que diferencia a APA das demais unidades de conservação 

é o fato de, contornando um dos grandes problemas que é a desapropriação 

das terras, permite que as mesmas permaneçam sob o domínio dos 

proprietários, mesmo que submetidas a restrições de uso do solo e dos 

recursos naturais, de acordo com os planos de manejo elaborados para 

atender aos objetivos de proteção. Esta peculiaridade introduz um caráter de 

complexidade à questão trazendo em cena a busca de práticas de 

sustentabilidade que promovem a convivência harmônica do ser humano e 

seus sistemas produtivos com o meio em que vive. Decorrentes desta 

característica, certamente, poderão surgir muitos conflitos entre uso dos 

recursos naturais e a sua proteção, por não existir harmonia ou equilíbrio 

nas relações econômicas, políticas e também ambientais. 

 

 Essa perspectiva se reforça, visto que na maioria dos casos, as APA’s são criadas 

margeando cidades ou pequenos núcleos urbanos, o que requer um conjunto de 

esforços para equilibrar e manter o foco ambiental frente as pressões sociais e de 

mercado externas a esses locais, isto porque além desses aspectos as APA’s admitem 

as seguintes possibilidades:  

 Abranger escalas federais, estaduais ou municipais; 

 Compreender paisagens naturais ou com qualquer tipo de alteração; 

 Englobar ecossistemas urbanos ou rurais; 

 Estender-se por mais de um município ou bacia hidrográfica; 

 Abarcar unidades de categoria mais restritivas; e 

 Permitir praticamente todas as atividades econômicas ou obras de infraestrutura 

em seu interior, desde que sob certas condições, com exceção para suas zonas de 

vida silvestre (Viana & Ganem, 2005, p. 6). 

 Essa categoria pode ser assim instituída, tanto por expedição de um decreto ou 

lei por parte do Poder Público Legislativo ou Executivo, que contemple sua 

pluralidade de objetivos, considerando, todavia, que a lei do SNUC exija nesse 

processo estudos técnicos e de ampla consulta pública. 

 Assim, as APA’s possuem características mistas que se convertem como 

desafios para estabelecer regras reais e aplicáveis de uso do solo, além da difícil tarefa 

de acompanhar os processos de crescimento populacional e de difusão nos modos de 

produção econômica, devendo ser alvo de análises por parte de seus representantes 

legais e pela própria população local. 

 Considerando isso, é que “a concretização dos objetivos de criação de uma APA 

estará mais garantida de maneira mais eficaz dentro de procedimentos de planejamento 
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participativo. Engajando-se a comunidade no processo, é possível buscar respostas 

concretas à sociedade que vive e produz na região” (Ibama, 2001, p. 38).  

 Assim, o envolvimento dos diferentes atores presentes no contexto das áreas, no 

sentido do trabalho coletivo, reforçaria a formulação dos componentes do plano de 

gestão das unidades, a partir da colaboração dos grupos sociais permitindo a exposição 

de opiniões, discussões e debates acerca dos direcionamentos socioambientais e 

econômicos almejados, considerando seus reflexos na vida e no cotidiano das 

comunidades, sua abordagem conservacionista e suas abrangências políticas. Assim, 

essa sistemática consiste não somente na priorização da conservação, uma vez que: 

Trata-se de envolver valores, expectativas e perspectivas da comunidade. 

Assim a sociedade bem como cada habitante presente nesse processo, 

dimensiona os problemas sociais, econômicos, culturais e políticos em seu 

território e explicita suas aspirações coletivas ou pessoais. Por outro lado, é 

importante que receba informações sobre o “todo ambiental” do seu lugar. 

Assim, cada um terá a oportunidade de democratizar seu conhecimento e 

sua percepção particular, ao mesmo tempo em que politiza sua 

problemática pessoal (Ibama, 2001, p. 38). 

 

É por esse e por outros motivos, que se deve considerar o surgimento de boas 

relações “a partir do reconhecimento dos saberes – autóctones, tradicionais, locais – 

que aportam suas experiências e se somam ao conhecimento científico e especializado; 

mas implicando, por sua vez, no dissenso e na ruptura com uma via homogênea para a 

sustentabilidade” (Leff, 2006, p. 376-377). 

Frente a isso, a tendência de se encontrar novos aspectos de análise dentro da 

dinâmica dessas unidades se faz aparente, visto as possibilidades de crescimento 

constatado pelo quantitativo dos dados do Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação, desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, que revela a extensão 

das APA’s numa abrangência territorial nacional equivalente a 464.008 km², 

englobando as esferas de gestão federal (101.669 km²), estadual (336.360 km²) e 

municipal (25.980 km²). Respectivamente, o número de APA’s federais corresponde a 

33 unidades, enquanto que na esfera estadual são 188 e municipal 81, totalizando 302 

APA’s no país (MMA, 2016)2.  

 Esses dados refletem o fato de que as APA’s, expandiram suas demandas de 

visitação entre os anos de 2013 e 2016 de acordo com o que mostra os indicativos 

traçados pelo ICMbio (Quadro 1). 

  

                                                           
2 Dados atualizados de 09/08/2016, conforme CNUC. 
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Quadro 1: Dados de visitação em APA’s Federais 

Ano Demanda 

2013 134.965 

2014 193.865 

2015 394.744 

2016 358.368 

Fonte: ICMbio (2015) 

 Percebe-se um aumento significativo da demanda nesses espaços, o que chama a 

atenção para a necessidade de atuação articulada e contínua dos governos, não 

limitado apenas ao ato de criação, mas exercendo uma atuação constante nas áreas. 

 Nessa perspectiva, no estudo intitulado “Contribuição das Unidades de 

Conservação Brasileiras para a Economia Nacional” elaborado ano de 2011, 

desenvolvido pelo Centro de Monitoramento de Conservação Mundial do Programa 

das Nações Unidas, e o Ministério do Meio Ambiente, encontram-se estimativas de 

visitação pública nas unidades de conservação federais e estaduais que revelam que 

cerca de 20 milhões de pessoas visitarão essas áreas até 2016, com um impacto 

econômico potencial de cerca de R$ 2,2 bilhões neste ano, englobando a categoria das 

APA’s, o que revela a possibilidade de desempenhos positivos de planejamento e 

gestão. 

 Sendo assim, no Estado do Rio Grande do Norte, estão dispersas além de outras 

categorias de unidades, quatro APA’s legalmente instituídas em âmbito estadual, 

sendo elas: APA Bonfim-Guaraíra (criada em 22 de março de 1999), APA Piquiri-Una 

(06 de junho de 1990), APA Jenipabu (17 de maio de 1995) e a APA Recifes de 

Corais (criada em 2001), como se observar (mapa 1). 
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Mapa 1: Localização das Unidades de Conservação Estaduais do RN 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

 Nota-se que a maioria das APA’s estão localizadas em áreas litorâneas do RN, 

integrando um ou mais municípios em seu território. No interior ou no entorno dessas 

unidades, encontram-se comunidades locais que se utilizam desses espaços do ponto 

de vista econômico e social a exemplo do contexto perpassado na APABG integrada 

por seis municípios amplamente povoados que conferem a UC uma maior densidade 

de questões urbanas e ambientais passível de equilíbrio e resolução. 

 De forma complementar, o Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do 

Rio Grande do Norte (IDEMA/RN) vem se empenhando na criação de outros espaços 

legais de proteção “que após implantados, representarão um incremento superior a 120 

mil hectares em novas áreas de preservação. Esse acréscimo, fará com que o Estado 

atinja cerca de 360mil ha de áreas protegidas correspondentes a 6,8% do território 

estadual” (Idema, 2014). Dentro dessa iniciativa, está incluída a criação de mais duas 

APA’s estaduais, sendo elas a APA Dunas do Rosado que deverá abranger 

16.593,76ha englobando os municípios de Areia Branca e Porto do Mangue, e, a APA 

das Carnaúbas cotada previamente para demarcar 100.111ha de extensão, 

contemplando os municípios de Assu, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, 

Carnaubais, Ipanguaçu e Pendências (Idema, 2014). 
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 Sabe-se, no entanto, que apesar da indiscutível importância dessas iniciativas, o 

desafio maior assumido consiste na contrapartida de manutenção e respaldo políticos 

posterior a esse processo, no sentido de continuarem dispondo de recursos e 

principalmente evitar ações que vão contra os princípios estabelecidos para 

regulamentação desses espaços, como: posse ilegal de terras, realização de atividades 

produtivas incompatíveis, predatórias e desordenadas no território, descontinuidade 

das tradições culturais locais, especulação imobiliária exploratória, descaracterização 

da paisagem, degradação da fauna e flora etc. 

  Tais aspectos negativos se tornam de fato identificadas em APA’s, decorrentes 

entre outras questões, da desatenção governamental e da dificuldade de pôr em prática 

o que prevê os documentos de regulamentação das áreas, que por sua vez aumentam a 

complexidade desse processo por permitirem legalmente várias ações em seu 

território.  

 Dessa forma, é necessário a formação acadêmica, técnica e prática adequada e 

interdisciplinar do corpo formador dos conselhos gestores, para que tenham 

capacidade para contornar os problemas e viabilizar ações propositivas de 

desenvolvimento ambiental, econômico e social objetivando atender as diferentes 

questões que incidem no contexto das unidades.  Para isso, “adotar um enfoque 

processual para o planejamento de APA’s pressupõe que a evolução gradual do 

conhecimento amplia a capacidade de identificação dos problemas, além disso, 

possibilita prever as potencialidades e riscos futuros, e, cria as condições para se 

formular as etapas do Plano de Gestão” (Ibama, 2001, p. 28).  

 Portanto, no documento “Roteiro Metodológico para Gestão de Áreas de 

Proteção Ambiental” desenvolvido pelo IBAMA (2001) apresenta-se algumas fases 

importantes para se considerar no processo de planejamento dessas áreas, a saber: 

Tabela 4: Principais enfoques das fases de planejamento de APA’s 

 

 

Fase 1 

Sistematizar o conhecimento sobre a APA; 

Definir áreas estratégicas e homogêneas do território e estabelecer 

as normas; 

Implementar o sistema de gestão; 

Iniciar as ações prioritárias de gestão da APA; 

Priorizar as ações em caráter piloto nas áreas estratégicas; 

Estruturar o sistema de gestão; 



18 

 

 

 

Fase 2 

Ampliar o conhecimento e as ações de proteção da biodiversidade 

para toda a APA; 

Ampliar as ações prioritárias para toda APA; 

Definir o zoneamento da APA e as normas ambientais; 

Estabelecer programas de ação para a gestão; 

Aperfeiçoar o sistema de gestão; 

Promover a capacitação dos agentes; 

 

 

Fase 3 

Aprofundar o conhecimento, as pesquisas e as ações de proteção à 

biodiversidade; 

Promover o aperfeiçoamento do zoneamento e das normas 

ambientais; 

Consolidar para a proteção da biodiversidade e o desenvolvimento 

sustentável com alcance regional a partir do plano de gestão; 

Ampliar a descentralização e autonomia do processo de gestão; 

Promover o avanço institucional e criar mecanismos de geração de 

recursos econômicos. 

Fonte: Ibama (2001) 

 Todos esses elementos deverão ser observados de acordo com a realidade de 

cada espaço para um correto direcionamento do planejamento e consequentemente da 

gestão, na busca por promover o equilíbrio entre as variáveis econômicas e ecológicas 

na tentativa de melhor ordenar o meio ambiente e criar cenários mais promissores na 

condução das APA’s, principalmente, levando em consideração os casos de criação de 

unidades em regiões com potencialidades turísticas (como é o caso da área de 

pesquisa), buscando integrar essas dinâmicas de modo favorável aos anseios das 

comunidades, e ao mesmo tempo manter a conservação junto a maiores possibilidades 

de desenvolvimento.  

 Portanto, observado esta breve discussão acerca do contexto nas áreas protegidas 

no Brasil e das APA’s numa abordagem mais pontual, apresenta-se no tópico seguinte 

um detalhamento do universo de pesquisa, isto é a Área de Proteção Ambiental 

Bonfim-Guaraíra, considerando sua relevância do ponto de vista socioambiental, 

turístico e econômico.  
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2. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BONFIM-GUARAÍRA: 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíra, categorizada como unidade de 

conservação de uso sustentável de acordo com as disposições legais do SNUC, foi 

criada pelo Decreto Estadual nº 14.369 de março de 1999, com o objetivo de proteger 

a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais na sua área de abrangência (Rio Grande 

do Norte, 2014). 

Está localizada na zona homogênea do litoral oriental, especificamente na 

subzona da mata, abrangendo um vasto território de tabuleiros, dunas, lagoas, 

manguezais, mata atlântica, praias e diferentes espécies animais e vegetais, 

estendendo-se parcialmente pelo território dos municípios de Nísia Floresta, São José 

de Mipibu, Arês, Senador Georgino Avelino, Goianinha e Tibau do Sul, no Estado do 

Rio Grande do Norte, sob administração do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema, 2014).  

Dentre essas localidades de abrangência, o município de Nísia Floresta ocupa a 

maior extensão do território desta unidade concentrando 62,86% da sua área total, 

enquanto que os municípios de São José de Mipibu e Tibau do Sul apresentam 17,14% 

e 11,43% de ocupação, já os municípios de Arês, Goianinha e Senador Georgino 

Avelino, são os que possuem os menores percentuais de composição desta área, como 

se pode observar abaixo: 

Quadro 2: Área de abrangência da APA Bonfim-Guaraíra 

 

Municípios 

Área Total 

do 

Município 

(Km²) 

Área do 

Município 

inserida na 

UC (Km²) 

Representatividade 

de cada município na 

área da UC (%) 

Representatividade da 

UC na Área de cada 

Município (%) 

Arês 115,505 12,06 2,86 10,44 

Goianinha 192,279 12,06 2,86 6,27 

Nísia Floresta 307,841 265,27 62,86 
 

86,17 

São José de 

Mipibu 
290,331 72,35 17,14 24,92 

Senador 

Georgino 

Avelino 

25,934 12,06 2,86 46,50 

Tibau do Sul 101,822 48,23 11,43 47,34 
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Total 1.033,712 422,03 100,00 40,83 

Fonte: Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental APABG (2014) 

Esses dados, extraídos do Diagnóstico e Socioeconômico e Ambiental da 

APABG, elaborado no ano de 2014 pela empresa Ibi Engenharia Consultiva S/S, 

revela a distribuição e inserção de cada município na UC, sendo possível observar o 

grau de representatividade territorial de cada localidade integrante.  

Além do desafio empregado por sua extensão territorial, a APABG ainda abarca 

outras três UC’s tanto de categoria sustentável quanto integral, sendo estas a Floresta 

Nacional de Nísia Floresta (UC Federal), o Parque Estadual Mata da Pipa (UC 

Estadual) e a Reserva Faunística Costeira de Tibau do Sul – REFAUTS (UC 

Municipal) (Idema, 2014). A composição de diferentes UC’s no interior de um mesmo 

território demarcado, caracteriza-se de acordo com o SNUC como um “mosaico”, pois 

pressupõe a conexão de duas ou mais unidades pela proximidade territorial, sendo 

necessário viabilizar uma gestão integrada e propiciar a cooperação mútua entre os 

órgãos ambientais de cada área, como prevê o art. 26 do SNUC:  

Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias 

diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 

protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do 

conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-

se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a 

presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável no contexto regional (SNUC, 2000). 

 

Cabe ressaltar que estas UC’s não compartilham da mesma entidade de 

representação administrativa, de forma que a direção da FLONA de Nísia Floresta é de 

responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMbio), o Parque Estadual Mata da Pipa é gerido pelo IDEMA e a REFAUTS 

regido pelos órgãos ambientais municipais de Tibau do Sul, além da incumbência de 

gestão dos conselhos respectivos de cada unidade (IDEMA, 2014). Integrando ainda 

este conjunto, existe o Santuário Ecológico de Pipa criado pela iniciativa privada que 

engloba remanescentes da mata atlântica e recursos naturais importantes, como 

falésias e dunas vegetadas, sendo uma das áreas que participam do projeto TAMAR 

desenvolvido pelo ICMbio (Idema, 2014). Assim, como forma de elucidar melhor a 

área de pesquisa, apresenta-se a seguir o mapa de delimitação da APABG (Figura 3): 
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 Mapa 2: Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíra 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

O mapa apresenta a extensão que abarca os limites territoriais da unidade, 

comportando uma longa faixa litorânea constantemente procurada para fins de lazer 
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pelas suas diversificadas paisagens e recursos naturais. Destaca-se a demarcação dos 

limites das sedes municipais dispersas na área da unidade, bem como para o Parque 

Estadual da Mata de Pipa (PEMP) criado dentro da APABG como uma UC de 

categoria integral.  

O acesso a APA a partir da cidade de Natal pode ser realizado por meio da BR 

101, bem como por meio da Av. Rota do Sol na RN-063 que interliga Natal a Nísia 

Floresta (Rio Grande do Norte, 2014). 

Com relação à distribuição geográfica da população presente no espaço da 

APABG, os dados disponibilizados no Diagnostico Socioeconômico e Ambiental da 

área, revelam que os municípios abrigam uma população total de 114.274 habitantes, 

em que desse total boa parte refere-se à população de São José de Mipibu, tendo em 

vista consistir o centro polarizador com maior número de domicílios urbanos e rurais 

equivalentes nessa ordem a 18.232 e 21.544 respectivamente (Diagnostico 

Socioeconômico e Ambiental APABG, 2014). 

De forma mais detalhada, observa-se a seguir a distribuição populacional dos 

municípios formadores da APABG (quadro 3):  

Quadro 3: Evolução e distribuição geográfica da população dos municípios integrantes da APA Bonfim-

Guaraíra 

 

 

Municípios 

 

População Residente 2010 (hab) 

 

Taxa de 

Urbanização 

(%) 

 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

 

Taxa Geométrica de 

Crescimento Anual – 

2000/2010 (%) 

Total 

Situação do Domicílio 

Urbano 
Rural Total Urbana Rural 

Arês 12.924 8.069 4.855 62,43 111,89 1,33 1,78 
0,62 

Goianinha 22.481 15.477 7.004 68,84 116,92 2,44 2,18 
3,04 

Nísia Floresta 23.784 9.380 14.404 39,44 77,26 2,25 0,83 
3,31 

São José do 
Mipibu 

39.776 18.232 21.544 45,84 137,00 1,31 1,57 
1,10 

Sen. Georgino 

Avelino 
3.924 3.881 43 98,90 151,31 1,74 18,23 

-33,58 

Tibau do Sul 11.385 6.861 4.524 60,26 111,81 3,92 18,21 
-3,50 

Total 114.274 61.900 52.374 54,17 110,55 1,97 3,13 
0,77 

Rio Grande 

do Norte 
3.168.027 2.464.991 703.036 73,35 59,99 1,44 2,07 

-0,31 

Fonte: Diagnostico Socioeconômico e Ambiental APABG (2014) 

 

Observa-se que a taxa de urbanização para o conjunto dos municípios atinge 

54,17%, em que a média mais baixa dessa composição decorre dos municípios de 

Nísia Floresta (39,44%) e São José de Mipibu (45,84%). 
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De forma geral e segundo o Diagnostico Socioeconômico e Ambiental (2014) da 

APABG, o município de São José de Mipibu se constitui num núcleo urbano de 

importância regional, pois, trata-se de um eixo predominante de expansão que margeia 

a BR-101 no sentido Sul/Norte da região, apresentando um elevado potencial para a 

atração de empreendimentos industriais, dado a sua proximidade de Natal e a 

facilidade de escoamento da produção através desta rodovia. O município de Nísia 

Floresta por sua vez, está situado na zona litorânea, abarcando praias importantes 

dessa região como Pirangi do Sul, Búzios, Tabatinga, Barreta e Camurupim. A quase 

totalidade de faixa litorânea que margeia o município divide o território com 

construções voltadas ao aspecto turístico local, como residências para veraneio, 

pousadas e restaurantes, os quais em geral ocupam terrenos de marinha e/ou 

apresentam avanço da urbanização em direção aos campos de dunas e sob a 

intensificação de empreendimentos turísticos, ensejando no processo de substituição 

de pequenas localidades produtivas da região (Rio Grande do Norte, 2014). 

No que concerne ao município de Goianinha, este conta apenas com uma 

pequena porção de zona rural inserida no território da APA composta por áreas de 

manguezal, bem como o município de Arês, que apesar de integrar o Polo Costa das 

Dunas detém de um número reduzido de empreendimentos turísticos. Por sua vez, o 

município de Senador Georgino Avelino, concentra suas atividades econômicas na 

produção da carcinicultura contando com grandes empreendimentos desse setor 

produtivo na região, sendo também amplamente visualizado pela especulação 

imobiliária, em locais privilegiados ambientalmente, como na Praia de Malembá (Rio 

Grande do Norte, 2014).  

O sexto município integrante desta UC, Tibau do Sul, abrange os núcleos 

urbanos litorâneos de Pipa e Sibaúma constituindo-se em núcleo com áreas em grande 

processo de urbanização, dotado de paisagens que dão maior destaque para a prática 

do turismo, em praias como Pipa, Cacimbinhas, Madeiro, Amor, praia das Minas e a 

Baía dos Golfinhos entre outras, que comportam a prática de esportes náuticos (surf, 

kitesurf, etc.) e de passeios de buggy, quadrículos, caiaques e veleiros. Este município 

possui uma pequena área portuária utilizada por embarcações pesqueiras, que fazem 

passeios turísticos pelo interior da laguna, além do serviço de balsas usadas para a 

travessia de veículos. Entre a cidade de Tibau do Sul e Pipa, a ocupação territorial 

predominante é a de empreendimentos do ramo da hotelaria e equipamentos de 
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turismo em áreas próximas as bordas de falésias e em áreas de dunas (Rio Grande do 

Norte, 2014). 

A APABG conta com uma infraestrutura básica de apoio a pesquisadores e 

estudantes, chamada de Ecoposto que funciona também como sede descentralizada do 

IDEMA e como base para a Companhia Independente de Proteção Ambiental 

(CIPAM), além de ser utilizado para encontros e reuniões do conselho gestor da área 

(Idema, 2014). 

Figura 2: Ecoposto APABG 

 

Fonte: IDEMA (2014) 

 

Entre as atividades desenvolvidas na APABG, estão o cultivo de camarão, cana-

de-açúcar, a prática de atividades turísticas e a atuação do mercado imobiliário em 

diversas frentes, em função do poder atrativo dos recursos naturais concentrados nessa 

área, onde ocupação urbana se concentra principalmente na região do litoral entre os 

distritos de Pipa e Simbaúma. Há também outras atividades econômicas desenvolvidas 

nessa área que merecem menção: 

 Agricultura irrigada centrada na monocultura da cana-de-açúcar para suprimento 

do setor sucroalcooleiro, na fruticultura para exportação e abastecimento do 

mercado interno com coco-da-baía (cocos nucifera) castanha de caju 

(anarcadium occidentale), manga (mangifera indica), mamão (carica papaya), e 

do capim vetiver para perfumaria;  
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 Atividade de carcinicultura desenvolvida em larga escala no Estuário de Nísia-

Floresta-Papeba-Guaraíras; 

 Atividade pesqueira marítima e estuarina praticada de forma artesanal; 

 Atividade industrial; 

 Atividade turística concentrada, principalmente, na região litorânea dos 

municípios de Nísia Floresta e Tibau do Sul (Rio Grande do Norte, 2014). 

Frente a tais elementos, é notório que a APABG dispõe de diferentes caminhos 

para alavancar alternativas de desenvolvimento tanto do ponto de vista ambiental 

quanto turístico, todavia esse processo dependa da orientação para um planejamento 

compatível ao alcance de desempenhos satisfatórios com realidade local, o que poderá 

refletir e direcionar às diversas situacionalidades no contexto da unidade, 

principalmente no que tange a possibilidade de intensificação ou mitigação de embates 

e conflitos.  

Percebe-se então, que a proporção tomada pelo turismo na APABG, é um dos 

fatores determinantes de condução da área, tanto no âmbito socioambiental quanto 

econômico, onde há um grande destaque para o distrito de Pipa, em Tibau do Sul, em 

função da sua evolução e crescimento atrelado a incorporação de práticas turísticas, 

que ao longo dos anos se constituiu como um destino internacionalmente conhecido, o 

que torna ainda mais importante a ênfase dada neste trabalho acerca dos desafios 

associados ao processo de planejamento e gestão do turismo nessa área. Desse modo, é 

fundamental entender como se deu esse processo de enraizamento do turismo no 

município de Tibau do Sul, histórico este, sintetizado a seguir.  

 

2.1 A DINÂMICA DO TURISMO EM TIBAU DO SUL E NÍSIA FLORESTA 

 

 A região turística do município de Tibau do Sul compreende na área do distrito 

de Pipa e seu entorno, onde estão concentradas e aglomeradas as principais estruturas, 

equipamentos e serviços turísticos. O município está acerca de 80Km ao sul da capital 

do estado, Natal, com uma área territorial de 101,822 km² e uma população estimada 

em 13.609 habitantes no ano de 2016, de acordo com os dados do censo demográfico 

de 2010 (IBGE, 2010). 

 O nome Tibau do Sul foi dado pelos indígenas e em Tupi (Tibau) significa 

“entre duas águas”, certamente pela posição geográfica do lugar que fica entre a Lagoa 

de Guaraíras e o Oceano Atlântico. Já o termo “do Sul” foi acrescentado para 
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diferenciar o município de outra cidade homônima ao oeste do estado do RN, por meio 

da Lei nº 2.803 em 3 de abril de 1963. Pipa por sua vez, recebeu esse nome em 

referência ao formato de uma pedra vista pelos navegadores portugueses, pela 

semelhança com uma pipa (barril) dando assim do nome Praia de Pipa (Gonçalves, 

2010). 

 A incorporação do turismo na região de Pipa remete-se da década de 1970, onde 

até essa época a localidade era habitada apenas por pescadores, sendo gradativamente 

iniciado neste ano, a expansão de moradias de segundas residências de veranistas 

vindos do município de Goianinha, porém, foi no ano de 1980, que surfistas e hippies 

passaram a ocupar o local, descobrindo belezas e recursos naturais praticamente 

intocados. Nesse período, havia grande interação entre visitantes e população local, 

visto que a lógica capitalista ainda não tinha se instalado com propriedade (Gonçalves, 

2010). 

 Em 1990, Pipa começou a ser vista como um local de grande potencialidade 

turística, atraindo turistas nacionais e internacionais pelas praias e beleza naturais, 

onde muitos desses fixaram residência no lugar. A motivação por morar em um local 

de grande vocação turística, contribuiu significativamente para o aumento da taxa de 

crescimento populacional do município, dando margem a uma série de 

desdobramentos sociais posteriores (Fonseca, 2005). 

 Diante do cenário promissor e favorável ao desenvolvimento do turismo, tornou-

se necessário a criação de toda uma infraestrutura na localidade para dar suporte à 

implantação de serviços e equipamentos turísticos de lazer, hotéis, restaurantes, 

transportes e passeios afins. A partir disso, investimentos públicos e privados foram 

direcionados para melhorar as vias de acesso, pavimentação e demais condições do 

local, principalmente a partir da inserção do município como beneficiário do 

PRODETUR/NE. Dessa forma, a turistificação dessa região, consubstanciada na praia 

de pipa, transformou este lugar em um destino nacional e internacionalmente 

conhecido, acarretando e intensificando ao longo dos anos a mercantilização da 

paisagem, em função da alta valorização do mercado, impulsionado pela especulação 

imobiliária (Fonseca, 2005). 

  Assim, a antiga vila de Pipa na figura atual de um destino turístico, tem na 

realização dessa prática o principal “motor” econômico da localidade, onde padrões e 

modelos internacionais foram agregados, de forma paralela a processos de urbanização 
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desordenado, afetando a paisagem natural e também os aspectos sociais locais a partir 

da aculturação dos valores internos por diferentes agentes (Gonçalves, 2010). 

 Por sua vez, o município de Nísia Floresta, distante cerca de 48km da capital 

Natal, tem sua relação com o turismo baseada principalmente no período do veraneio, 

em função da existência diversas construções de segunda residência que possibilitam a 

visitação turística periódica nesses espaços, embora esse cenário venha mudando 

frente a intensificação do turismo a partir de outras atividades e localidades, como nas 

lagoas da região. O crescimento urbano, propiciado com a expansão da atividade 

turística tem ocasionado efeitos de sobrecarga pela utilização singular desse tipo de 

turismo desde a década de 1990, quando ocorreu um significativo crescimento dos 

serviços e do comércio para atender à crescente demanda de usuários (Fonseca, 2005). 

 O município é um dos integrantes do Polo Turístico Costa das Dunas, e entre as 

muitas atrações que oferece ao turista estão lagoas, grutas, vista privilegiada de 

observação dos golfinhos (na Praia de Tabatinga), além de monumentos históricos e 

locais para a prática de esportes, como o windsurf, kitesurf, asa delta e rapel. Outra 

atração se remete a gastronomia, tendo em vista que Nísia Floresta é reconhecida pelos 

pratos à base de camarão e outras comidas típicas, configurando-se como uma 

localidade de grande potencial para o desenvolvimento do turismo, mas que requer a 

devida adequação de seu contexto estrutural para abarcar tal atividade. 

 Desse modo, para analisar melhor esse contexto em que o turismo se faz 

protagonista, considerando ambas localidades, é necessário pautar-se em bases 

teóricas e conceituais voltadas ao enfoque do planejamento e gestão do turismo em 

áreas protegidas, associados a análise dos desafios e relações de poder que se 

formatam nesses espaços, numa perspectiva de suporte a apresentação e discussão dos 

resultados da pesquisa. 
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3. TURISMO: UM FENÔMENO COMPLEXO NO MEIO AMBIENTE 

 

“A noção de turismo, aparentemente simples, esconde complicadores relativos à 

complexidade das suas múltiplas dimensões” (Steinbeger, 2009, p. 30). A notoriedade 

dessa complexidade por parte de governos mundiais foi marcada pela incorporação do 

turismo nas agendas públicas de discussão no final do século XX e início do século 

XXI, em virtude de seu crescimento acelerado, sobretudo econômico, pautado em 

novos valores e hábitos de consumo assumidos pelas sociedades, elevando a 

observância de sua prática e principalmente de seus efeitos em diferentes escalas de 

análise, bem como dentro do rol das políticas públicas de gestão (Hall, 2001).  

A lógica de funcionalidade do turismo tem seu histórico intimamente ligado à 

comercialização contínua de produtos e serviços direcionados ao consumo do lazer, 

altamente flexíveis e adaptáveis aos lugares, conforme suas particularidades e 

predisposições de recursos e atrativos naturais e/ou urbanos, que gradativamente estão 

ultrapassando a visão limitada da atividade como panaceia, passando a um 

entendimento menos superficial do turismo como um instrumento válido de 

desenvolvimento regional.  

As diferentes interpretações acerca da realização do turismo, e 

consequentemente de seus desencadeamentos, tem elevado sua complexidade 

operacional e conceitual, porém tenha contribuído para avanços no âmbito acadêmico 

e político, possibilitando abordagens mais holísticas de discussão e construção 

epistemológica e prática da atividade, mesmo diante de sua pluralidade que permeia 

diversos campos do conhecimento, como antropologia, geografia, economia, 

sociologia e outros.  

Pautado nessa heterogeneidade, é que estudiosos da área como Moesch (2003), 

entendem o turismo como um fenômeno social extremamente subjetivo e pessoal, 

baseando-se no paradigma da complexidade para entendê-lo: 

O turismo é uma prática social, ou melhor, um campo de práticas histórico-

sociais que pressupõem o deslocamento dos sujeitos em tempos e espaços 

produzidos de forma objetiva, possibilitador de afastamentos simbólicos do 

cotidiano, coberto de subjetividades, e portanto explicitadores de uma nova 

estética diante da busca do prazer. (Moesch, 2003, p. 20) 

 

Essa abordagem traduz uma concepção diferenciada do turismo, principalmente 

se comparada ao enfoque economicista difundido nos diversos campos sociais, haja 

vista que exalta o simbolismo e a subjetividade carregada por esse fenômeno em meio 

a experiência turística e as particularidades dos lugares. Somado a isso, o caráter 
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apropriador do turismo revela-se como um fator impactante quando observado seu 

poder de refuncionalização de parcelas do território, conduzindo em alguns casos, a 

formação de redes geográficas presentes não somente em áreas de tradicional interesse 

turístico como praias e grandes centros urbanos, mas também, em áreas isoladas e 

periféricas, até pouco tempo desvinculadas das condições e estereótipos de lugares 

rotulados como turísticos.  

Assim, “num mundo globalizado o turismo se apresenta em inúmeras 

modalidades, sob diversas fases evolutivas que podem ocorrer sincronicamente num 

mesmo país, em escalas regionais ou locais” (Rodrigues, 1999, p. 17). Nessa 

perspectiva dinâmica, o desenvolvimento do turismo na pós-modernidade tornou-se 

dependente não só da qualidade do seu processo operacional, mas, e principalmente, 

da compreensão de como se conectam seus diferentes elementos constitutivos, suas 

causas, efeitos, desejos e realidades, sendo descartáveis visões cartesianas e setoriais 

de abordagem ao fenômeno (Krippendorf, 2009). 

 Para acompanhar esse novo ritmo e minimizar os impactos negativos do turismo 

realizado de forma desordenada, mudanças necessárias no modo de se pensar e fazer 

essa prática tiveram de ocorrer.  

 No campo político brasileiro por exemplo, o governo federal preocupado em 

modificar o quadro de centralização das políticas públicas, lançou no ano de 1996 o 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), seguido nessa mesma 

década, pela instituição do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), 

que visava o desenvolvimento sustentável dessa atividade, com destaque aqui para o 

PRODETUR-NE, na região Nordeste, onde o governo interveio por meio de 

infraestrutura básica, instalação de equipamentos urbanos e oferta de serviços 

públicos.  

 Posteriormente, no ano de 2002, foi criado o Programa de Regionalização do 

Turismo – PRT - buscando atuar sob a lógica da descentralização nas regiões turísticas 

do país, agregando municípios à roteiros turísticos, seguido pela criação do Ministério 

do Turismo (MTUR) em 2003 junto a reestruturação do Plano Nacional de Turismo, 

possibilitando a elaboração do PNT 2007-2010 e 2013 – 2016. 

 Dessa forma, mesmo estando as políticas públicas englobadas em visões 

diferenciadas, isto é pautadas sob o viés econômico a curto prazo e encaradas como 

uma alternativa para o desenvolvimento social, o Estado desempenha um papel 

decisivo na ação de realização e efetivação das estratégias para avanços locais e 
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regionais com base no turismo, a partir do seu poder e influência na regulamentação e 

organização da atividade, devendo a política do setor ser compatibilizada à liberdade 

do mercado junto a conservação dos fatores que possibilitam a continuidade das 

atividades em condições adequadas. 

 Imbuído nesse processo, há interesses diversos fortemente concentrados no 

aspecto econômico, que abarcam não só o olhar para as políticas públicas, mas 

também para a própria lógica de gestão dos lugares, gerados a partir da atuação de 

diferentes agentes sociais tanto internos como externos à realidade dos locais, 

deixando um alerta para a necessidade de discussão integrada entre todos os 

envolvidos na dinâmica do turismo, no sentido de estabelecer benefícios mútuos. 

 Em função desse e de outros fatores, é que o, o turismo é considerado como um 

fenômeno que se baseia no consumo do espaço geográfico, visto que este se configura 

como local onde se realiza e se manifesta a vida social (Fonseca, 2005), gerando 

modificações constantes de preparação dos lugares para atender as mais diversas 

necessidades das demandas sociais, a partir da implantação de serviços e 

equipamentos voltados para o desempenho da função turística do espaço. Visto essa 

capacidade de transformação, Fonseca (2005, p. 42) enfatiza sobre a necessidade de 

uma visão holística entre turismo e espaço, posto a estreita relação entre os campos, 

pontuando que:  

O espaço turístico deve ser pensado dentro de um contexto territorial mais 

amplo, inserido no espaço regional, pois o desempenho satisfatório da 

atividade turística dependerá da forma como se processa a refuncionalização 

turística de uma dada localidade (intraterritório), como também do conjunto 

das demais atividades desenvolvidas no âmbito regional (extraterritório) 

(Fonseca, 2005, p.42). 

 

 Ao passo em que se busca a efetivação desse processo, impactos e 

transformações significativas (tanto positivas, quanto negativas) são geradas atingindo 

com maior efeito os residentes das localidades, que numa dinâmica involuntária, 

conduzida pela lógica do desenvolvimento econômico e do consumo dos lugares, são 

forçados a assistir a ruptura do seu cotidiano e a refuncionalização do uso do território, 

imposta pela nova realidade estabelecida por atores externos. Nessa condição de 

receptor, Krippendorf (2001) afirma que a comunidade pode sofrer dois tipos de 

colonização: a colonização econômica, em que a população não tem poder de decisão 

e acaba à margem da sociedade, e a colonização dos hábitos, em que são absorvidos 

costumes e estilos de vida diferentes. 
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 Esse processo se complexifica, na medida em que comumente se verifica a 

fixação do fenômeno turístico em lugares de grandes belezas e riquezas naturais, como 

em áreas litorâneas, visto que a qualidade ambiental é um fator importante de 

diferenciação das localidades turísticas, levando o foco da atividade mais uma vez à 

realidade de comunidades. no entanto, é importante enfatizar, que a “existência de 

atrativos turísticos naturais não é condição suficiente para que determinada localidade 

desempenhe função turística, para que isso ocorra, torna-se necessária à requalificação 

do espaço através da criação de espaços complementares” (Fonseca, 2005, p. 40), ou 

seja, um conjunto de elementos específicos como meios de hospedagens, infraestrutura 

urbana e viária, meios de transporte, serviços de apoio voltados à segurança, saúde 

etc., em paralelo a existência de um planejamento estruturado, transcendente do 

âmbito local para o regional.  

 No tocante a essa dinâmica, o alinhamento entre a forma de realização da 

atividade turística e o meio ambiente, considerando seus limites, é um ponto-chave 

para a obtenção de resultados positivos, ao mesmo tempo em que consiste num 

aspecto crítico quando observado a atuação não adequada de determinados grupos 

sociais em função da falta de organização e fiscalização dessa prática por parte dos 

governos e demais órgãos responsáveis. Assim, no caso do turismo verificado em 

áreas litorâneas, por exemplo, em que os recursos naturais se sobressaem como 

atrativos, os efeitos advindos da globalização põem em alerta a necessidade de se 

compatibilizar uso e a conservação dos espaços sendo necessário o trabalho integrado 

entre os diferentes níveis de atuação governamental. 

 Nesse sentido, na busca por tornar o consumo e os produtos turísticos cada vez 

mais acessíveis, a diferenciação dos lugares passou a consistir em um elemento 

fundamental para a competitividade dos destinos turísticos, pondo o fator ambiental 

ainda mais em evidencia em função de seu contraste com o estilo de vida típico de 

grandes centros urbanos, de modo que a valorização crescente pelo meio ambiente, 

recursos e paisagens naturais, principalmente a partir do binômio sol-praia, passou a 

vigorar como um aspecto altamente considerado no processo de decisão e visitação 

turística. 

 A exemplo disso, no Estado do Rio Grande do Norte a atividade turística 

desenvolvida no litoral oriental potiguar especialmente nos municípios de Natal, Tibau 

do Sul, Parnamirim, Nísia Floresta, Extremoz e Ceará-Mirim, absorve os efeitos da 

globalização e o aumento da concorrência, uma vez as localidades passaram a 
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concorrer internamente entre si, e com os demais destinos turísticos do Nordeste e do 

Brasil (principalmente no caso de Natal, capital do Estado, e Tibau do sul com o 

destaque internacional da Praia de Pipa), pautados na divulgação das paisagens, 

recursos e belezas naturais dispersas em praias e lagoas, onde estão concentradas as 

estruturas turísticas, levando estes lugares a buscarem a cada vez mais elementos 

inovadores e competitivos de diferenciação no mercado turístico.  

 Além da necessidade de lidar com esse cenário complexo e dinâmico, o 

desenvolvimento do turismo no litoral do RN ainda se depara com o fato de que a 

maior parte de seus principais atrativos e produtos turísticos estão fixados em áreas 

protegidas, ou seja, em unidades de conservação tanto de categoria integral como 

sustentável, conferindo um maior desafio de planejamento, gestão e mediação dos 

conflitos socioambientais no processo de compatibilização do turismo com o meio 

ambiente. 

 A reprodução desse contexto se atesta, na medida em que o valor do espaço 

turístico se eleva com a ampliação de investimentos, construções, supervalorização 

dos locais, aumento de preços etc., condicionando a população autóctone a ocupar 

espaços cada vez menos significativos e com acessos desiguais aos meios de consumo 

coletivo, acentuando as contradições práticas entre crescimento econômico e 

desenvolvimento local, dando assim, vias à intensificação de um turismo marcado pelo 

exercício do poder entre diferentes agentes sociais envolvidos, isto é,  Estado, setor 

privado, comunidade local e turistas.  

 Dessa forma, pode-se afirmar que as tentativas de avanço qualitativo do turismo 

no meio ambiente se encontram presas aos direcionamentos contraditórios desses 

agentes, diferindo os cenários teóricos dos reais, uma vez que grande parte deles tenta 

promover o desenvolvimento transformando o espaço em mercadoria, contribuindo 

para desencadear conflitos inerentes a espaços onde diferentes perspectivas e 

interesses são coexistentes, revelando a necessidade de um planejamento articulado.  

 Assim, partindo desses pressupostos e do reconhecimento quanto ao destaque e a 

importância das UC’s para o desenvolvimento de um turismo mais adequado, é que se 

julga fundamental um maior detalhamento acerca do planejamento dessa atividade no 

meio ambiente, especialmente numa linha de discussão acerca das UC’s de categoria 

sustentável do tipo APA, tal como será visto a seguir.  
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3.1 TURISMO EM ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS: DESAFIOS DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

O crescimento acelerado do turismo em áreas protegidas tem gerado 

inúmeros debates e posturas divergentes quanto às dificuldades concretas 

tanto de integrar as políticas públicas do turismo quanto as políticas 

públicas de gestão ambiental com as políticas públicas de controle de uso e 

ocupação do solo. De um modo geral, essas políticas têm se mostrado 

conflitantes e, teoricamente, visam a conciliar os interesses econômicos, 

com a preservação e a conservação ambiental, considerando os interesses 

das populações locais, com o objetivo de reduzir os impactos negativos 

sobre o meio ambiente, como também manter essas populações no seu 

lugar de origem (Gomes & Cavalcanti, 2011, p. 3).  

 

 Tal crescimento decorre de um movimento existente na sociedade atual que 

evidencia os elementos da natureza, partindo do pressuposto de coexistência 

econômica e ambiental, revelando a potencialidade de determinados espaços como as 

unidades de conservação, que por dispor de condições privilegiadas, constituem-se em 

áreas bastante atrativas para a realização de atividades como o turismo principalmente 

para o turismo ecológico e suas derivações, absorvendo transformações significativas 

ao passo em que pode ser intensificado gradativamente o fluxo de visitantes/turistas e 

consequentemente o consumo dos seus recursos naturais.  

 Nesse sentido, a estruturação do turismo em UC’s configura um cenário de 

alterações paisagísticas e socioambientais decorrentes da atuação antrópica constante, 

pondo em risco ambientes ecologicamente frágeis e alertando para a necessidade de 

uma visão mais focada para o processo de planejamento integrado da atividade junto a 

gestão ambiental e do uso e ocupação do solo, com a finalidade de ordenar as ações 

humanas. Para Boo (1992) os impactos negativos provocados pelo turismo em áreas 

protegidas devem-se ao fato da grande maioria dessas áreas não estarem preparadas 

para esta nova corrente de consumidores. Muitas dessas áreas não foram planejadas e 

designadas como lugares turísticos, além disso, faltam recursos e pessoal qualificado 

para satisfazer as demandas decorrentes do crescimento de visitantes nas áreas 

protegidas.  

 No caso das Áreas de Proteção Ambiental, que são mais flexíveis em relação ao 

uso e ocupação do solo e à prática de atividades econômicas do que outros tipos de 

UC’s, os desafios multiplicam-se visto a possibilidade de diferentes incorporações e 

interesses sob o território, concomitante ao fato de que o regime de propriedade 

fundiária da terra não exige desapropriação do interior da unidade, isto é, admitem a 

permanência das comunidades locais, tornando-se um fator adicional complexo na 



34 

 

dinâmica de planejamento e de gestão das áreas, como explicita Bensusan (2006, p. 

27): 

A questão das populações humanas residentes nas unidades ou em seu 

entorno é um dos grandes desafios das áreas protegidas. Infelizmente, o 

conflito, a expulsão e a realocação das populações que vivem dentro dos 

limites das áreas protegidas e o convívio difícil tem sido a regra desde o 

estabelecimento das primeiras áreas protegidas do ocidente. Somente nos 

últimos anos, os gestores das unidades de conservação passaram a adotar 

uma estratégia de aproximação e busca de alianças com populações, mas há 

ainda um longo caminho a ser percorrido, na imensa maioria dos casos. 

 

 Na busca por superar essa situacionalidade, observa-se constantes discursos 

acerca de um desenvolvimento “que se auto sustente, através da preocupação com a 

capacidade de suporte da natureza, transferindo a noção de desenvolvimento 

econômico para uma visão mais geral que inclua a natureza, as sociedades, as 

culturas” (Figueiredo, 1999, p.36), porém, sejam claras as tendências globais de 

desencontro a esse universo. 

 Como suporte legal para definir os limites e normas de condução nessas áreas, 

foi criado no Brasil o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, sob a Lei nº 

9.985/2000, como principal instrumento norteador para a gestão em UC’s, documento 

no qual descreve as áreas protegidas como sendo “espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo poder público com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção”. Em seu art. 7, essa lei estabelece os grupos de unidade de uso 

sustentável, no qual o objetivo é compatibilizar a conservação com o uso sustentável 

dos recursos naturais, e o grupo de uso integral que admite o uso indireto dos recursos 

(SNUC, 2000).  

 Associados à aplicabilidade do SNUC, estão os planos de manejo e o 

zoneamento ecológico, fundamentais para atender as necessidades de 

operacionalização particulares de cada tipo de unidade no que diz respeito a seu 

planejamento e gestão, considerando seus limites e possibilidades. Segundo o art. 2º, 

inciso XVII da lei do SNUC, o plano de manejo é um documento técnico 

fundamentado nos objetivos gerais de uma UC, a partir do qual se estabelece o 

zoneamento e as normas que devem presidir o uso da terra, dos recursos naturais e a 

implantação de uma estrutura física necessária à gestão da unidade (SNUC, 2000). De 

forma complementar, no âmbito do turismo, algumas iniciativas contribuíram direta ou 

indiretamente para uma melhor orientação do fenômeno no meio ambiente, auxiliando 
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para uma noção mais clara de como ordenar e gerir a atividade em áreas diferenciadas 

como as UC’s, a partir de documentos como os Planos Nacionais de Turismo (versões 

2007 - 2010 e 2013 – 2016), o PRODETUR-NE, os Planos de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), e o Programa para o Desenvolvimento do 

Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR). 

 No tocante ao processo de aplicabilidade desses instrumentos de gestão,  tem-se 

observado na prática que o discurso, isto é, as disposições descritas nos documentos 

legais difundidas como base de orientação, são constantemente negligenciadas 

diferindo-se do real cotidiano perpassado nessas áreas, onde o turismo como agente 

transformador dos espaços pode tanto aproximar como distanciar o alcance da práxis 

do desenvolvimento aos enfoques conservacionistas, sendo então, um fator 

condicional para a efetividade destes instrumentos, não obstante seja preciso 

considerar que o aspecto da vontade política também implique numa maior 

burocratização quanto a realização de ações no contexto das unidades. 

 O mesmo vem ocorrendo com as APA’s, em função de suas características 

peculiares que até o momento, ainda não se consolidaram como um instrumento eficaz 

de políticas governamentais sociais e de conservação, como complementa Pádua 

(1997, p. 222), afirmando que:  

Por serem de uso direto dos recursos naturais e na grande maioria em mãos 

de particulares, sem definições claras de gestão, vêm servindo muito mais 

como um instrumento político demagógico e propiciando que o leigo não 

consiga diferenciar uma unidade de conservação de uso indireto, com uma 

de uso direto, ou uma em que as terras fiquem em mãos de particulares. Se 

elas fossem estabelecidas com zoneamentos claros e se previssem um 

sistema de gestão adequado, do qual participariam as lideranças locais e os 

proprietários das terras inclusas em seus limites, poderiam funcionar 

adequadamente. 

 

 Nesse contexto, nas APA’s em que o turismo se constitui como a principal fonte 

econômica, a estruturação de cenários desordenados torna-se mais propositiva uma 

vez que os objetivos de conservação e as garantias de manutenção da qualidade de 

vida das populações residentes são postas em segundo plano. Nos casos em que estas 

áreas formam um mosaico de UC’s, em função da proximidade territorial de diferentes 

categorias, o êxito do planejamento e da gestão do turismo recai sobre a dependência 

de integração e alinhamento entre os objetivos, as políticas públicas e a capacidade 

operacional do órgão executor, com destaque para os conselhos gestores das unidades. 

 Nesse sentido, o exercício do planejamento por si só, exige a capacidade de 

realização assertiva nos prognósticos das atividades trabalhadas, quanto às ações e 
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práticas que se fazem necessárias antes e durante os processos, de forma que a partir 

disso, a gestão futura possa compatibilizar os feitos obtidos e convergir para 

desempenhos mais satisfatórios. Assim, “um bom planejamento do turismo requer 

uma profunda pesquisa social onde toda e qualquer tentativa de neutralidade seria um 

desrespeito para com os sujeitos que necessariamente fazem parte desse processo” 

(Barreto, 1995, p. 13). 

 Corroborando com essa perspectiva, Souza (2010, p. 46) destaca: 

Planejar significa tentar prever a evolução de um fenômeno ou, para dizê-lo 

de modo menos comprometido com o pensamento convencional, tentar 

simular os desdobramentos de um processo, com o objetivo de melhor 

precaver-se contra prováveis benefícios. O planejamento é a preparação 

para a gestão futura buscando evitar ou minimizar problemas e ampliar 

margens de manobra; e a gestão é a efetivação, ao menos em parte (pois o 

imprevisível e o indeterminado estão sempre presentes, o que torna a 

capacidade de improvisação e a flexibilidade sempre imprescindíveis), das 

condições que o planejamento feito passado ajudou a construir). 

 

 Assim, as APA’s como ferramenta de gestão abarcam o quesito participação 

como um dos principais pilares para seu desenvolvimento onde a partir de uma 

condução adequada do seu planejamento e gestão, podem oportunizar a criação de 

instâncias formais de cogestão da unidade, a partir de seus conselhos gestores, 

ampliando o processo de governabilidade no espaço regional onde a unidade está 

inserida. 

 Por outro lado, a persistência subliminar dos conceitos de planejamento 

inerentes ao modelo ‘clássico’ de unidade de conservação termina por levar à 

reprodução dos conflitos (Roper, 2002), que podem surgir por diferentes motivações 

como a inclusão de núcleos urbanos provenientes da expansão da atividade turística, 

falta de acesso às informações e a tomada de decisões por parte dos residentes locais 

etc. 

 Para tanto, no intuito de compreender com maior propriedade essas 

complexidade, é que se parte a seguir para uma maior discussão acerca das relações de 

poder que se estabelecem em espaços como as APA’s, enfocando suas consequências 

e desdobramentos quando associados à dinamicidade de atividades como o turismo.  

 

 

 



37 

 

3.2 ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: CONFLITOS E RELAÇÕES DE 

PODER SOB A ÓTICA DO TURISMO 

 

 A dinâmica de gerenciamento de UC’s envolve, além de problemas 

propriamente ambientais, dificuldades e entraves de ordem social, econômica e 

principalmente política, em que voltadas às categorias específicas como as APA’s, 

podem receber novos elementos complicadores, como a incorporação da atividade 

turística.  

 A presença desse fenômeno nessas áreas, não resultou em um desenvolvimento 

homogêneo e prioritariamente orientado nas disposições legais existentes, mas pelas 

condições territoriais de atuação, por parte de agentes hegemônicos com capacidade 

para influir na lógica particular dos lugares, como agências de viagens e receptivo 

(CVC Operadora de viagens e turismo e Potiguar Receptivo), empresas de passeios 

turísticos (Complexo Capiba Lazer e Entretenimento – Nísia Floresta -, Pipa Aventura, 

Pipa Tour etc.) , empresários do setor imobiliário (principalmente da hotelaria), atores 

do ramo de serviços, além da esfera pública como com seus diferentes órgãos 

correlatos aos aspectos que perpassam o contexto das APA’s. 

 Nesse quadro, é constante a existência de várias tendências vinculadas ao 

território, entre elas a que valoriza a dimensão política e a que considera o aspecto da 

vivência e do simbolismo com maior evidência, todavia seja focalizado neste trabalho 

o aspecto em que o território se configure em uma porção do “espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder” (Souza, 1995, p. 78). Desse modo, 

numa perspectiva identitária, o território passa a representar um conjunto de valores e 

significados imprimidos pela cultural local e as relações existentes entre os membros 

de uma sociedade com seu respectivo caráter subjetivo, como corrobora Haesbaert 

(1997, p.41) afirmando que “o território deve ser visto na perspectiva não apenas de 

um domínio ou controle politicamente estruturado, mas também de uma apropriação 

que incorpora uma dimensão simbólica identitária, e, porque não dizer, afetiva”. 

 Diante desse olhar, para entender o turismo imbuído nesse contexto é necessário 

visualizar as relações de poder e como elas se desencadeiam no território, elegendo 

partes especificas, uma vez que o poder flui e sofre mudanças de acordo com o tempo 

e lugar. Esse processo segue protagonizado não só pela figura do Estado, mas pelos 

demais sujeitos sociais imersos na dinâmica das APA’s, como empresários, 

comunidades locais, associações de moradores, conselhos gestores, ONGs, instituições 
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de pesquisa, ambientalistas etc., com visões e objetivos distintos, porém, importantes 

para fortalecer o planejamento e a gestão interdisciplinar do turismo no meio 

ambiente.  

 Por outro lado, a reprodução de casos em APA’s onde o turismo é conduzido sob 

alta influência de determinados grupos sociais, como os do setor privado, por 

exemplo, em função do seu poder de investimento no território e consequentemente no 

mercado, revela um jogo de relações decorrente da estrutura permeável desse tipo de 

área, por constituir na maioria das vezes, um campo facilmente manipulável em que 

não há em alguns casos a valorização da cultura identitária local, abrindo margem para 

a formação de cenários conflitivos e de desentendimentos entre as partes envolvidas, 

como exemplifica Marcelino (2001, p. 177) quando afirma que os “usos e costumes 

mais tradicionais, tais como os relacionados à pesca artesanal e à agricultura, 

atividades predominantemente rurais, estão sendo substituídos por ocupações ligadas 

ao turismo”.  

 Dado a  particularidade das APA’s, se observa registrado tanto na literatura 

quanto em casos empíricos, a reprodução de um histórico marcado pela falta de 

organização e articulação do grupo de instituições responsáveis por viabilizar a 

adequação dos espaços, materializadas pela não execução de muitas das ações 

existentes destinadas a essas áreas, que de forma contraditória revela uma série de 

abordagens equivocadas que decorrem desde o processo estrutural inicial de 

gerenciamento das unidades, as quais podem incitar o surgimento de conflitos, como 

aponta Ferreira (2001, p. 2): 

Na medida em que as UC’s brasileiras foram sendo implantadas, a ação 

cotidiana das instituições públicas colocou seus agentes em uma situação 

social de confronto com os moradores dessas áreas sob proteção legal. 

Propostas de conservação formuladas em gabinetes fechados, debatidas e 

referendadas muitas vezes em fóruns internacionais, no momento de serem 

implementadas, foram altamente politizadas, mobilizando diversos atores 

em torno de diversas arenas; outros tiveram que rever posições e conceitos 

e, principalmente os moradores, em sua maioria sem uma prévia 

experiência importante de participação política, foram repentina e 

inusitadamente lançados a uma situação de ator. 

 

 Assim, as motivações para conflitos são embrionárias de um processo de ação 

burocrático, que em vias reais parecem não surtirem efeitos coerentes com os 

pressupostos de sustentabilidade evidenciados e discursados ao longo dos anos e 

estabelecidos em políticas de meio ambiente como o SNUC, reforçando a ideia de que 

a problemática formada entre esses campos, incluindo o turismo, “coloca em cheque a 



39 

 

própria noção do tipo de relação entre população humana e natureza” (Diegues, 1996 

p. 01).  

 Como consequência dessa dinâmica, tem-se uma nova realidade imposta não só 

pela própria tendência globalizante capitalista de mercado, mas também pela natureza 

da atividade turística sujeita a duas vertentes principais: o viés do crescimento visando 

a rentabilidade à curto prazo, porém de modo desordenado nos espaços; e a linha de 

desenvolvimento socioambiental pautado no contexto da conservação das áreas 

protegidas. Em ambos os caminhos, os indivíduos em sua coletividade passam, 

querendo ou não, a fazer parte de novos campos sistemáticos da sociedade de consumo 

integrados ao meio ambiente, de qual processo dependem essencialmente do tipo de 

planejamento e gestão trabalhados. 

 Desse modo, na interação entre o espaço/território das APA’s e o campo do 

turismo é perceptível que os agentes sociais imersos no jogo dessas relações, lançam-

se em direção a uma disputa de poderes, que dão condições de desempenho para se 

alcançar propósitos particulares, de forma que as posições e objetivos determinados, 

vão ao encontro de uma intricada trama de lutas a partir das quais se utilizam capitais 

(sociais, culturais e simbólicos) para reforçar as disputas nos conflitos inerentes ao 

campo, em que se tem a alternativa de consensos e acordos como uma saída para 

apaziguar os embates surgidos (Bourdieu, 1984, citado por Figueiredo & Nóbrega 

2015). 

 O desafio torna-se maior, quando se visualiza a importância do aspecto 

participação na tomada de decisão e organização do espaço nas APA’s, como um 

elemento mitigador do surgimento de conflitos, não obstante sejam atestados casos em 

que “as políticas de criação das áreas protegidas implantadas pelo poder público, 

foram executadas com pouca ou nenhuma participação da população, dando origem 

aos atuais conflitos na administração e manejo das UC’s” (Brito, 2008, p. 4). 

 Um dos impasses advindos desse aspecto se reflete nas diferentes formas de 

interpretar o termo participação, pois a falta de entendimento e aplicabilidade acarreta 

numa prática distorcida que afeta diretamente o planejamento do turismo em APA’s. 

Pimbert & Pretty (2000, p. 196) analisam essa vertente sob uma nova leitura dos 

processos que rodeiam o elemento participação, podendo-se ter noção de como este 

reverbera na formação dos conflitos: 

A participação esteve frequentemente centrada em encorajar a população 

local a vender seu trabalho em troca de comida, dinheiro ou materiais. 

Assim, esses incentivos materiais distorcem percepções, criam 

dependências e dão a falsa impressão de que as populações locais apoiam 
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essas iniciativas vindas do exterior. Esse paternalismo, portanto, diminui os 

objetivos de sustentabilidade e produz resultados que não continuam após o 

fim do projeto. Como poucos esforços são feitos para construir habilidades 

locais, interesses e capacidades, a população não tem compromisso de 

manter ou apoiar novas práticas quando esses incentivos deixam de existir. 

 

 Esses modos forjados de participação destoam claramente do que é previsto em 

lei e visivelmente não cria condições para que haja a participação esperada e o 

consequente o planejamento adequado das APA’s, de forma que torna-se urgente a 

necessidade de definir mecanismos estratégicos para evitar que esse quadro se instale 

com abrangência, enfocando a comunidade como parte fundamental desse processo no 

que tange a valorização de sua identidade, uma vez que “a participação facilita o 

crescimento da consciência crítica da população, fortalece seu poder de reivindicação, 

e a prepara para adquirir mais poder na sociedade” (Diaz Bordenave, 1994, p. 12).  

 Nessa ótica, dentro da abordagem das APA’s, o estágio de participação pode ser 

identificado dentro da escala de análise apresentada por Marcelo Lopes de Souza no 

livro “Mudar a Cidade”, em que o autor elenca oito categorias que representam tanto 

fases de clara heteronomia e imposição das decisões do poder público, bem como 

etapas que evidenciam pseudoparticipações e participações populares autênticas, 

consistindo assim nas classificações de: coerção, manipulação, informação, consulta, 

cooptação, parceria, delegação de poder e autogestão (Souza, 2001). 

Para tanto, uma gestão participativa que leve em conta o legado cultural 

existentes em APA’s, tem maiores chances de praticar a democracia entre os 

indivíduos em coletividade e evitar a formação de conflitos, favorecendo o 

planejamento e a gestão da atividade turística, sendo necessário buscar apoio e 

enfatizar a atuação dos conselhos de gestão paritária e deliberativa que enxerguem os 

espaços quanto resultados de lutas e conquistas, estimulando assim a participação e a 

cidadania entre as classes sociais inobservados pelo sistema político (Caccia Bava, 

2005). 

Com essa abordagem, não se pretende partir nesse trabalho para um 

detalhamento acerca do elemento participação, apenas pontuar sua importância como 

uma questão determinante dentro da discussão e análise acerca dos conflitos e das 

relações de poder, no que tange a definição e direcionamento do planejamento, da 

gestão do turismo e de seus desencadeamentos nas APA’s. 

 Assim, considera-se que os problemas ambientais são formas de conflitos 

sociais, que envolvem interesses, sentidos e fins, na relação homem e ambiente, ou 
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seja, os conflitos ambientais constituem-se quando os atores sociais defendem distintas 

lógicas para a gestão dos bens coletivos de uso comum (Barbanti Jr., 2001). Dessa 

forma, para Little (2001) os conflitos ocorrem em função dos embates entre grupos 

sociais que tem modos diferentes de se inter-relacionar com o ambiente social e 

natural, de forma que os conflitos surgem das interações ecológicas entre os diversos 

atores sociais e com o meio biofísico.  

Apesar das condições complexas, não se pode, no entanto, afirmar que os 

conflitos na gestão ambiental e no gerenciamento do turismo nas APA’s, são 

totalmente negativos, pois, “são com as relações conflituosas que surgem diversas 

formas de entendimento e de crescimento, dando origem as negociações e a busca por 

mecanismos para a regulação da gestão destas áreas” (Brito, 2008, p. 3). É o que se 

deve levar em consideração, no processo de análise empírica acometida na APA 

Bonfim-Guaraíras, que gradativamente manifestou e intensificou seu contexto de 

conflitos e absorveu diferentes funcionalidades introduzidas por atores internos da 

unidade.  

 Apesar da sua extensão, as zonas características de conflitos pesquisadas, isto é, 

Tibau do Sul e Nísia Floresta, dispõem de acontecimentos e relações conflituosas entre 

moradores, empresários e órgãos públicos, decorrentes entre outros motivos, da 

intensificação da atividade turística, da especulação imobiliária acentuada e da 

exploração econômica e ambiental desordenada, onde circunda em ambas as 

localidades um processo contínuo de mudanças, modelando os espaços de vivência e 

principalmente o meio ambiente.  

 No caso de Tibau do Sul, é possível ter noção do campo conflitivo que abarca 

essa parte do território da APABG a partir da representatividade do contexto do 

distrito de Pipa, enfatizado, além de outros estudos, no trabalho de Aledo, Loloum, 

Andreu & Ortiz (2015), intitulado por “Actores em disputa: procesos, relaciones y 

estructuras en la expansión del turismo residencial em Pipa”, onde o turismo 

residencial é abordado como um socioespaço de conflitos, composto de relações de 

dominação e resistência por parte dos atores sociais em disputa pelo controle dos 

processos e tomadas de decisão, motivados a agir de acordo com seus interesses, 

evolução, materialidade morfológica e distribuição dos efeitos dessa atividade, 

oscilando, sobretudo, entre o discurso e a prática (Aledo, 2015).  

 Assim, sabendo-se que essa realidade perpassada na APABG e em demais UC’s, 

depende, sobretudo de um planejamento inicial coerente posto como alicerce pra uma 
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gestão posterior, apresenta-se com base em Santos (2015, p.134) algumas etapas de 

orientação para a implementação do turismo em APA’s pautado no viés sustentável da 

atividade como alternativa de desenvolvimento, como se observa a seguir: 

  

Figura 3: Planejamento de Turismo Sustentável no Desenvolvimento local de APA’s 

 

Fonte: Santos, Abreu & Ferreira Junior (2010) 

 

 O uso desse processo como ferramenta complementar extenso ao contexto de 

mitigação dos conflitos, parte do levantamento de variáveis políticas, ambientais e 

sociais, paralelas a uma sondagem quanto a predisposição governamental, privada e 

civil, no engajamento para a construção condizente do turismo dentro de uma lógica 
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ambiental e cultural sólida, vislumbrando a (re)estruturação de órgãos como as 

secretarias de turismo e órgãos afins.  

 A partir desse conjunto preliminar, é possível criar múltiplas condições de 

análises interna e externa de mercado para se observar aspectos como: ocupação 

territorial, oferta, demanda, investimentos, participação comunitária, estruturas 

econômicas, políticas, sociais e as exigências estruturais provenientes da incorporação 

ou implantação do turismo. 

  A partir dessa triagem, é possível traçar estratégias de ação voltadas a 

desenvolver mecanismos funcionais para estimular mudanças e potencializar variáveis 

a fim de dar vias à elaboração para o pré-diagnóstico, numa perspectiva de contornar e 

evitar contratempos e conflitos atuais e futuros nos espaços protegidos, contribuindo 

assim, para a formação do diagnóstico completo das APA’s. Essa abertura possibilita 

condições para definir os objetivos dentro do planejamento do turismo em 

consonância com a área e as metas a serem atingidas em curto, médio e longo prazo, 

apoiadas em políticas públicas e programas de ação executáveis. 

 Posterior a essas iniciativas, a etapa de operacionalização deve tornar viáveis os 

principais pontos a serem trabalhados dentro da proposta de planejamento do turismo 

sustentável para o desenvolvimento em APA’s, utilizando-se da divulgação e do 

marketing para dar maior visibilidade para a área frente sua qualidade ambiental e 

leque de serviços e equipamentos de suporte a visitação.  

 Assim, a ideia de emprego dessa metodologia, segue pautada na continuidade de 

avaliação e controle progressivo do turismo nas APA’s, no intuito de evitar desvios de 

posicionamento na realização dessa prática, refletindo consequentemente na mediação 

dos conflitos e freando os efeitos causados pelas relações de poder nos espaços, bem 

como contribui para o “estímulo na criação de instâncias locais e regionais como, por 

exemplo, no formato de conselhos municipais, fóruns regionais e grupos gestores” 

(Figueiredo & Nóbrega, 2015 p. 23). 

 Percebe-se então, que qualquer medida de resolução, requer um reajustamento 

nas estruturas e relações sociais, gerando uma dinâmica intersetorial, que dá ênfase 

não só as ações a serem traçadas e executadas, mas também dá margem para observar 

as características dos indivíduos envolvidos em um conflito, no caso deste estudo os 

líderes comunitários dos municípios de Tibau do Sul e Nísia Floresta e os respectivos 

membros do conselho gestor da APABG. Assim, como forma de elucidar o papel de 

ambos os sujeitos, apresentar-se a seguir uma breve abordagem conceitual desses 
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atores, a fim de reafirmar sua importância em meio ao contexto de conflitos, do 

turismo e do planejamento e gestão nesse tipo de UC. 

 

3.3 CONSELHOS GESTORES E LÍDERES COMUNITÁRIOS EM APA’S 

  

O papel do conselho da APA é de aconselhamento e direcionamento, não 

sendo a ele atribuída a administração, que é de responsabilidade do órgão 

gestor. Isso ocorre com sucesso em algumas APA’s, com ótimos resultados. 

Nesses casos, o órgão gestor funciona como coordenador e catalisador do 

processo (Viana & Ganem, 2005, p.23). 

 

Nesse tipo de unidade, existe um leque maior de possibilidades de atuação dos 

conselhos gestores em função do seu poder para deliberar ações e tomar decisões 

determinantes para a organização ambiental e sociopolítica das áreas, previstas nos 

documentos oficiais como processos atrelados ao viés participativo frente as macro 

atribuições de ordenamento, controle e regulamentação de atividades no espaço das 

APA’s.  

Entre as competências incumbidas ao conselho gestor de APA’s, estão a 

elaboração de documentos essenciais como o regimento interno e o plano de manejo 

das áreas, além da responsabilidade de avaliação orçamentária, interação com demais 

espaços territoriais protegidos, compatibilização de interesses dos diversos segmentos 

sociais, contratação de OSCIPs para gestão compartilhada e proposição de ações e 

diretrizes para otimizar a relação com a população do entorno ou do interior das áreas 

(SNUC, 2000). 

Em função dessa pluralidade, os integrantes dos CG de APA’s é constituído de 

forma interdisciplinar no que tange os processos de discussão e representatividade, 

como estabelece o art. 14º do SNUC (2000): 

§5 A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo 

órgão responsável por sua administração e constituído por representantes 

dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população 

residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei. 

 

Dispondo de uma atuação conjunta, os CG’s tem potencial para melhorar 

qualitativamente os espaços das APA’s, criando condições reais para extrair benefícios 

de atividades como o turismo. Nesse sentido, Palmieri & Verissimo (2009, p.15) 

apresentam algumas das principais vantagens de se ter um órgão atuante: 

 Aumento do diálogo e a confiança entre o órgão gestor, comunidade local, 

órgãos públicos e instituições da sociedade civil, na medida em que os 



45 

 

conselheiros têm acesso a informações e compreendem as limitações e os 

desafios para gestão da UC; 

 Aumento do apoio político para deliberações afins; 

 Ampliação do conhecimento sobre a região e sobre o contexto político-

institucional em que estão inseridas as UC’s por meio da contribuição técnica 

dos conselheiros; e 

 Possibilidade de aumento do orçamento destinado às UC’s, tendo em vista que 

as entidades que integram o conselho podem atrair recursos para implantação de 

projetos de fortalecimento da gestão das áreas. 

Em contrapartida, Gohn (2001, p.108) explica que este órgão pode incorporar 

outras funcionalidades: 

Os conselhos poderão ser tanto instrumentos valiosos para a constituição de 

uma gestão democrática e participativa, caracterizada por novos padrões de 

interação entre governo e sociedade em torno de políticas sociais setoriais, 

como poderão ser também estruturas burocráticas formais e/ou simples elos 

de transmissão de políticas sociais elaboradas por cúpulas, meras estruturas 

para transferência de parcos recursos para a comunidade, tendo o ônus de 

administrá-los; ou ainda instrumentos de acomodação dos conflitos e de 

integração dos indivíduos em esquemas definidos previamente. 

 

Para este autor, os conselhos gestores podem assumir também um caráter duplo 

criando ambientes de falsos consensos sociais, ao mesmo tempo em que podem 

contribuir para o aprimoramento dos espaços públicos e para a mediação de conflitos, 

concentrando processos de descentralização de poder e atuando como um 

“instrumento para solidarizar governantes e governados, para aliviar e agilizar a ação 

governamental e para compartilhar custos e decisões” (Cordeiro, 2005, p. 3). 

Assim, a composição pública dos conselhos gestores e sua atuação é um fator 

determinante para o futuro desses espaços, todavia nem sempre seja suficiente para 

alavancar o desenvolvimento do local. De forma complementar a essa estrutura, tem-

se a figura dos líderes informais comunitários que expressam grande 

representatividade local nos processos de articulação e mobilização social, uma vez 

que possuem maior conhecimento acerca dos aspectos que circundam o contextos das 

APA’s, por estarem imersos nessa realidade. 

 Apesar da representatividade limitada nos conselhos gestores e 

consequentemente no processo de tomada de decisão, os líderes comunitários 

informais tem um papel decisivo na sistemática do desenvolvimento local e na 

mediação de conflitos nessas áreas, uma vez que com sua presença, a comunidade 

torna-se mais capaz de reivindicar, questionar e buscar melhorias de acordo com seus 
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interesses, tendo a consciência da interdependência de seus membros para alcançar 

objetivos comuns em coletividade. A ação coletiva, contudo, não pode ser obtida pela 

simples adição de capacidades parciais sem relação com uma visão de conjunto de 

suas interações, pois decorre de uma resultante que emerge a partir da sinergia 

existente entre as competências individuais (Boterf, 2002).  Assim, “o conceito de 

liderança refere-se à capacidade de um indivíduo em articular um grupo de pessoas em 

torno de si e de coordenar os esforços destes, rumo ao desenvolvimento de um projeto 

comum” (Moura, 2011, p.54). 

Deve-se esclarecer, contudo, que o surgimento de um líder por meio das relações 

sociais, não pressupõe a resolução dos problemas locais existentes nesses espaços 

protegidos, embora seja inegável que os indivíduos passam a desenvolver capacidades 

e valores comuns na busca por atender necessidades, criando gradativamente laços de 

confiança e cooperação numa formação espontânea de organização em rede. 

Sabendo-se disto, afirma-se a necessidade de um movimento de aproximação 

entre líderes comunitários informais, ou seja, aqueles indivíduos que não respondem 

de forma legal os aspectos das APA’s, junto a figura dos conselhos gestores que 

dispõe de todo um aparato legal e político de pressão nas áreas para que seja possível a 

atuação de mútuas influências nos espaços, expandindo-se à outros atores sociais, 

gerando novas conexões.  

Nessa perspectiva, as redes sociais constituem-se como mecanismos que ajudam 

os diferentes atores a entenderem as repercussões e consequências coletivas de seus 

atos e comportamentos individuais, podendo influir na forma de gestão dos espaços. 

Nesse sentido, é necessário um engajamento para sustentar as alianças em diferentes 

eixos de ação, observando aspectos cotidianos que de alguma forma afetam, 

interferem ou são de interesse comum entre os agentes envolvidos. Nessa perspectiva 

Jacobi (2005, p. 134), afirma que: 

As redes se inscrevem numa lógica que demanda articulações e 

solidariedade na definição de objetivos comuns e redução de atritos e 

conflitos baseados numa acumulação diruptiva de problemas, considerando 

as características complexas e heterogêneas da sociedade. Neste sentido, as 

redes horizontalizam a articulação de demandas e se servem das modernas 

tecnologias de informação para disseminar seus posicionamentos, 

denúncias e propostas, como referencial cada vez mais legítimo da presença 

de uma emergente sociedade civil global. Este perfil de atuação se constata 

em diversas áreas, como direitos humanos, meio ambiente e resistência à 

lógica de exclusão do modelo de globalização. 

                               

Esse enfoque, se direciona a um contexto de descentralização e democratização, 

que é uma das principais apostas de transformação na realidade pontual das APA’s. 
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Além da perspectiva em rede entre os atores sociais, é fundamental atentar para o 

alinhamento das redes de políticas, uma vez que estas refletem nas tomadas de decisão 

e execução nos territórios das áreas, de forma que se apresentam algumas 

características a seguir: 

Quadro 4: Características das Redes Públicas 

A complexidade do fenômeno 

das redes de políticas para 

análise de acordo com Loiola e 

Moura (1996) citado por Fleury 

(2002) 

Características vantajosas 

das redes de políticas 

Características limitadoras 

das redes de políticas 

Identificação das redes como 

relações de interdependência entre 

organizações. Também vale 

destacar que estas relações entre 

indivíduos que atuam dentro 

daquelas organizações criam 

vínculos entre si 

Possibilidade de maior 

mobilização de recursos e 

garante-se a diversidade de 

opiniões sobre o problema 

As redes de políticas 

apresentariam novos desafios 

para garantir a rendição de 

contas (accountability) em 

relação ao uso dos recursos 

públicos, pelo fato de 

envolverem numerosos 

participantes governamentais e 

privados 

Transitoriedade/permanência: as 

relações entre os diferentes atores 

ou nós da rede apresentam-se em 

padrões mais ou menos estáveis, o 

que as diferencia tanto de formas 

mais casuísticas quanto da 

formalização burocrática do 

estado. Estas estruturas flexíveis 

transformam-se com a dinâmica da 

própria rede 

Definição de prioridades é 

feita de forma mais 

democrática, envolvendo 

organizações de pequeno 

porte e mais próximas dos 

da origem dos problemas 

(Salamon, 1995) 

O processo de geração de 

consensos e negociação pode ser 

demasiadamente lento criando 

dificuldades para enfrentar 

questões que requerem uma 

ação imediata 

Cooperação/competição, 

solidariedade/conflito: as redes 

estruturam-se como ações 

conjuntas de cooperação em torno 

de um problema e uma solução 

compartilhada, o que não exclui a 

existência de singularidades e 

conflitos. Mais que um consenso 

prévio o que existe é a negociação 

de interesses competitivos 

Pode envolver, 

conjuntamente, governo e 

organizações não-

governamentais, pode-se 

criar uma presença pública 

sem criar uma estrutura 

burocrática (Salamon, 1995) 

As metas compartilhadas não 

garantem a eficácia no 

cumprimento dos objetivos já 

que as responsabilidades são 

muito diluídas 

Igualdade/diversidade: os 

diferentes atores envolvidos em 

uma rede resguardam sua 

diversidade ainda quando se 

igualam como parte de uma 

estrutura conjunta 

Maior flexibilidade para 

desenvolver uma gestão 

adaptativa que está 

conectada a uma realidade 

social volátil, tendo que 

articular as ações de 

planejamento, execução, 

retroalimentação e 

redesenho, adotando o 

monitoramento como 

instrumento de gestão, e não 

de controle 

A dinâmica flexível pode 

terminar afastando os 

participantes dos objetivos 

iniciais ou comprometer a ação 

da rede pela deserção de alguns 

atores em momentos cruciais 
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Racionalidade instrumental/ 

racionalidade comunicativa: a ação 

coordenada e interdependente 

requer a construção do consenso 

comunicativo, mas a gestão das 

redes de políticas implica na ação 

instrumental que vincula, racional 

e eficazmente, meios a fins 

acordados 

Possibilidade de consensos 

obtidos através de processos 

de negociação entre seus 

participantes, o que geraria 

maior compromisso e 

responsabilidade destes com 

as metas compartilhadas e 

maior sustentabilidade 

Os critérios para participação na 

rede não são explícitos e 

universais e podem provocar 

marginalização de grupos, 

instituições, pessoas e mesmo 

regiões, podendo deixar a 

política apenas nas mãos de uma 

elite 

Construção/desconstrução: a 

dinâmica flexível das redes 

permite a permanente construção e 

desconstrução tanto de padrões de 

interações como dos próprios 

nódulos que compõe a rede 

 As dificuldades de controle e 

coordenação das 

interdependências tendem a 

gerar problemas gestão das 

redes 

 

Fonte: Fleury (2002) como citado em Nóbrega (2012) 

Atentar para tais aspectos, é um fator chave para adensar a atuação das redes 

sociais no que tange o alcance propositivo de resultados coletivos, pincipalmente 

voltado ao turismo e demais formas de uso e ocupação do território dessas áreas. Toda 

essa conjuntura de sociedade em rede, “é resultado da interação dessas duas forças 

relativamente autônomas: o desenvolvimento de novas tecnologias e a tentativa da 

sociedade de reaparelhar-se com o uso do poder da tecnologia para servir a tecnologia 

do poder” (Castells, 2000, p.69). 

Assim, as redes fortalecem não só a interação entre diferentes grupos e/ou 

indivíduos, mas potencializam o campo do planejamento e da gestão do turismo nas 

APA’s, estimulando a participação local a partir de perspectivas horizontais e 

influências nos modos de vida das comunidades introduzindo uma fase de mudança na 

relação de dominação/dependência comumente instalada nesses espaços, fazendo com 

que “seus integrantes, consigam colaborar entre si, compartilhar conhecimentos, 

capacitar-se, dividir riscos e responsabilidades, conquistar novos mercados, reduzir 

custos, qualificar produtos e serviços, e ainda desfrutar do acesso às novas 

tecnologias” (MTUR, 2007, p. 17).  

É importante observar ainda, que as redes imersas no campo do turismo 

tangenciam-se sob outros prismas de atuação, como na prática da organização e do 

trabalho incorporado ao Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil 

em que suas etapas e estruturas estão imersas numa lógica de formação de redes, tendo 

em vista que esta proporciona condições e alternativas para o fortalecimento dos 

participantes locais/regionais em se integrarem às políticas públicas para o setor 

alinhando seus princípios e objetivos (MTUR , 2007, p. 14). A partir dessa conexão, 

novas possibilidades de ação podem surgir agregando novos produtos turísticos, 

consolidando relações, otimizando recursos, e principalmente mediando conflitos.  
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Dessa forma, todos esses aspectos alertam a emergência de um novo modelo de 

governança condizente com a realidade e necessidade das APA’s, onde a interação 

entre os conselhos gestores e líderes comunitários, além de outros atores, é essencial 

para se conseguir resultados positivos de desenvolvimento e funcionalidade nas 

relações sociopolíticas, de gestão desses espaços. 

Portanto, visto o montante de aspectos discutidos e abordados até esta parte do 

trabalho os quais se julga consideráveis para o entendimento propositivo de pesquisa, 

parte-se agora para o detalhamento acerca dos procedimentos metodológicos, 

resultados e discussões da desta dissertação. 
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4. DESENHO METODOLÓGICO DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa, com recorte geográfico delimitado e concentrado nos 

municípios de Tibau do Sul e Nísia Floresta, ambos localizados no Estado do Rio 

Grande do Norte. Compreende uma abordagem de estudo qualitativa, buscando 

aproximar-se do universo reproduzido pelas relações verticais coexistentes na unidade 

e dos desdobramentos que recaem sobre o planejamento e a gestão do turismo, tendo 

em vista a necessidade de “conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir 

o que há nela de mais essencial e característico” (Fonseca, 2002, p. 33). 

Alinhado aos objetivos traçados, o estudo enquadra-se como descritivo 

exploratório, que tem por finalidade retratar fatos e fenômenos de dado contexto, 

intercalando princípios de descrição das relações ou características do objeto ou 

universo pesquisado, proporcionando uma maior familiaridade com o problema, no 

intuito de torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses relativas aos variados 

aspectos identificados (Gil, 2002, p. 41). Vale ressaltar, que o foco principal é de 

verificar e analisar os desafios, isto é, as dificuldades, os entraves e os possíveis 

conflitos que se apresentam no contexto da APABG e suas implicações no processo de 

planejamento e gestão do turismo. 

Para subsidiar uma melhor condução desse e dos demais procedimentos, a 

estruturação teórica desse trabalho pautou-se na utilização de materiais bibliográficos 

de temáticas correlatas, tanto no meio eletrônico como impresso, além de documentos 

específicos da APABG cedidos pelo gestor da unidade, que possibilitaram um maior 

detalhamento dos diferentes aspectos incorridos na área e cruciais para a discussão 

gerada. 

Nesse sentido, a definição dos sujeitos participantes de pesquisa se limitou a 

seleção de três grupos: Conselho Gestor da APABG, líderes comunitários e turistas. A 

escolha por tais grupos, responde pela interação direta destes com o contexto da APA, 

possibilitando a obtenção de informações que de fato refletem a realidade do turismo 

acometido na área. Além disso, no caso do CG, que consiste na principal instância 

deliberativa da área, considerou-se de extrema relevância compatibilizar os propósitos 

de pesquisa com as diferentes visões e representatividades sociais que formam esse 

órgão, associado a incorporação analítica da percepção de alguns líderes comunitários 

de ambos os municípios, por julgar fundamental a contribuição de indivíduos que 
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pudessem elucidar com maior propriedade os aspectos característicos que circundam o 

turismo local, bem como o enfoque aos turistas a partir da experiência vivida na área. 

Na estrutura formativa do conselho gestor estão integradas atualmente 17 

instituições divididas em três grandes grupos, a saber:  

Quadro 5: Instituições integrantes do Conselho Gestor da APABG 

INSTITUIÇÕES 

 

 

 

 

Poder 

Público  

 

 

 

 

 

 

 

Órgão Representantes 

Secretaria de Estado da 

Agricultura, da Pecuária e da 

Pesca (SAPE) 

Titular: Sílvio pinheiro de Paula 

1º suplente: Marcelo estima Seabra de Magalhães 

2º suplente: Lucas Valério Silva 

Secretaria de Turismo do Estado 

(SETUR) 

Titular: Lucas Lira de Carvalho 

1º suplente: Fabiano Tavares Rodrigues 

2º suplente: Dayane Murielle Silva Santos 

Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do 

Rio Grande do Norte (IDEMA) 

Titular: Daniel Rodrigo de Macedo Magalhães 

1º suplente: Mariana Alves Gondim 

2º suplente: Rafaela Machado Feitosa 

Instituto de Gestão de Águas do 

Estado do Rio Grande do Norte 

(IGARN) 

Titular: Gláucia Regina Luz Xavier da Costa 

1º suplente: Tereza Cristina Campos Falcão 

2º suplente: Kallyny Pereira da Costa 

Gerência Regional Do 

Patrimônio da União 

Titular: Yeda Cunha De Medeiros Pereira 

1º suplente: Neilor Afonso Castiel Barbosa 

2º suplente: Maria da glória B.C. G. Maia 

Poder Executivo Municipal de 

São José de Mipibú 

Titular: Wilson Luiz Cardoso 

Suplente: Aline Patrícia G. de Carvalho Santos 

Poder Executivo Municipal de 

Nísia Floresta e Goianinha 

Titular: Eugênio Galvão Gondim Filho (Nísia 

Floresta) 

1º suplente: Gleice Kelly Alves Morais 

(Goianinha) 

2º suplente: Bismark Pereira Sátiro (Nísia 

Floresta) 

Poder Executivo Municipal de 

Arês e Tibau do Sul 

Titular: Maurício Viana Da Silva (Arês) 

1º suplente: Carolina Faria Melo Cysneiro (Tibau 

do Sul) 

2º suplente: Eclécio Fernandes Da Cunha (Arês) 

Poder Legislativo Municipal de 

Tibau do Sul 

Titular: Antônio Henrique Lopes Rodrigues 

1º suplente: Paulo de Lima Ferreira 

Poder Legislativo Municipal de 

Arês 

Titular: Luduvico Pessoa De Souza 

1º Suplente: Emanuel Inácio Ferreira 

Poder Legislativo Municipal de 

São José de Mipibú 

Titular: Josieidy Veras Diniz Fernandes 

1º Suplente: Magna de Melo Barreto 

 

 

 

Terceiro 

Setor 

Associação de Moradores do 

Município de Nísia Floresta 

Titular: Marcos Lopes Fernandes 

1º Suplente: Alexandre Maciel Arruda Câmara 

2º Suplente: Magnus Artur Alves da Silva 

Instituições de Ensino Superior e 

Pesquisa Científica 

Titular: Sara Amélia de Oliveira Galvão (UNIRN) 

1º Suplente: Ana Katarina Oliveira Aragão (UNP) 

2º Suplente: Adriana Rosa Carvalho (UFRN) 

Organização Não-governamental Titular: Lígia Moreira Da Rocha (OCEÂNICA) 

1º Suplente: Marina Silva Moura (ECOMAR) 



52 

 

 

Organização Não-governamental 

Titular: Bruno Leonardo De Carvalho Fagundes 

(STV) 

1º Suplente: Daniel Henrique Gil Vieira 

2º Suplente: Armando José Barsante Santos 

Setor 

Privado 

Segmento de Hotelaria e 

Hospedagem 

Titular: Lídia Norma Tomelleri 

1º Suplente: Artur Alves 

2º Suplente: Grace Gouveia Medeiros 

Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Nísia Floresta 

Titular: Raquel Firmino da Silva (Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Nísia Floresta) 

1º Suplente: Robson Machado Bezerra (STR Nísia 

Floresta) 

Fonte: IDEMA (2016) 

Apesar desta composição, ressalta-se que nem todos os órgãos colaboraram no 

processo de coleta de dados, como será melhor detalhado posteriormente. Vale 

ressaltar ainda, que entre o ano de criação do conselho (2012) até o ano de 2015 

houveram mudanças significativas na gestão da área, uma vez que as informações 

contidas nas ATAs das reuniões revelaram três diferentes nomeações de gestores além 

da troca e incorporação de demais representantes, não obstante tal dinâmica esteja 

prevista no regimento interno da unidade estabelecendo o período de mandato para os 

titulares de dois anos, bem como para representantes dos segmentos da sociedade civil 

organizada, sendo admitida a recondução por igual período (Regimento Interno 

APABG , 2012). 

Dado esses elementos, foi realizado a aplicação dos roteiros semiestruturados de 

pesquisa de acordo com cada grupo participante, divididos entre formulários A (CG), 

B (líderes comunitários) e C (turistas3), tendo como base as seguintes macro categorias 

de análise: Planejamento, gestão e participação com ênfase nas dinâmicas ligadas a 

condução do turismo.  

Em consonância com essa definição, a amostragem referente aos grupos A e B 

consistiu do tipo intencional não-probabilística em que “a seleção dos elementos da 

população para compor a amostra, depende, ao menos em parte, do julgamento do 

pesquisador ou do entrevistador no campo” (Mattar, p. 132). Por outro lado, a 

amostragem correspondente ao grupo C consistiu do tipo por conveniência, uma vez 

que dentro da abordagem qualitativa traçada, esta compactua com a seleção de 

indivíduos disponíveis e de fácil acesso aos propósitos de pesquisa. 

                                                           
3 A definição de escolha desse grupo se justifica, pela importância complementar em obter percepções 

distintas quanto a realização do turismo nos municípios enfocados, tendo em vista que os turistas se 

configuram como os principais atores na dinâmica desse fenômeno. 
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Além disso, buscou-se complementaridade a partir da observação direta em meio 

às técnicas de coleta de dados, realizadas durante a participação em reuniões do 

conselho gestor no intuito de detectar os debates correlatos ao turismo. Desse modo, 

em função de como se estruturou o trabalho, o método de análise empregado 

corresponde na análise de conteúdo, que tradicionalmente enfoca materiais textuais 

escritos, textos produzidos em pesquisa através das transcrições de entrevistas e de 

protocolos de observação, bem como de textos já existentes elaborados para outros 

fins, que se materializam por meio das condições empíricas pesquisadas, subsidiando 

margem para interpretação dos processos de pesquisa (Bauer, 2002). 

Na visão de Bardin (1977) esse método enquadra-se no conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, evidenciando a inferência não somente em 

produzir suposições subliminares acerca de determinada mensagem, mas em embasá-

las com pressupostos teóricos de diversas concepções de mundo e com as situações 

concretas de seus produtores ou receptores, visualizada segundo um contexto histórico 

e social. 

Considerando a existência de elementos multifatoriais de análise e da 

importância de atuação do CG para além das questões concernentes a investigação dos 

desafios socioambientais, econômicos e turístico que influem no planejamento e da 

gestão do turismo na área, incluiu-se a utilização do instrumento denominado “Matriz 

Analítica de Governança das Instâncias Turísticas”, desenvolvido por Nóbrega (2012; 

2015), para fins de verificação de alguns elementos fundamentais à estrutura e 

contexto de governança deste órgão cuja atuação se reflete diretamente sobre a forma 

de realização da atividade turística. Esta matriz é constituída por oito categorias como 

se pode observar figura 6: 
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Fonte: Nóbrega (2012; 2015) 

 

Apesar da relevância compreendida em cada um dos elementos de governança, 

apenas 5 dos 8 aspectos foram utilizados conforme estruturação do roteiro de 

entrevista, sendo excluídos desse processo, os elementos de grau de confiança entre os 

integrantes da instância; avaliação de desempenho da instância e realização de 

avaliações sistemáticas de grupo. A não abordagem dos elementos, ocorreram em 

função dos roteiros de entrevista não abarcarem questões que se remetessem aos 

aspectos enfocados nessas variáveis, bem como por entender que as categorias 

selecionadas comtemplam com maior propriedade o contexto do objetivo definido. 

Assim, apresenta-se de forma detalhada os cinco aspectos abordados:  

 Processo eletivo dos integrantes da Instância: Neste quesito, a intenção é elucidar 

as colaborações de Souza (2002) Barquero (2001), Bourdenave (1994), pois para 

estes autores é necessário atender as necessidades das demandas da população 

local quando são tratados assuntos associados ao desenvolvimento local, estes 

processos segundo os autores devem ocorrer numa perspectiva da transparência. 

Figura 4: Elementos de Governança 

Grau de confiança 

entre os integrantes 

das instâncias 

Participação 

qualitativa entre os 

membros da 

Instância 

 

Processo eletivo 

dos integrantes da 

Instância 

Avaliação do 

desempenho da 

Instância 

Quantidade e 

qualidades das 

parcerias firmadas 

pela Instância 

Disseminação e 

acesso das 

informações entre 

os integrantes do 

grupo 

Equilíbrio da 

representatividade 

da instância 

Realização de 

avaliações 

sistemáticas do 

grupo 

 

Elementos de 

Governança 



55 

 

Para isso, é necessário investigar como houve o processo de escolha dos 

representantes da sociedade, ou seja, se houve uma reunião anterior à composição 

do grupo, ou até mesmo uma plenária maior para a formalização dos 

representantes da Instância. Caso tenha ocorrido este processo eletivo, entende-se 

que EXISTE, caso contrário, esta variável será destacada como NÃO 

EXISTENTE. 

 Equilíbrio da representatividade da Instância: Conforme apontado por Schneider 

(2005), Díaz Bourdenave (1994) e Souza (2002) as regras e os arranjos 

institucionais devem sustentar a cooperação igualitária, ou seja, a representação de 

todos os setores da sociedade uniformemente para atingir os interesses dos 

diferentes grupos envolvidos num determinado setor. Sendo assim, foi definido 

quando EXISTE este equilíbrio na ocasião de uma divisão igualitária, ou seja, 

33,3% (Poder Público); 33,3% Terceiro setor – Iniciativa privada, 33,3 % 

Terceiro setor. Caso contrário, isto é, quando NÃO EXISTE, será entendido 

quando há uma maior concentração de representatividade de um determinado 

grupo em detrimento de outro. 

 Participação qualitativa entre os membros da instância: Assim como as demais 

variáveis, esta é de suma importância para a análise de formação de governança 

trabalhada por Souza (2000), quando destaca a necessidade da sociedade 

desenvolver o elemento autônomo na ação humana em contraposição da 

heteronomia, elemento este muito comum nos governos não democráticos. Além 

disso, é importante pensar no que Barquero (2002) destaca como participação 

ativa da sociedade como um todo. Para isso foi definido como BAIXA, caso o 

representante frequente esporadicamente as reuniões da Instância em função do 

desinteresse na colaboração dos trabalhos do grupo. A participação MÉDIA foi 

definida caso o representante da Instância optou em participar regularmente por 

acreditar na importância do papel em discutir as ações de turismo a partir de uma 

ação coletiva. Finalmente, a 3ª definida como ALTA, caso o representante 

participe ativamente das discussões considerando a regularidade nas frequências, 

além de acreditar na importância do papel da Instância, o integrante do grupo se 

forma e informa os demais integrantes do grupo.  

 Quantidade e qualidade das parcerias firmadas pela Instância: Como muito bem 

apontado por Schneider (2005) a governança se dá através de regras e arranjos 

institucionais que sustentam a cooperação, sendo assim, não basta apenas firmar 
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parcerias, mas, sobretudo, é importante considerar a qualidade destas parcerias 

para que as mesmas possam alterar o contexto social de uma determinada região. 

Para isso foi definida este tópico em três diferentes níveis. A 1ª definida como 

BAIXA está relacionada se o representante não identifique nenhuma parceria 

efetuada entre a instituição que representa e a instância, ou seja, benefícios para 

ambos os lados. A 2ª, denominada de MÉDIA, associa-se caso o representante 

identifique pelo menos uma ação efetuada entre a instituição que representa e a 

instância, ou seja, benefícios para ambos os lados na área de capacitação, 

instalação física e mudança social. Finalmente a 3ª, definida como ALTA se o 

representante identifica mais de uma ação efetuada entre a instituição que 

representa e a instância em um período de 12 meses, ou seja, se houve benefícios 

para ambos os lados, na área de capacitação, instalação física, mudança. Pensou-

se em 12 meses, pois numa perspectiva do planejamento são necessários que 

sejam efetivados ações em curto, médio, e longo prazo, no entanto, a literatura 

aponta que caso não ocorram ações efetivas, o grupo se dispersa ao ponto de 

enfraquecer a qualidade da gestão da Instância.  

 Disseminação e acesso das informações entre os integrantes da instância: Os 

pesquisadores Caccia Bava (2001), Canclini (1997), Díaz Bordenave (1994) 

destacam o papel da democratização da informação para o fortalecimento e busca 

da confiança entre grupos. Nesse sentido, foram definidos três níveis. O 1º, 

denominado de BAIXO será definido caso o representante não tenha recebido 

informações deliberadas pelo grupo quer seja oralmente, quer seja por escrito. O 

2º, denominado como MÉDIO será atribuído caso o representante receba as 

informações, quer seja por escrito ou oralmente apenas na ocasião das reuniões 

e/ou nas convocações das reuniões. Finalmente, o 3º, ou seja, o nível ALTO, será 

definido caso o representante receba sistematicamente as informações, quer seja 

formalmente ou oralmente em tempo hábil, antes das reuniões. 

A partir do cruzamento das informações pôde-se analisar a situacionalidade do 

CG da APABG sob diferentes esferas, contribuindo para uma interpretação mais 

holística dos cenários que circundam a atividade turística. 

Dessa forma, o trabalho de campo foi realizado entre os meses de agosto de 

2016 e fevereiro de 2017, tendo em vista o quantitativo dos sujeitos participantes de 

pesquisa. Em meio a esse período, além das entrevistas realizadas as quais 

dependeram da disponibilidade e colaboração de cada entrevistado, participou-se de 
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quatro reuniões do conselho gestor, sendo três delas denominadas de reuniões da 

Câmara Técnica, especificamente voltadas para a discussão dos aspectos pertinentes a 

elaboração do Plano de Manejo, e, a quarta reunião direcionada para a apresentação e 

votação da minuta do referido documento. 

Considerando o corpo formativo do conselho gestor, das 17 instituições que 

atualmente integram o órgão, 11 se dispuseram a participar, de modo que em algumas 

delas pode-se coletar entrevistas tanto do titular da vaga, como do suplente de 

representação, o que culminou no total de 15 entrevistas. A maioria dos formulários 

deste grupo, foram aplicados por meio de entrevistas gravadas, com exceção de alguns 

representantes que preferiram enviar os formulários respondidos por e-mail. A 

abordagem das questões presentes nos formulários do CG, enfoca aspectos 

concernentes a obtenção da percepção do planejamento e gestão do turismo nos 

municípios de Nísia Floresta e Tibau do Sul, bem como focaliza aspectos que 

permeiam os cinco elementos definidos dentro da Matriz Analítica de Governança das 

Instâncias Turísticas. No que tange aos líderes4, foram entrevistados seis 

representantes comunitários tanto formais quanto informais, sendo três em cada 

município, também seguindo a lógica de gravação na realização da pesquisa de campo. 

Com relação aos turistas, foram aplicados ao todo 80 questionários, sendo 40 no 

município de Tibau do Sul, especificamente nas praias de Pipa, Amor e Madeiro, e 40 

no município de Nísia Floresta, na Praia de Tabatinga, no Mirante dos Golfinhos e na 

Lagoa de Arituba, como se pode visualizar a disposição desses locais no mapa 3. 

                                                           
4 A opção por definir líderes comunitários como um dos grupos participantes de pesquisa, se deu na 

intenção de complementar os dados na análise com relatos de possíveis atores que poderiam compor a 

instancia de governança, e interferir no processo do planejamento e gestão do turismo nos locais foco da 

pesquisa. 
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Mapa 3: Locais de aplicação dos questionário "C" (turistas) 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

De forma complementar ao levantamento de dados, os documentos oficiais da 

unidade utilizados foram o Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico elaborado em 

2014, a Minuta do Plano de Manejo da área criada e aprovada em 2016, e as ATAS de 
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reuniões do CG referentes aos anos de 2012 a 2016 período referente ao recorte 

temporal de pesquisa. 

Desse modo, de forma sistemática e elucidativa os processos percorridos para o 

levantamento e análise dos dados, pautaram-se nas etapas de pesquisa: 

Quadro 6: Síntese dos procedimentos metodológicos 

Questão Problema Objetivo Geral 

De que forma os desafios socioambientais, 

culturais, econômicos e turísticos existentes 

no contexto da APABG, interferem no 

processo de planejamento e gestão do 

turismo? 

Analisar os desafios socioambientais, econômicos, 

culturais e turísticos presentes no contexto da 

APABG e suas implicações no processo de 

planejamento e gestão do turismo. 

Objetivos específicos 
Categorias de 

Análise 
Técnicas de coleta 

Técnicas 

de análise 
Sujeitos de 

pesquisa 

A) Investigar a atuação e 

envolvimento dos membros 

do conselho gestor na 

APABG quanto ao 

processo de planejamento e 

gestão do turismo 

 

 

Envolvimento 

Desafios 

Planejamento/ 

Gestão 

Pesquisa 

documental (análise 

a partir das ATAS)  

+ 

Entrevistas 

+ 

Matriz Analítica de 

Governança das 

Instâncias 

Turísticas 

 

 

 

Análise de 

conteúdo 

+ 

Teoria 

 

Conselho 

Gestor 

B) Analisar os principais 

ações, dificuldades e 

oportunidades de 

planejamento e gestão com 

vistas a realização do 

turismo 

Entrevistas 

+ 

Participação nas 

reuniões do 

conselho gestor 

+ 

Pesquisa 

documental (análise 

a partir do 

Diagnostico 

Socioeconômico e 

Ambiental e Minuta 

do Plano de Manejo 

da APABG) 

 

Conselho 

Gestor e 

Líderes 

Comunitários 

C) Identificar a percepção 

dos visitantes frente a 

experiência turística 

vivenciada na APABG 

 

Entrevistas 

 

 

 

Turistas 

 

D) Traçar um panorama 

situacional da atividade 

turística na APABG a 

partir dos municípios de 

Tibau do Sul e Nísia 

Floresta 

Entrevistas 

Conselho 

gestor e 

Líderes 

Comunitários 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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Desse modo, conforme essa ordem de divisão e abordagem passa-se à etapa de 

apresentação e discussão dos resultados. 

 

5 DESAFIOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO EM NÍSIA 

FLORESTA E TIBAU DO SUL: ANÁLISE E DISCUSSÃO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos com o presente estudo, 

as informações podem servir de base para um futuro planejamento da atividade 

turística na APABG, como forma alternativa para melhor organizar os diferentes 

elementos que hoje se colocam como grandes desafios para o desenvolvimento 

estrutural e funcional do turismo nas regiões pesquisadas, bem como são importantes 

para despertar reflexões quanto ao fato de Tibau do Sul e Nísia Floresta se 

configurarem como espaços de grande expansão turística, mas ainda conterem 

dinâmicas que distanciam seu contexto da organização compatível com as condições 

de conservação. 

Desse modo, os resultados referentes aos objetivos A, B & D (descritos na 

tabela anterior), balizaram-se conforme as respostas dos seguintes órgãos integrantes 

do conselho gestor da APABG e líderes comunitários dos municípios em questão:  

Quadro 7: Participantes da Pesquisa 

Conselho Gestor Líderes Comunitários 

IDEMA; 

IGARN; 

Gerência Regional Do Patrimônio da União; 

Poder Executivo Municipal de São José de Mipibú; 

Poder Executivo Municipal de Nísia Floresta; 

Associação de Moradores do Município de Nísia 

Floresta; 

Instituições de Ensino Superior e pesquisa científica 

(UFRN); 

ONGs (Oceânica e Sociedade Terra Viva – SVT); 

Segmento de Hotelaria e Hospedagem; e 

Sindicato dos Trabalhados Rurais de Nísia Floresta. 

 

 

Nísia 

Floresta 

 

Professor; 

Educador e comunicador 

popular; 

Padre 

 

 

Tibau do 

Sul 

 

Diretor de Escola; 

Pastor; e 

Coordenador de Associação 

Comunitária 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016; 2017) 

Tendo isso exposto, ressalta-se que em função da pluralidade dos dados optou-se 

por dividir a análise em seções de acordo com cada objetivo definido, na intenção de 

tornar mais clara e facilitada a leitura e a interpretação do trabalho. 
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5.1. Atuação e envolvimento dos membros do conselho gestor na APABG  

Sendo o Conselho Gestor um órgão/agente interlocutor dos processos que se 

tangenciam e refletem na organização, no planejamento e na gestão da atividade 

turística frente a outras instituições e/ou esferas como os poderes municipais e o 

governo estadual, que respondem legalmente e politicamente pela condução da 

atividade, parte-se do pressuposto de que é necessário examinar a atuação do CG 

considerando os elementos pré-definidos das variáveis contidas na Matriz Analítica de 

Governança das Instâncias Turísticas, apresentadas de forma detalhada no quadro a 

seguir: 

Quadro 8: Síntese dos elementos/variáveis analisados 

Categoria Variável (1) Variável (2) Variável (3) 

 

Processo eletivo 

dos integrantes 

da Instância  

Existe  
(Caso tenha sido 

realizada alguma reunião 

anterior à composição da 

instância ou mesmo uma 

plenária maior no 

momento da composição 

da instância) 

Não existe  
(Caso não tenha ocorrido 

nenhuma das situações 

da variável 1)  

 

 

Equilíbrio da 

Representativid

ade da Instância  

Existe: Quando há uma 

divisão igualitária, ou 

seja, 33,3% (Poder 

Público); 33,3% (3º 

Setor), e 33,3 % 

(Iniciativa Privada)  

Não existe: Quando há 

uma maior concentração 

de representatividade de 

um grupo em detrimento 

de outro. 

 

 

 

 

Participação 

qualitativa entre 

os membros da 

instância  

Baixa: (caso o 

representante frequente 

esporadicamente as 

reuniões da Instância em 

função do desinteresse na 

colaboração dos 

trabalhos do grupo).  

Média: (caso o 

representante optou em 

participar regularmente 

por acreditar na 

importância do papel em 

discutir as ações de 

turismo a partir de uma 

instância)  

Alta: (Caso o 

representante participe 

ativamente das 

discussões considerando 

a regularidade nas 

frequências. Além de 

acreditar na importância 

do papel da Instância, ele 

se forma e informa os 

demais integrantes do 

grupo)  

Quantidade e 

qualidade das 

parcerias 

firmadas pela 

instância  

Baixa: (Caso o 

representante não 

identifique nenhuma 

parceria efetuada entre a 

instituição que representa 

e a instância), ou seja, 

benefícios para ambos os 

lados.  

Média: (Caso o 

representante identifique 

pelo menos uma ação 

efetuada entre a 

instituição que representa 

e a instância), ou seja, 

benefícios para ambos os 

lados quer seja na área de 

capacitação, instalação 

física, mudança social.  

Alta: (Caso o 

representante identifique 

mais de uma ação 

efetuada entre a 

instituição que representa 

e a instância em um 

período de 12 meses), ou 

seja, benefícios para 

ambos os lados quer seja 

na área de capacitação, 

instalação física, 

mudança social.  
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Disseminação e 

acesso das 

informações 

entre os 

integrantes da 

instância  

Baixa: (Caso o 

representante não tenha 

recebido informações 

deliberadas pelo grupo 

quer seja oralmente, quer 

seja por escrito)  

Média: (Caso o 

representante receba as 

informações quer seja 

por escrito ou oralmente 

apenas na ocasião das 

reuniões e/ou nas 

convocações das 

reuniões)  

Alta: Caso o 

representante receba 

sistematicamente as 

informações, quer seja 

formalmente ou 

oralmente em tempo 

hábil, antes das reuniões.  

Fonte: Nóbrega (2012; 2015) 

Com relação ao processo eletivo dos integrantes da instância, presidida pelo 

IDEMA, percebeu-se que a APABG atende a esse quesito uma vez que para se eleger 

“o representante de cada segmento da sociedade será escolhido entre seus membros, 

reunidos em assembleias, cuja ATA deverá ser registrada em Cartório de títulos e 

documentos” como prevê o Regimento Interno da unidade” (2013). No entanto, esse 

processo eletivo ocorre internamente entre os membros representativos de cada área, 

que por sua vez são indicados pelos órgãos e instituições responsáveis, conforme o 

Art. 4 do RI (2012): § 3º Os membros do Conselho, incluindo os suplentes, serão 

indicados pelos titulares dos respectivos Órgãos e Entidades mencionados no caput 

deste artigo e nomeados pelo Governador do Estado. 

A paridade documental e prática desse processo, pôde ser constatada a partir dos 

relatos dos membros do CG, que afirmaram se tratar de indicações representativas de 

diferentes órgãos, o que atestou a práxis entre os campos. 

“No processo eletivo dos membros da APA, são enviados ofícios para 

todos os órgãos do setor público, já para os representantes da sociedade 

civil e de moradores, além do oficio, são feitas ligações e eles tem que 

enviar pra o gestor uma ATA de assembleia ou de uma reunião, elegendo o 

representante titular e suplente, quando houver, como foi o caso das ONGs 

e das universidades. Esse processo segue o regimento interno.” 

(Representante IDEMA) 

“Sim, o processo está de acordo com o regimento interno e tem ocorrido 

levando em conta a linha de trabalho das instituições, contando com a 

eleição de representantes suplentes” (Representante do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Nísia Floresta). 

 

Todavia, percebeu-se que mesmo de forma integrada ao que prevê o RI, alguns 

membros apresentaram falta de clareza ou mesmo insegurança ao responder acerca da 

compatibilidade do processo eletivo frente aos dispostos no referido documento, 

demonstrando a existência de lacunas quanto ao conhecimento necessário em meio a 

dinâmica do conselho, como se constata nas afirmações seguintes: “Não sei informar, 

mas acredito que o processo eletivo esteja de acordo com o regimento interno” 

(Representante IGARN). “Fui convidada pelo IDEMA. Nunca li o regimento interno, 

mas acredito que esteja de acordo com o documento” (Representante ASHTEP). 
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Tais informações relevam a importância de se trabalhar e debater as diretrizes 

concernentes aos membros, que a rigor deveriam estar em sintonia com os diferentes 

pressupostos voltados a UC, uma vez que esta é uma competência necessária frente às 

diferentes nuances de planejamento e gestão circunscritas numa área do tipo APA. 

Nesse sentido, Tachizawa (2002, p. 195) afirma: 

Não é raro se deparar com o desconhecimento dos conselheiros no que 

compete a sua contribuição para com a organização, gerando com isso uma 

certa inércia e frustração por parte dos conselheiros, que outrora poderiam 

ter seus potenciais amplamente explorados, maximizando assim os 

resultados da organização.  

 

Essa situacionalidade reforça a atenção para a prática de ocupação e posse de 

vagas em conselhos no intuito apenas de formalizar um processo burocrático, sem 

assumir de fato as responsabilidades inerentes ao conhecimento de cada gestor, o que 

acarreta um efeito contrário e negativo de atuação.  

Além disso, deve-se considerar que no processo de definição representativa 

pautado na indicação de sujeitos julgados como os mais “preparados” para assumir 

dada responsabilidade, pode-se gerar dois tipos de problemas: o primeiro se refere a 

rotatividade dos representantes de algumas organizações que acaba por ensejar num 

obstáculo para os processos de relação social e aprendizagem requeridos pela 

implementação das políticas, e  por outro lado, a acumulação de representação política 

de algumas entidades, em vista da multiplicação dos espaços públicos, que faz da 

participação a mera presença em encontros, contribuindo para desqualificar as 

dinâmicas inerentes aos conselhos (Niederle, 2014). 

A segunda categoria analisada, revelou que NÃO EXISTE equilíbrio de 

representatividade na composição do CG da APABG frente a sistemática das 

variáveis, uma vez que não corresponde a divisão de 33,3% entre poder público, 

iniciativa privada e terceiro setor. Sendo assim, na lógica de distribuição de vagas 

descritas no Decreto Nº 22.988, de 18 de setembro de 2012, que institui a criação do 

CG da unidade, verificou-se que a divisão de vagas entre as esferas se estabelece da 

seguinte forma: 65% corresponde a instituições públicas referentes as escalas de poder 

federal, estadual e municipal, 29% representam instituições ligadas ao terceiro setor e 

12% referente a instituições da iniciativa privada. 

Essa disparidade aponta para o fato de que a formação estrutural do CG 

influencia diretamente nos processos e nos modos como são tomadas e executadas as 

decisões nos diferentes espaços da área, que em sua grande maioria estão direta ou 

indiretamente envolvidas com o turismo, o que alerta para necessidade de equidade e 
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clareza do corpo técnico da APA frente a determinação e repercussão de qualquer ação 

ou iniciativa que possa vir a surtir efeito na dinâmica local e do turismo. 

Um aspecto interessante é o baixo quantitativo do setor privado representado 

pela Associação de Hoteleiros de Tibau do Sul e Pipa, e pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Nísia Floresta, que são insuficientes, no entendimento dessa 

análise, para expor as prerrogativas passíveis de ajustes e de maior atenção conforme 

as necessidades da área, no entanto, na prática, se perceba uma grande expressão e 

influência desse setor na sistemática de mercado eu movimenta o comercio local no 

que se refere principalmente aos aspectos de serviços e estabelecimentos, mas que por 

outro lado não apresenta forte influência na composição do conselho. 

Além disso, a partir desse dado, subentende-se que a concentração de 

representatividade em determinado grupo também confere maior poder de articulação, 

que por si só é natural aos órgãos derivados da área pública, mas que dentro da 

estrutura de um conselho gestor, pode ocasionar em maior atenção quanto aos 

interesses dessa esfera em detrimento aos objetivos e interesses do setor privado da 

sociedade civil, que geralmente englobam com maior propriedade a realidade e 

necessidade dos locais. 

 Essa percepção se reforça sob a concepção de Niederle (2014) quando explicita 

que os conselhos assumiram responsabilidades e se converteram em espaços de 

exercícios de poder, que explica porque muitos deles passaram a ser fortemente 

controlados pelo poder público, onde muitos indivíduos envolvidos com setor público 

passaram a presidí-los e também a indicar seus membros, tornando-se verdadeiros 

espaços de legitimação do poder. 

No que concerne a participação qualitativa dos membros da instância 

pesquisada, dos 15 entrevistados, 13 afirmaram não haver a participação frequente de 

todos os membros do conselho, número que representa cerca de 87% do total. Sobre 

esse aspecto, um dos representantes da sociedade civil menciona que: “no começo das 

reuniões, a frequência era constante, mas, depois, as pessoas foram observando as 

dificuldades, em função da falta de quórum, principalmente por parte do poder 

público, o que desestimulou a participação de alguns membros”. 

De modo semelhante, um dos representantes do setor privado enfatizou que “é 

muito difícil todos comparecerem, existem representantes que simplesmente nunca 

aparecem”. Destacando ainda que, “apesar do envolvimento dos representantes 

presentes nas reuniões ser boa, existem as discussões, mas não se resolve nada, nada 
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sai do papel, o que é desestimulante”. Já um dos representantes do poder público 

coloca que “a frequência é baixa, numa escala de 0 a 10, pontuo como nota 4”.  

Um dos fatores que certamente influenciaram para esse processo de descrédito 

para com o CG, foi o fato de que no ano de 2015 praticamente não houveram reuniões, 

o que consequentemente configurou uma dinâmica estagnada dentro desse período, 

afetando claramente na participação qualitativa dos membros, como apontou um dos 

representantes do IDEMA: 

Geralmente o calendário é bimestral, mas, hoje estamos realizando de 

forma mais flexível, fazemos de acordo com a necessidade, como aconteceu 

no ano passado (2015), em que não tivemos praticamente nenhuma reunião 

no primeiro semestre do ano, e depois tiveram alguns encontros seguidos 

para a discussão do plano de manejo, de forma que tivemos uma média de 

5 a 6 reuniões por ano. Não, nem todos os membros comparecem, há uma 

falta muito grande tendo em vista a quantidade de conselheiros, 

considerando as cadeiras titulares e suplentes, mas há grupos mais 

frequentes, outros menos frequentes, e, também aqueles que nem chegaram 

a tomar posse, como o IBAMA, que não mandou representante. Os mais 

frequentes são as instituições públicas e os mais ausentes são os 

representantes dos moradores e a própria população residente, de forma 

que hoje só temos a representação do município de Nísia Floresta, os 

demais não estão participando porque muitos não tem interesse. Por 

exemplo, o município de São José de Mipibu, na gestão passada se 

manifestou, mas desistiu. Alguns representantes dos quilombolas da 

comunidade de Simbaúma também demostraram interesse, mas também 

depois não quiseram participar, e outros municípios nem se manifestaram, 

nós ainda tentamos contato mas não houve interesse, porque como é um 

processo facultativo.  

 

 

Dessa forma, entende-se que a participação no sentido da frequência dos 

membros nos encontros da unidade é BAIXA, uma vez que grande parte dos membros 

esporadicamente estão presentes nas reuniões. Por outro lado, a ação de participação 

no que diz respeito ao engajamento e a troca de opiniões identificada na pesquisa, 

correspondeu as etapas de estruturação para criação do plano de manejo da APABG, a 

partir da realização de oficinas nos seis municípios integrantes da unidade objetivando 

obter a percepção das populações locais a partir da discussão mais ampla desse 

processo, como afirmou um representante da sociedade civil: “foram realizadas 

oficinas participativas no ano de 2015 por parte do IDEMA em cada município com a 

população local, os líderes comunitários e o próprio CG para fins de construção do 

plano de manejo”. 

Nesse contexto, um fato importante e preocupante a ser destacado é que de 

acordo com o que estabelece o SNUC (2000), Art. 27, “o Plano de Manejo de uma 

unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de 

sua criação”, no entanto, no caso da APABG criada no ano de 1999, tem-se uma 
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extrema lacuna temporal em função de apenas no ano de 2016 ter sido criada a minuta 

referente ao documento, ou seja, 17 anos se passaram desde sua institucionalidade 

legal e a área ainda não conta com a aplicabilidade das disposições do plano de 

manejo, embora seja fundamental ressaltar a atuação propositiva da atual gestão no 

que tange a finalização desse processo, como se pode observar nas etapas realizadas 

para se alcançar a construção da minuta do documento (Figura 7). 

 

Figura 5: Etapas de elaboração do Plano de Manejo APABG 

 
Fonte: Minuta do Plano de Manejo da APABG (2016) 

 

Em síntese, o início do processo de planejamento partiu da contratação de 

estudos para a elaboração da proposta de zoneamento e diretrizes do Plano de Manejo, 

iniciados em 2013 e concluídos em 2014 por meio da empresa IBI Engenharia, onde 

durante esse período foram realizadas 12 oficinas que aconteceram em 10 momentos 

distintos, em que a população apresentou as ameaças, fraquezas, fortalezas e 

oportunidades de gestão. Posteriormente, foram realizadas mais 3 oficinas nos meses 

de agosto e setembro de 2015 com os representantes dos diversos setores que compõe 

o CG da APABG, no intuito de realizar discussões mais aprofundadas acerca do plano 

(Minuta Plano de Manejo APABG, 2016). 

Após as oficinas de planejamento, os técnicos do Núcleo de Gestão em Unidades 

de Conservação (NUC) do IDEMA, consolidaram as informações existentes sobre a 

APABG, na minuta do plano que foi apresentada na 15ª reunião ordinária do conselho, 

sendo deliberado a partir disso, a criação de uma câmara técnica, para a revisão deste 

estudo, composta por três membros: O NUC/IDEMA (coordenação), a ONG Oceânica 
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(membro) e a Secretária de Meio Ambiente e Urbanismo de São José de Mipibú, 

representando o poder executivo municipal (membro), sendo a minuta aprovada no dia 

16 de dezembro de 2016 (Plano de Manejo APABG, 2016). 

Com a elaboração deste documento, as chances de melhor organização do 

turismo na unidade se ampliam, tendo em vista a aplicabilidade de regulamentação de 

atividades no meio ambiente, embora a elaboração deste documento tenha sido 

realizada de forma tardia, influindo significativamente no contexto da unidade. 

Acerca da qualidade e quantidade das parcerias firmadas, 93% dos 

representantes (de todos os setores) do CG afirmaram não conhecer nenhuma parceria 

fixada com o propósito de viabilizar e/ou desenvolver o turismo na unidade, 

principalmente nos municípios de Tibau do Sul e Nísia Floresta. De forma que apenas 

foi identificado uma iniciativa pontual voltada para a criação de um roteiro 

direcionado a educação ambiental nas escolas, tangenciando-se a abordagem do 

turismo pedagógico, que de acordo com o gestor da unidade é derivado de um projeto 

maior encabeçado pelo Tribunal de Justiça do RN, pela Comissão Permanente da 

Gestão Ambiental do RN – COPEGAM - e o conselho da APABG.  

Sendo assim, considerando a descrição da variável específica deste elemento, 

julga-se como BAIXA a qualidade e quantidade das parcerias, tendo em vista a 

existência de uma parceira que engloba o turismo mesmo que de forma indiretamente.  

Na concepção de Boulllón (2002) a dificuldade de firmar parcerias recai aos 

gargalos que acompanham diferentes atores que compõem a cadeia produtiva do 

turismo, como por exemplo, a ausência de um número suficiente de técnicos no 

processo de elaboração de estudos específicos e melhor detalhados das áreas turísticas, 

ocasionando por vezes a busca por consultorias externas. De forma que sob esse 

cenário, se reforça a necessidade extrema e significativa de articulação entre os 

diferentes campos representativos no CG da APA, a fim de trabalhar com maior 

atenção a questão do turismo, que afinal é a atividade que mais movimenta a região.   

No que tange o elemento “disseminação e acesso às informações entre os 

integrantes da instância”, observou-se que a comunicação entre os membros do 

conselho se dá através de e-mails e das redes sociais, de forma que grande parte destes 

afirmaram receber as informações tanto formalmente (por endereço eletrônico) quanto 

informalmente (via whatsapp) em tempo hábil antes dos encontros, bem como 

explicitaram que as informações são debatidas de forma coletiva com os participantes 

presentes, sendo relembrado no início dos encontros subsequentes os assuntos tratados 
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na última reunião, o que possibilita entender que esta categoria se classifica como 

ALTA na dinâmica do conselho da APABG.  

De forma complementar, buscou-se se os assuntos debatidos em reuniões eram 

compartilhados para fora da estrutura formal do conselho e transmitidos para as 

populações locais, (considerando as discussões de várias vertentes como ambientais, 

sociais, econômicos e turísticos) obtendo-se as seguintes respostas (Quadro 9): 

 

Quadro 9: Relatos sobre o compartilhamento das informações do CG da APABG com a população local 

 

“Geralmente as informações das reuniões e as que são enviadas por e-mail, nós do sindicato 

procuramos divulgar por meio de encontros com os demais membros do sindicato para que eles 

tomem conhecimento do que é discutido e definidos no CG” (Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Nísia Floresta). 

 

“A única vez que publicamos uma decisão do conselho gestor, a nossa Associação teve que 

arcar com os custos e ainda por cima, enfrentando todos os obstáculos. Mas há o 

compartilhamento a partir das consultas e apresentações do plano de manejo sim” (Associação 

Amigos da Lagoa do Bonfim) 

 

“Se é tomada uma decisão ela tem que ser publicada, tentou-se realizar isso uma vez mas 

esbarrou na questão dos conflitos referentes as competências de cada órgão. O conselho ainda 

não está se reunindo para tomar decisões, a ideia é que cada representante leve ao se grupo as 

informações e faça a ponte entre conselho e comunidade, o que acaba sendo difícil porque nem 

todos mandaram seus representantes” (IDEMA – Gestor da Unidade). 

“Acredito que eles disponibilizem essas ações, mas não posso afirmar” (IGARN). 

“Não há nenhum intermédio entre conselho gestor e comunidade, não existe canal para 

disseminar as informações” (Associação dos Hoteleiros de Tibau do Sul e Pipa). 

“Não é compartilhado com a comunidade. As poucas placas de sinalização existentes com o 

nome da APA foi de reinvindicação particular” (Associação Amigos da Lagoa do Bonfim). 

“Dependendo da decisão ela é externalizada, como são reuniões abertas às informações podem 

ser repassadas, agora se isto de fato é realizado pelos representantes das diferentes instituições 

não temos como afirmar” (Núcleo de Conservação – IDEMA) 

“As decisões são compartilhadas com os conselheiros nas reuniões sequentes se aprovadas, 

bem como são repassadas por e-mail para os demais. Mas isto de certa forma é um falha nossa 

quanto IDEMA, pois as informações das reuniões deveriam estar contidas no próprio site do 

instituto, como forma de tornar mais transparente os processos que ocorrem nas unidades. 

Todavia, creio que os conselheiros não repassem esses informações para as populações locais, 

apesar de haver um reforço nas reuniões para realizar tais ações” (Núcleo de Conservação – 

IDEMA) 

“Geralmente sim, através do site do IDEMA” (Poder Executivo Municipal de São José de 

Mipibú). 

“Acredito que as informações não ultrapassam a estrutura local do conselho, estamos muito 

aquém desse processo. A verdade é que a APABG apesar de existir legalmente como uma UC 

que o estado criou formalmente, ela não existe de fato na medida e que não tem a estrutura 

devida. Até mesmo o Ecoposto, que está fechado, com apenas 1 funcionário que é o gestor, mas 

não tem infraestrutura, ou seja, não se tem um aporte real. Houve no passado, uma proposta de 

sinalização, até mesmo como forma das pessoas conhecerem os limites da APA, esse processo 

se perdeu em função de problemas estruturais, como falta de manutenção, falta de placas. Então 

pra que realmente a unidade exista, as pessoas precisam conhecer, saber que ela existe, ai sim 

as pessoas poderiam ter maior acesso às informações, mas ainda estão muito aquém disto” 
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(ONG Oceânica). 

Fonte: Pesquisa de campo (2016; 2017) 

Observa-se claramente em meio as respostas que não há comunicação entre 

conselho gestor e a população local no sentido de repasse das informações geradas nas 

reuniões, este cenário sinaliza a concentração e a centralização de aspectos e questões 

que em suma são, ou pelo menos deveriam ser, de total relevância para 

compartilhamento com a população local, tanto no campo teórico quanto prático, uma 

vez que qualquer tomada de decisão com vistas à execução nos espaços da unidade 

gera impacto em alguma escala que reflete na vida dos residentes.  

Além disso, a ideia de que “cada representante leve a informação ao seu grupo” 

como comenta o gestor da unidade, de fato, deveria ser um exercício realizado por 

cada membro integrante do conselho, no entanto, além da maioria não comparecer às 

reuniões e consequentemente não tomar conhecimento das questões conversadas, 

como já exposto, não há o pleno exercício de representatividade que é uma das 

principais funções de atuação de um conselho o que implica na necessidade de 

mudança sistemática para reverter gradativamente esse quadro. 

Nesse sentido, na medida em que se observa esse distanciamento comunicativo 

surge um ponto contraditório de análise referente as premissas estruturantes da Minuta 

do Plano de Manejo da APABG, que estão pautadas em duas vertentes de 

planejamento: o planejamento adaptativo e o planejamento participativo (Minuta do 

Plano de Manejo, 2016).  

A primeira vertente refere-se a uma abordagem que busca lidar com um cenário 

de incerteza e mudanças característico das UC’s. Nesse modelo, o planejamento e a 

execução são tratados como processos interativos, em que as ações são constantemente 

revisadas com o objetivo de melhorar seu desempenho e de se adaptar às mudanças do 

ambiente. Já o planejamento participativo, se remete no envolvimento da comunidade 

local e das principais partes interessadas (stakeholders) no processo de planejamento 

da UC (Minuta do Plano de Manejo, 2016).  

Numa interpretação comparativa, entende-se que para haver um real 

envolvimento integrativo, é necessário a troca e a proximidade entre diferentes atores, 

ou seja, representantes e representados, tangenciados para além de ações pontuais 

como consultas de opiniões esporádicas, e nesse entendimento permite-se refletir 

sobre como se pode afirmar a existência de um processo participativo, na medida em 
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que os próprios membros do conselho apresentam aspectos e lacunas que destoam dos 

pressupostos de participação presentes no documento norteador da unidade. 

Por outro lado, é importante que se destaque que nessa dinâmica não é só 

determinante a necessidade de ação propositiva vinda do CG, mas é fundamental o 

interesse da própria população local em se engajar nos processos acerca da localidade, 

e nesse quesito, a questão da autonomia é central, isto é, ter a capacidade de buscar e 

lutar por seus interesses e não esperar a disponibilidade dos demais que dificilmente 

corresponderão as suas expectativas, buscando assim, entender que “o planejamento 

integrado e participativo exige flexibilidade de objetivos, valorizando mais o processo 

no qual as decisões são tomadas em consenso, envolvendo portanto, todos os atores 

sociais com suas necessidades, responsabilidades e interesses” (Silveira, 1997, p.97). 

Em síntese, a análise dessas variáveis relevou que o CG da APABG apresenta o 

seguintes cenário: 

Tabela 5: Categorias analisadas na pesquisa com o CG da APABG 

Categoria Variável (1) Variável (2) Variável (3) 

Processo eletivo dos integrantes da 

Instância 
EXISTE 

 

  

Equilíbrio da Representatividade 

da Instância 
 

 

NÃO 

EXISTE 
 

Participação qualitativa entre os 

membros da instância 
 

BAIXA 

 

 
 

Quantidade e qualidade das 

parcerias firmadas pela instância 
BAIXA   

Disseminação e acesso das 

informações entre os integrantes da 

instância 

 

 

 

 
ALTA 

Fonte: Pesquisa de campo (2016; 2017) 

Com isso, observa-se que a forma de organização, estruturação e interação do 

CG da APABG frente aos elementos da matriz analítica de governança das instâncias 

turísticas, necessita, assim como muitos outros conselhos, de uma melhor dinamização 

principalmente no que tange uma articulação mais aproximativa entre sua realidade 

política e de gestão e as populações autóctones, para que as iniciativas não fiquem 

estagnadas no campo da pseudoparticipação, uma vez que “os conselhos de gestão são 

canais institucionais com potencial de se tornarem arenas de interação entre o governo 

e a sociedade, por meio da expressão dos interesses coletivos, da mediação de 

conflitos e da construção de consensos” (Santos Jr., 2005, p. 43). 
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Nessa perspectiva, o fato de que a APABG e consequentemente seu conselho 

gestor está imerso na dinâmica particular criada pelo turismo e por seus diversos 

agentes mobilizadores, a quem recaem além de outras responsabilidades, a de 

“estabelecer prioridades e acompanhar as ações de implantação e gestão, visando a 

sintonia entre o desenvolvimento local e a proteção dos atributos naturais e valores 

culturais” assim como prevê o SNUC (2000), é, neste cenário, que o turismo se coloca 

como uma alternativa válida, porém desafiadora que merece uma abordagem 

cuidadosa e planejada, uma vez que além de exercer um certo poder sobre o território, 

influencia a dinâmica de condução do CG, bem como absorve as influências do poder 

deliberativo desta organização. 

Assim, mesmo que o turismo não se configure como o eixo central para o CG da 

APA, como afirma um dos representantes do setor privado “o turismo e como 

desenvolvê-lo não é o foco do conselho, não é um tema principal que interessa ao 

conselho, pois este surge como um aspecto secundário associado ao meio ambiente”. 

Muitos são os desdobramentos advindos desse fenômeno, que de forma direta ou 

indireta pressionam este órgão a se posicionar e articular estratégias e ações para 

precaver e/ou minimizar os efeitos e mudanças que o turismo pode vir a causar no 

meio ambiente, de modo que não se pode negligenciar a dinamicidade dos diversos 

elementos imbuídos e entrelaçados entre essas esferas que sem dúvidas estão 

tangenciadas a atuação e o envolvimento do CG em meio ao campo da atividade 

turística. 

Desse modo, existe uma necessidade clara de planejamento combinado entre a 

gestão dos espaços protegidos e a realização do turismo, como explana Silva & 

Miranda (2013, p. 100) “o desenvolvimento do turismo sem o planejamento integrado 

a outros setores pode acarretar modificações negativas no território, tanto para a 

população local quanto para os turistas que o visitam”.  

Portanto, a observância desse cenário na dinâmica dos membros do conselho da 

unidade, com base nos registros oficiais das ATAS referentes aos anos de 2013 (no 

qual foi realizada a primeira reunião, apesar da UC ter sido criada em 2012) a 2015, 

revelaram no âmbito das macro categorias de análise (planejamento, participação e 

desafios), que entre esses anos, as questões que mais se aproximaram da vertente do 

turismo na área compreenderam nas seguintes abordagens:  
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Tabela 6: Registro de questões debatidas correlatas ao turismo nas ATAS da APABG 

ANO 2013 

 

1. Discussão sobre a situação do cercamento das margens da Lagoa do Bonfim, sendo cogitada a 

possibilidade de agendamento de uma reunião com os representantes da Capitania dos Portos, 

abordando a questão do ordenamento das praias, lagoas e o balizamento da orla; 

2. Discussões e encaminhamentos para a resolução do cadastramento das empresas que promoviam 

passeios de quadrículos; 

3. Alusão sobre proposta de criação de placas informativas a respeito das formas de uso do entorno 

das lagoas; 

4. Inferência quanto a necessidade de comprometimento do IDEMA com relação a capacitação dos 

conselheiros para tratar dos diversos aspectos concernentes a APA; 

5. Questionamentos sobre a ausência do IBAMA como órgão público representativo da instancia 

federal; 

6. Vistorias in loco e algumas emissões de notificação à empresas do setor turístico pautado a 

realização de atividades predatórias no meio ambiente; 

7. Discussão a respeito da situação das lagoas inseridas na APA no que tange o acesso, ficando 

acordado a providencia de um plano piloto para a melhoria das estradas que dão acesso a Lagoa 

de Papebinha em Nísia Floresta; 

8. Abordagem sobre os direitos e deveres dos visitantes na Lagoa do Bonfim, que não praticavam o 

exercício do dever de conservação do local ferindo o direitos dos proprietários; 

9. Debates sobre denúncias acerca da construção de estruturas turísticas na Praia do Madeiro em 

Tibau do Sul, em função da degradação do meio ambiente e falta de ação dos órgãos 

responsáveis; e 

10. Intensificação da fiscalização no que tange a realização de atividades irregulares na demarcação 

da unidade; 

11. Apontamentos de representantes locais sobre a realidade existente na Lagoa do Bonfim e suas 

repercussões, ocupações irregulares e implicações nos locais de desova das tartarugas marinhas. 

ANO 2014 e 2015 

 

1. Melhorias na sinalização da APABG; 

2. Realização de campanhas de educação ambiental nas lagoas de maior fluxo de pessoas como a 

Lagoa do Carcará, Lagoa de Boágua e Lagoa do Bonfim (Pontas das Negras); 

3. Cadastramento dos passeios de barco e definição de limites da atividade; 

4. Palestra a respeito do ordenamento da orla turística da APA por parte de representantes da 

Capitania dos Portos; 

5. Questionamentos por parte de ONGs quanto o limite de competência entre CIPAM e IDEMA no 

que se refere a fiscalização; 

6. Debate sobre aspectos ligados ao tráfego de embarcações (lanchas, jet-skis, jangadas e etc.) em 

áreas de intensa atividade turística, evidenciando o desrespeito dos condutores em relação aos 
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banhistas; 

7. Identificação de áreas de dunas degradadas pela passagem de veículos, a partir de vistorias, 

sendo sugerido a fixação imediata de barreiras e placas indicativas impedindo o tráfego e 

favorecendo o monitoramento; 

8. Referência a interdição das escadas de acesso da Praia do Madeiro, Giz e Cacimbinhas em Tibau 

do Sul, em função de apresentar perigo para os turistas visitantes; 

9. Menção à necessidade de estratégia frente a proximidade de realização do evento Copa do 

Mundo em função da APA ser uma “fonte de turismo; 

10. Iniciativa de divulgação da APABG a partir da impressão e distribuição de panfletos; 

11. Referência a sérias dificuldades por parte da Prefeitura de Municipal de Nísia Floresta, com 

relação a gestão ambiental, visto que após decisões judiciais o município se encontrou impedido 

de licenciar e fiscalizar em seus limites territoriais; 

12. Debate sobre ocupações irregulares em dunas móveis; 

13. Alusão sobre licenciamento de passeios, ralis e corridas APABG; 

14. Sugestão por parte de moradores quanto o levantamento de contatos dos residentes para que os 

convites das reuniões sejam enviados para os mesmos, tendo em vista que as divulgações são 

insuficientes; 

15. Ressalva em plenário sobre a incapacidade do poder público em gerir as áreas de uso comum da 

Lagoa do Bonfim, sendo sugerido a consolidação de parcerias público-privadas; 

16. Referência ao levantamento da situação das placas de sinalização da UC, sendo elaborado um 

relatório para as providencias por parte da diretoria administrativa, quanto a contratação de 

serviços de manutenção e substituição das mesmas; 

17. Registro de decisão judicial do Ministério Público quanto a realização de levantamento de todas 

as edificações irregulares nas dunas de Nísia Floresta (Praia de Búzios, Camurupim e Barreta), 

todavia de acordo com um dos membros do conselho seria necessária a contratação de uma 

equipe técnica para tal processo, sendo sugerido uma operação interinstitucional para a 

resolução de tal conflito; 

18. Informes sobre andamento do programa educadores ambientais voluntários e sobre a renovação 

da sinalização da APABG. 

Fonte: ATAS das reuniões da APABG 

Com a filtragem desses aspectos ligados ao turismo, percebe-se que apesar da 

existência dos debates propositivos entre representantes do setor público, ONGs e 

associações locais que consistiram nos grupos de maior assiduidade nas reuniões 

desses anos, não há indícios de maiores ações ou aplicabilidade contínua desses 

elementos no espaço da unidade, o que contribuiu para a intensificação do turismo sem 

a devida regulamentação, principalmente no litoral dos municípios de Nísia Floresta e 

Tibau do Sul, que em 2011 concentravam a maior representatividade do setor de 

serviços na escala do turismo com um total de 683 estabelecimentos registrados, 

estando 64,13% destes concentrados nas referidas localidades. 
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Nesse contexto, a falta de continuidade de atuação no que tange tais 

predisposições colocadas em colegiado, agrava ainda mais os problemas urbanos nas 

sedes municipais no território, intensificando a descaracterização da paisagem, 

ocupação indevida de falésias, campos de dunas e obstrução do acesso público às 

praias, principalmente se considerado o fato de que houve três mudanças consecutivas 

de gestor da APABG entre os anos de 2013 e 2015, o que implica em um maior risco 

de descontrole do planejamento ambiental com vistas ao turismo, como afirma Silveira 

(2003): o planejamento ambiental é uma das respostas para a problemática decorrente 

do mau uso turístico das áreas protegidas, é imperativa a inserção do planejamento 

ambiental no processo de planejamento turístico, no sentido de se prevenir os efeitos 

do crescimento desordenado da atividade no território. 

Frente a esse prisma de análise, entende-se que o baixo nível de atuação por parte 

do conselho gestor da unidade para com os aspectos ligados a realização da atividade 

turística muito responde ao fato de que desde sua criação se consolidou uma dinâmica 

de morosidade estrutural com relação aos instrumentos balizadores de condução do 

planejamento e da gestão da APA, como se pode observar abaixo (figura 8). 

Figura 6: Linha do tempo da APABG 

 

Fonte: Minuta do Plano de Manejo (2016) 

 

Em síntese, o primeiro marco é a elaboração do “Plano de Gestão para a Área de 

Proteção Ambiental APA Bonfim/Guaraíra e o estabelecimento de estratégias para sua 

implementação”, elaborado pela consultoria AQUATOOL Consultoria S/S Ltda., 

empresa contratada pelo IDEMA com interveniência da Secretaria de Turismo do 

Estado do Rio Grande do Norte (SETUR-RN), com recursos da EMBRATUR, com 

início em 2003 e conclusão em 2005 (Minuta do Plano de Manejo, 2016). 

Em 2007, houve a revisão e aprimoramento desse plano de gestão por parte da 

FUNDEP (contratada pelo IDEMA) que intitulou de “Diretrizes do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíra” contemplando um diagnóstico das 

características físicas, biológicas, sociais e culturais da área, descrição do contexto 
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regional, zoneamento, e a elaboração de um plano com a participação da comunidade 

local, pesquisadores, entidades governamentais e entidades interessadas. Todavia, os 

resultados não foram considerados satisfatórios (Minuta do Plano de Manejo, 2016). 

Em 2013, houve o início da elaboração do estudo “Proposta de Zoneamento da 

APABG e definição de diretrizes para o Plano de Manejo” conduzido pela IBI 

Engenharia Consultiva, contratada pela Secretaria de Estado e Recursos Hídricos 

(SEMARH) no âmbito do Programa Semiárido Potiguar (PSP), contudo, tal proposta 

sofreu críticas durante as oficinas realizadas em Tibau do Sul e Nísia Floresta, e, em 

razão disso, o IDEMA juntamente com a SEMARH se comprometeram a apresentar a 

proposta final de zoneamento, sendo finalizado em 2015.  

Em 2016, o IDEMA através do Núcleo de Gestão em Unidade de Conservação 

iniciou a elaboração do Plano de Manejo como base em todos os estudos realizados 

anteriormente, em especial o diagnóstico e os resultados das oficinas participativas do 

estudo conduzido pela IBI Engenharia Consultiva. 

Em meio a esse processo, com a participação nos encontros da câmara técnica e 

reuniões ordinárias do CG específicas para o debate do Plano de Manejo, foi possível 

perceber a partir da observação direta que todos os assuntos levantados voltaram-se 

para a construção, inserção e detalhamento das temáticas no tocante ao plano de 

manejo, de modo que no âmbito do turismo o que se identificou foram debates na 

escala de abordagem futura a serem considerados para conter avanços negativos 

ocasionados pela ação antrópica ligada a atividade, não sendo observado conflitos de 

objetivos e interesses entre os membros. Dessa forma, as abordagens detectadas 

corresponderam as seguintes observações: 

Quadro 10: Abordagens identificadas nas reuniões do CG ligadas ao turismo na APABG 

1. Falta de ordenamento e fiscalização municipal com relação as questões de urbanização no 

que tange a multiplicação de segundas residências e construção de hotéis; 

2. Necessidade de estratégias intervenção políticas voltadas a geração de resíduos sólidos por 

empreendimentos e equipamentos de lazer nos locais de incidência turística em Nísia 

Floresta e demais municípios, com articulação através do conselho gestor; 

3. Discussão propondo regulamentação e licenciamento da área de utilização das lagoas com 

relação as atividades realizadas por receptivos, donos de bares e de equipamentos de 

passeios; 

4. Atentar para incidência desordenada de ônibus e turistas nas lagoas de Arituba, Bonfim e 

Alcaçuz, reforçando a necessidade de articulação para resolução desse problema; 

5. Inserção da estratégia de blitz ambiental sobre ameaças de passeios como Off-road; 
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6. Realização de levantamento do uso e ocupação, com cadastro dos ocupantes no entorno das 

lagoas; 

7. Necessidade de fomentar a criação de circuitos em trilhas e guias turísticos para visitantes 

da APABG, bem como informações educativas explicando o que é permitido e proibido 

para uso; e 

8. Relato de necessidade de pesquisa abordando o fluxo de turistas na APABG. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016; 2017) 

Dentre esses elementos, considera-se um fator emergencial a ser enfocado, a 

questão da normatização de construções que estão sendo erguidas de forma 

desordenada no território da APA, gerando diversos impactos no meio ambiente, com 

formação de condomínios fechados, hotéis/pousadas de luxo voltadas para um público 

de movimentos pendulares (veranistas e turistas), onde o número de domicílios de uso 

ocasional apresenta-se com um significativo crescimento, uma vez que no território da 

unidade tem-se registrado no censo demográfico 2010, um incremento de 79,0% no 

período 2000/2010, passando de 4.198 domicílios em 2000 para 7.516 domicílios em 

2010, sendo que apenas três municípios (Nísia Floresta, Tibau do Sul e São José de 

Mipibu) juntos respondem por mais de 95,0% do total desses domicílios no que 

corresponde aos anos de 1991 (99,71%), 2000 (95,83%) e 2010 (96,31%) 

(Diagnostico Socioeconômico e Ambiental, 2014), conforme pode ser visualizado no 

quadro 11.  

Quadro 11: Domicílios de Uso Ocasional Presentes nos Municípios Integrantes da APABG 

Municípios 

Domicílios Particulares de Uso Ocasional 
Evolução 

2000/2010 (%) 

1991 2000 2010 

Arês - 80 95 18,75 

Goianinha - 60 151 151,66 

Nísia Floresta 2.016 3.442 5.674 64,85 

São José de 

Mipibu 259 338 642 89,94 

Sen. Georgino 

Avelino 7 35 31 -11,43 

Tibau do Sul 
168 243 923 279,83 

Total 
2.450 4.198 7.516 79,04 

Fonte: Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental (2014) 



77 

 

Tal situação denota uma concentração na produção e consumo deste tipo de 

domicílio nos municípios de Nísia Floresta (com maior número de domicílios 

enquadrados) e Tibau do Sul (com maior percentual de evolução entre 2000 e 2010) 

que apresentam suas economias centradas no desenvolvimento das atividades 

turísticas, intensificadas pela visibilidade dada por projetos antecessores que 

influenciaram esse crescimento como o PRODETUR/NE na década de 1990.  

Assim, considerando os aspectos identificados em meio as reuniões, volta-se 

para o fato de que a maioria não participou do processo primordial de discussão prévia 

durante os encontros da CT, no entanto tenham comparecido em maior número na 16ª 

reunião do CG realizada no Ecoposto da unidade com vistas a aprovação da minuta do 

planejo de manejo, como se pode ver nos registros fotográficos obtidos: 

Figura 7: Reunião Câmara Técnica 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016) 

 

Figura 8: 16ª Reunião Ordinária da APABG 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016) 
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Figura 9: 16ª Reunião Ordinária da APABG 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016) 

 

Com essas características, entende-se que na escala do planejamento tais 

aspectos identificados (quadro 10) devem ser melhor trabalhados no sentido de um 

debate mais aprofundado transcendendo as discussões superficiais numa perspectiva 

de organização e ação futura dessas predisposições na APA, não obstante se considere 

que o lento processo de estruturação e funcionalidade da gestão da APABG consista 

num fator interno condicionante do desordenamento do turismo na unidade, apesar de 

existirem diversos outros aspectos influenciadores, mas que dentro do prisma de 

análise deste primeiro objetivo, necessita ser melhor direcionado com base nas 

diferentes nuances desse fenômeno no território da unidade. 

Nesse sentido, na perspectiva de levantar iniciativas que congreguem a práxis 

entre discussão e prática, buscou-se identificar em meio as entrevistas, iniciativas 

concretas executadas pelo conselho que abordassem pelo menos indiretamente o viés 

de potencialização do turismo nos municípios de Nísia Floresta e Tibau do Sul 

conforme o segundo objetivo definido, no entanto, 20% dos 15 respondentes 

afirmaram não saber informar sobre a definição de ações com essa finalidade, 27% 

citaram como a principal ação a própria elaboração do plano de manejo, e 53% 

afirmaram desconhecer ações com essa abordagem por parte do órgão, como se pode 

observar em alguns relatos:  

“Ainda não foram realizadas ações pra tentar potencializar o turismo. 

Com relação ao plano de manejo a gente levantou a possibilidade de se 

utilizar do turismo como alternativa associada a alguma outra atividade, 

como por exemplo na criação de um roteiro voltado a educação ambiental 

direcionado inicialmente as escolas. O que é importante destacar, é que o 

turismo surge como instrumento para um objetivo maior, e não como fim, 

aqui do ponto de vista da gestão da APABG, o turismo entra como um 

instrumento para atender aos objetivos da unidade, que são voltados a 
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conservação que é o objetivo legal da área. Poderíamos buscar no turismo 

um aspecto alternativo, como uma estratégia através de outras ações, mas 

além de não ser o foco temos a limitação relacionada aos recursos 

financeiros” (Gestor APABG). 
 

“Não consigo identificar ações, estamos no processo inicial de trabalho do 

conselho. Oficinas foram realizadas e identificados alguns projetos que 

podem ser executados, mas estamos na fase inicial de todo esse processo, 

principalmente levando em consideração o estágio inicial de elaboração do 

plano de manejo" (representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Nísia Floresta). 
 

No que diz respeito ao relato do gestor da unidade, é evidente a necessidade de 

um maior enfoque à questão de que a atividade turística é o principal “motor” 

transformador dos espaços protegidos desses municípios e sua dimensionalidade 

complexa incidida nos processos de conservação da natureza e seus recursos vão 

muito além dessa utilização simplória e alternativa do turismo, sendo a iniciativa 

pontual citada de total insuficiência para com os diversos desdobramentos causados 

por esse fenômeno, que ora sacraliza a natureza e ao mesmo tempo submete-a a 

condição de mercadoria, como nos processos de urbanização anteriormente 

mencionados. 

Dessa forma, os respondentes atrelaram a inexistência de ações às dificuldades 

estruturais em diversas vertentes, como se pode observar: 

“As dificuldades nesse processo são relacionadas à falta de estrutura e de 

corpo técnico para conseguir um melhor desempenho na APABG com o 

apoio do CG” (representante IDEMA). 

 

“As dificuldades são inerentes a grupos com interesses diversos e nem 

sempre convergentes, bem como a superposição e competência de diversos 

órgãos” (representante Gerência Regional do Patrimônio da União). 

 

“Como dificuldade, acredito que seja a falta de atuação ativa por parte da 

Secretaria Estadual de Turismo em estabelecer um maior contato com as 

agências na finalidade de realizar cursos de formação para se trabalhar o 

turismo dentro da unidade nessas localidades de maneira diferenciada” 

(representante IDEMA). 

 

“As dificuldades são provenientes da falta de iniciativa e interesse do 

poder público, por exemplo a antiga secretária de turismo do município 

quase nunca participava das reuniões do conselho. Além disso, a 

população local não dá valor ao turismo” (representante Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Nísia Floresta) 

 
A intensificação desses aspectos pode se configurar como um fator gerador de 

conflitos que apenas fortalece o estado de inatividade de ações para com o turismo, 

principalmente considerando o papel mais abrangente dos setores públicos a partir das 

secretarias municipais e estaduais, bem como pelo próprio governo do estado. Não 
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obstante, esse quadro se complexifique ainda mais quando se observa a insuficiência 

de apoio, orientação e regulação por parte desses órgãos em detrimento a flexibilidade 

de acesso à atores externos aos locais, que extraem vantagens sobre o uso e ocupação 

do território, impondo um direcionamento funcional que só tende a beneficiar 

determinados sujeitos, embora, haja uma falta de iniciativa das próprias populações 

locais em se mobilizarem na busca pela inserção nesse processo contribuindo para a 

comunidade identitária.  

Nesse sentido, de forma similar relatos de três outros membros do CG que 

também compactuaram com essas visões, destacaram a ausência de atuação do poder 

público nos municípios pesquisados dentro da sistemática do turismo: 

“Nenhuma ação com a finalidade de potencializar o turismo foi realizada, 

nem por parte do poder público e nem por parte do conselho gestor que 

mesmo querendo de fato trabalhar não tem condições suficientes, somos 

impotentes, mesmo não sendo nossa culpa. Os órgãos responsáveis não 

dão a devida atenção aos problemas ocorridos” (representante Associação 

Amigos da Lagoa do Bonfim).  

“Ainda não houveram ações com essa finalidade, até mesmo pelo fato de 

não ser o objetivo quanto UC, nem o intuito do próprio órgão e sim de 

responsabilidade de outras secretarias em se fazer um trabalho 

compartilhado com o IDEMA em consonância com os objetivos da 

unidade” (representante IDEMA). 

“Não existem ações por parte do conselho. Pelo meu conhecimento o poder 

público local não faz nada para mudar isso” (representante Sindicato dos 

Trabalhadores de Nísia Floresta). 
 

Observa-se a fixação de um cenário em que mesmo havendo integrantes 

representativos do poder público no conselho gestor, há um certo distanciamento no 

aspecto da atuação conjunta para trabalhar o turismo nesses municípios, o que 

teoricamente deveria consistir num aspecto facilitador de articulação para a resolução 

de diferentes impasses, dada a característica híbrida do órgão, bem como pelo fato de 

que o turismo se configura como uma das atividades mais versáteis para a 

demonstração de vínculos. 

Assim, o que se percebe dentro da dicotomia existente entre a complexidade do 

fenômeno turístico no meio ambiente e a sua relevância no âmbito econômico, é que 

além das políticas públicas comandadas por agentes dessa esfera serem 

constantemente negligenciadas, estas ainda são em sua grande maioria, indiferentes as 

características dos lugares comtemplando as elites hegemônicas, apesar de carregarem 

uma pseudo-intenção de alavancar o turismo visando a inclusão e a melhoria da 

qualidade de vida das populações locais. 
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Dessa forma, o que se quer afirmar é que o papel exercido pelo poder público 

considerando os municípios, não apresenta indícios de atuação efetivos que se 

tangenciem a um desenvolvimento local/regional frente a potencialidade e visibilidade 

turística desses lugares, e, consequentemente, não exerce a mesma atuação visando 

conciliar o uso e a conservação, como reforça Fonseca (2005, p. 123): 

Desde o início da concepção da política de turismo, a importância da 

qualidade ambiental tem sido minimizada na condução da atividade 

turística potiguar. Os elementos do espaço que o tornam fator de produção 

do turismo são negligenciados para a promoção e o crescimento da 

atividade, o que aparentemente é um contra senso. 

 

Essa se torna uma circunstância curiosa, tendo em vista que ambos os 

municípios apresentam sua economia baseada principalmente no setor de serviços, 

onde se coloca a maior expressão mercadológica da atividade turística, o que consiste 

em mais um fator influenciador para que o Estado haja com maior incidência na 

região, uma vez que o Produto Interno Bruto desses locais derivado desse setor denota 

números significativos considerando os valores adicionados entre 2010 e 2014, como 

se pode visualizar no gráfico 1. 

 

Gráfico 1: PIB dos Municípios de Tibau do Sul e Nísia Floresta 2010 - 2014 
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Fonte: IBGE Cidades (2017) 

 

O setor de serviços em Tibau do Sul é responsável por gerar R$119.698 (mês) a 

partir de estabelecimentos e equipamentos ligados ao ramo, sobressaindo-se à 

agropecuária com R$32.876 (mês) e a indústria R$21.831 (mês). Já em Nísia Floresta, 
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este setor representa a geração de R$62.209 (mês) do PIB municipal, superando a 

agropecuária com 55.890 e a indústria com 39.154 (IBGE, 2017). 

Por outro lado, a partir da análise das informações dispostas no Plano de Manejo 

da APABG, foi possível identificar algumas ações correlatas ao turismo cotadas para 

serem possivelmente executadas conforme a classificação de prioridade a curto, médio 

e longo prazo no território da unidade, abrangendo sobremaneira as localidades de 

Nísia Floresta e Tibau do Sul pela maior incidência da atividade turística, (mas 

também os demais municípios), apresentadas a seguir: 

Tabela 7: Projetos e ações de manejo vinculados ao turismo 

Ações/projetos de manejo Objetivo 
Prioridade 

Sinalização informativa/ 

educativa na APA 
Instalar sinalização informativa/educativa 

na APA 

Urgente (decisão 

judicial) 

Normas mais rígidas para 

controle de expansão 

imobiliária 

Criar uma minuta de norma para controle de 

expansão imobiliária 
Muito Alta 

Tarifa ecológica - 

pagamento por serviços 

ambientais (passeio de off-

road) 

Estudar a viabilizada de implementar uma 

tarifa ecológica para os passeios de off-road 

(particular e comercial) que ocorrem na 

APA 

Média 

Fiscalização de construções 

ilegais em áreas litorâneas e 

lagoas 

Identificar e punir os proprietários de 

construções ilegais 
Alta 

Normas de proteção da 

beleza cênica 

Elaborar minuta de resolução com critérios 

para a instalação de empreendimentos que 

possam comprometer a paisagem 

Alta 

Ordenar ocupação da orla Estabelecer regras da ocupação existente, 

proibir novas ocupações na orla 
Alta 

Campanha de sensibilização 

ambiental sobre o uso 

recreativo de off-road e bug 

na APA 

Sensibilizar os praticantes de off-road sobre 

a importância ambiental da área, e os 

cuidados e práticas que devem ser adotados 

para garantir a sustentabilidade da atividade 

Média 

Desenvolvimento de boas 

práticas para o turismo 

sustentável 

Desenvolver um código de conduta com 

boas práticas de operação da atividade 

turística que minimizem o impacto da 

atividade 

Média 

Ordenar tráfego de veículos 

Elaborar minuta de resolução com o 

disciplinamento do tráfego de veículos no 

entorno de lagoas, dunas e praias 

Media 

Blitz ambiental com off-

road 

Realizar uma blitz educativa orientando os 

motorista de off-road sobre os cuidados na 

condução dos veículos em ambientes 

sensíveis 

Média 

Ecoturismo como atividade 

alternativa no período de 

defeso e atividades 

impactantes como a caça 

Desenvolver uma fonte de renda alternativa 

através do ecoturismo como forma de 

diminuir a pesca no período de defeso e a 

caça 

Média 
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Estudo de capacidade de 

suporte para passeios de 

barcos na laguna de 

Guaraíras 

Estabelecer o número máximo de 

embarcações e as condições que os passeios 

tem que obedecer para não causar impactos 

ao ecossistema, com destaque para a fauna 

(boto cinza, peixe boi, tartarugas, etc.) 

Média 

Regulamentar os passeios de 

barcos 

Elaborar uma minuta de resolução com 

regras de uso para os passeios de barcos na 

Laguna de Guaraíras e demais lagoas 

(ruídos, áreas, horários, etc.) 

Média 

Roteiro socioambiental 

Realizar roteiro socioambiental com 

objetivo de divulgar a APA e aumentar o 

conhecimento de moradores (especialmente 

estudantes) e visitantes sobre a UC 

Alta 

Escritórios de projetos de 

conservação, turismo e 

educação ambiental 

Criar espaço em parcerias com outras 

instituições, distribuídos na APA, para 

fomentar a criação e fortalecimento de 

organizações da sociedade civil e capacita-

las na elaboração e gestão de projetos na 

APA 

Baixa 

Fonte: Minuta do Plano de Manejo (2016) 

A existência dessas ações para com a realidade perpassada em Nísia Floresta e 

Tibau do Sul torna-se de extrema importância haja vista que a estreita relação entre o 

turismo e a qualidade do meio ambiente fez com que os impactos desta atividade 

ameaças de degradação nos mesmos ambientes dos quais depende o seu êxito, 

reduzindo seus benefícios.  

É em função disso, que há a necessidade de balancear as particularidades de uso 

e ocupação dos espaços frente ao tempo de executabilidade dos projetos, isto é, em 

curto, médio e longo prazo, tendo em vista que a incorporação do turismo se 

desenvolveu de forma distinta no território desses municípios, que possuem 

historicamente uma relação com o turismo no âmbito do fomento e investimento do 

PRODETUR/NE, que no caso de Nísia Floresta contribuiu para o aumento 

significativo de 102,18% das populações litorâneas, nas Praias de Pirangi do Sul e 

Búzios entre os anos de 1996 e 2000 (Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental 

APABG, 2014).  

Dessa forma, levando em consideração uma maior visibilidade quanto ao 

turismo, os locais mais propensos à execução dessas ações em Nísia Floresta, e que 

portanto merecem melhor atenção no que tange o planejamento e a gestão dessa 

atividade, constituem nas Praias de Pirangi do Sul, Búzios, Camurupim, Tabatinga, 

Barreta, Lagoa do Bonfim, Carcará, Boa Água e Arituba, uma vez que gradativamente 

esses locais vem se fortalecendo quanto destinos de veraneio, oferecendo diferentes 

formas de lazer aos turistas que vão desde a observação de golfinhos até a prática de 

esportes como o windsurf, kitesurf e rapel, atraindo a fixação e estruturação de 
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empreendimentos e equipamentos de grande impacto no território. Já em Tibau do Sul, 

pressupõe-se que os locais mais sujeitos à contemplação das ações respondem pela 

Praia de Pipa, Madeiro, Amor, Cacimbinhas e Baía dos Golfinhos, que concentram 

maior indícios de conflitos e problemas decorridos do desordenamento do turismo. 

Assim, a exemplo dessa necessidade de organização, pode-se observar o 

crescimento cada vez mais constante de estruturas nas margens da Praia de Pipa e da 

Lagoa de Arituba (Figuras 12 e 13). 

Figura 10: Expansão urbana na Praia de Pipa (Tibau do Sul) 

 

Fonte: Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental APABG (2014) 

 

 

Figura 11: Expansão urbana na Lagoa de Arituba (Nísia Floresta) 

 

Fonte: Idema (2017) 
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Desse forma, seguindo as tendências atuais, observa-se que o capital 

imobiliário encontrou na atividade turística uma forma de se expandir, produzindo 

imóveis destinados à segunda residência em áreas valorizadas e promovidas pelo 

turismo que ganham visibilidade internacional. Por outro lado, a demanda por estes 

novos bens imobiliários objetiva não apenas o desfrute do lazer e descanso, mas 

também a obtenção de novas oportunidades de negócios proporcionados pelo mercado 

de aluguéis de imóveis para veraneio através de agências especializadas nesse 

segmento, auferindo rendimentos anuais (Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental 

APABG, 2014). 

Assim, para tornar a abordagem mais elucidativa apresenta-se a distribuição 

dos pontos onde as atividades de visitação turística são desenvolvidas de forma mais 

intensa na APABG, considerando os locais anteriormente citados e demais espaços 

(mapa 4): 
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Mapa 4: Principais Atrações Turísticas da APABG 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

Observa-se no mapa, que a maioria das praias sinalizadas como atrativos 

turísticos, estão fortemente concentradas na zona litorânea dos municípios de Nísia 
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Floresta e Tibau do Sul, onde de forma concomitante se expande grande parte da área 

urbana sobre uma intensa influência do turismo, ampliando a complexidade de 

relacionar capacidade de suporte e fragilidade do meio ambiente.  

 Nessa abordagem, considera-se que o comprometimento da qualidade ambiental 

decorrido pela pressão de atuação antrópica vinculada ao turismo, é um ingrediente 

que corrobora para a instalação de um quadro de conflitos, que por si só é inerente do 

próprio processo de transformação das populações locais e do entorno dos espaços 

pesquisados, agravados pela força de coerção de demais atores que se inseriram (e se 

inserem) gradativamente e mesmo de forma repentina, no contexto desses locais. 

Desse modo, partindo-se do viés de concepção de George Simmel (1983) que 

entende que o conflito se reproduz junto as ações interativas e relacionais sociais, ou 

seja, em todas aquelas produzidas no interior da sociedade, bem como da visão de 

Theodoro (2005), que trata do conflito como uma abordagem intrínseca do 

desenvolvimento das sociedades e que ocorrem em função de diferentes formas e 

interesses de uso e acessos aos recursos diversos, pôde-se identificar, ainda de acordo 

com a visão dos membros do CG, demais elementos de ordem social, política, 

turística, econômica e cultural local que se colocam como entraves e dificuldades 

desafiadoras no processo de planejar e consequentemente gerir atividades correlatas ao 

turismo em Nísia Floresta e em Tibau do Sul, surgidas da falta de articulação entre 

atores, e que portanto, assumem as características de conflitos defendidas pelos 

autores (Quadro 7).  

De forma complementar, buscou-se levantar as oportunidades de 

desenvolvimento do turismo na visão dos entrevistados, com o propósito de apresentar 

de forma sistemática um maior detalhamento dos processos considerados conflitivos e 

oportunos para a atividade turística nessas áreas (Quadro 7).  

Tendo especificado esse processo, é importante ressaltar de antemão, que em 

virtude da grande quantidade de aspectos identificados como desafios tangenciados ao 

processo de planejamento e gestão do turismo, no âmbito dos locais enfocados, optou-

se por dividir as informações coletadas de acordo com as fontes pesquisadas, o que 

possibilita uma melhor visão e interpretação conforme as origens dos dados. 

Assim, posterior as informações dos membros do CG, serão apresentados os 

principais impactos socioculturais, ambientais e econômicos gerados pela realização 

da atividade turística acometidos nessas áreas de maior visibilidade do turismo, com 

base nos registros dispostos no Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da APABG, 
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seguido pelos relatos de líderes comunitários de Nísia Floresta e Tibau do Sul, 

considerados nessa pesquisa, como atores que podem de alguma forma influenciar no 

processo de planejamento e gestão da atividade nesses municípios. 

Uma vez explicada essa divisão, os entraves apontados na dinâmica de 

planejamento e gestão bem como as oportunidades de desenvolvimento do turismo na 

visão dos conselheiros entrevistados, consistiram: 

Tabela 8: Entraves/conflitos e oportunidades inerentes ao turismo em Tibau do Sul e Nísia Floresta na 

visão dos membros do CG 

Entraves/Conflitos 

1. A própria definição de categoria da área como APA; 

2. Invasão de grileiros realizando atividades ilegais; 

3. Falta de corpo técnico profissional qualificado nos municípios, como turismólogo; 

4. Falta de capacitação dos profissionais do mercado turístico em atender as diferentes 

demandas;  

5. Ausência do poder público no apoio aos pequenos empreendedores; 

6. Falta de Limpeza e organização das ruas, com muitos ambulantes irregulares e invasão das 

praias por diferentes atores;  

7. Conflitos nas lagoas pela invasão de terras privadas, incidindo na falta de fiscalização;  

8. Utilização irregular de lanchas na baia dos golfinhos; 

9. Alta quantidade de resíduos sólidos nas lagoas;  

10. Preços altos que destoam da qualidade do produto;  

11. Poluição sonora; 

12. Falta de sinalização; 

13. Apreensão por parte dos visitantes presentes no território da Nísia Floresta pela existência 

de um presidio nos limites do município; 

14. As demandas e atividades da APABG concentradas em um único gestor; 

15. Desmatamento, caça e pesca sem normatização e tráfico de animais;  

16. Falta de licenciamento para empreendimentos por parte dos municípios e dos órgãos 

responsáveis; 

17. Secretarias ambientais, que muitas vezes atuam de forma omissa aos crimes ambientais 

ocorridos no município de Nísia Floresta;  

18. Falta de interesse por parte das agências de turismo em trabalhar em parceria com a 

população local, explorando melhor a história e as particularidades dos lugares;  

19. Pessoas no entorno da área do PEMP utilizando-se irregularmente de terras, queimando 

lixo, desmatando, caçando e cercando terrenos para venda, mesmo sendo de conhecimento 

de alguns que é uma área protegida, ensejando em crimes ambientais; 

20. Atividades de quadrículos dentro das lagoas, gerando denúncias e a necessidade de 

intervenção/atuação dos órgãos; 
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21. Falta de controle do fluxo de ônibus de turismo; 

22. Existência de trechos não pavimentados; 

23. Cobrança adicional de órgãos de segurança para cooperar na fiscalização mais intensiva das 

áreas; 

24. Falta de integração entre as políticas e atores sociais; 

25. Visão de conservação do meio ambiente como um entrave para as atividades econômicas; 

26. Falta de conhecimento de onde é ou não permitido desenvolver determinada atividade; 

27. Dificuldades de operacionalização e de infraestrutura diversificada que atenda ao turista e as 

suas expectativas; 

28. Necessidade de boas rodovias e um bom sistema de comunicação (internet) nos locais de 

visitação turísticas; 

29. Falta de visão dos gestores dos municípios em ver o turismo como uma parte importante 

para a econômica local; 

30. Necessidade de entender de fato o valor dos recursos naturais, e sua utilização de forma 

adequada para a geração renda;  

31. Falta de competência do setor de turismo do Estado (com relação a todos os envolvidos na 

cadeia produtiva do turismo), em função da inexistência de organização e articulação em 

potencializar e desenvolver a atividade; 

32. Dificuldade conceitual em saber direcionar a atividade turística para o fim desejado, 

observado a potencialidade para além do turismo de massa; 

33. Falta de vontade política e envolvimento por parte das prefeituras que compõem a APA; 

34. Falta de conhecimento dos locais por parte dos representantes políticos; 

35. Diferentes interesses relacionados a pluralidade de terras públicas e privadas; 

36. Dificuldade de consolidação de objetivos comuns ao meio ambiente aos vários segmentos 

do turismo; 

37. Realização de diferentes atividades como o turismo, a carcinicultura e a produção de cana 

de açúcar; 

38. Falta de recursos financeiros para melhorar as condições de atuação e incorporar mais 

profissionais no corpo técnico do instituto (IDEMA) para trabalhar de forma mais 

aprofundada aos diferentes aspectos inerentes ao contexto da APABG. 

39. Conflitos na Praia de Búzios, com à circulação de veículos (bugs, 4x4, quadrículos e carros 

particulares) numa prática não regulamentada, colocando os banhistas em risco, bem como 

as tartarugas, uma vez que a principal região de desova de tartaruga de pente do Atlântico 

Sul compreende desde a Praia de Pipa até a Barreira do inferno; 

40. Intensificação do turismo de massa em Pipa; 

41. Falta de atenção aos interesses das populações locais; 

42. Falta de saneamento e coleta dos resíduos sólidos que são gerados com essa falta de 

organização da atividade turística 

43. Muitos ônibus nas lagoas gerando sobrecarga nas áreas, junto a atuação da população local 

nos restaurantes e bares instalados sem nenhuma regulamentação buscando gerar renda; 

44. Falta de interesse da própria população local em se inserir na dinâmica do turismo; 

45. Contratação de guias de turismo externos aos locais por parte de visitantes, gerando revolta 

nos guias locais; 

46. Concentração de estruturas apenas no centro da cidade de Nísia Floresta, deixando os 

demais bairros sem suporte, mascarando a realidade do município. 

47. Estradas em péssimos estados, acessos difíceis para algumas lagoas, falta de fiscalização, 
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limpeza do lixo nas lagoas, sinalização informativa; 

48. Trilhas em áreas de dunas e construções irregulares em áreas proibidas; 

49. Caça clandestina, desvio de agua da adutora, utilização das lagoas para necessidades 

fisiológicas; 

50. Passeios de bug irregulares e falta de segurança; 

51. Conflitos entre a atuação de empresários e a legislação; 

Oportunidades 

1. Possibilidade de atuação mais propositiva do CG frente as atividades do inerentes ao 

turismo, para regularizar e manter as áreas mediantes as tendências do setor; 

2. Trabalhar o turismo sustentável, ao mesmo em que são disseminadas informações e 

divulgações sobre a APABG; 

3. Trabalhar e valorizar os recursos naturais como um diferencial da região, de forma benéfica 

e não degradante; 

4. Atuação cada vez mais forte de empresários que contribuem para alavancar o turismo; 

5. Os municípios podem abarcar um maior cuidado direcionado ao ordenamento e conservação 

das áreas protegidas, para futuramente iniciar um processo de organização do turismo, e 

fazer dessa prática no meio ambiente uma possibilidade de atrair turistas e divulgar os 

atributos e as particularidades quanto área protegida, contribuindo para que as pessoas 

tomem conhecimento da causa, de forma que é um caminho para a própria valorização do 

turismo associado ao meio ambiente; 

6. Explorar a realização do turismo ecológico; 

7. Geração de renda para a comunidade no próprio local; 

8. Valorização do artesanato e demais atividades locais; 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016; 2017) 

O conhecimento da pluralidade desses entraves e conflitos conforme a visão dos 

membros do CG, advém não somente pelo fato de integrarem e debaterem os 

processos perpassados nesses locais quanto entidade deliberativa, mas, pela grande 

maioria atuar profissionalmente nos municípios em questão, o que permite apontar 

com maior propriedade tais aspectos imbuídos no contexto local e turístico. 

Nesse sentido, a diversidade de elementos impeditivos a serem considerados que 

se colocam no caminho entre a harmonização do turismo e o meio ambiente, relevam a 

complexidade das interações que caracterizam os desdobramentos dos sistemas 

socioambientais sobrepujados a lógica econômica, que fortalecem interesses 

individuais sob a atividade turística, enfraquecendo assim, os objetivos de conservação 

quanto APA, e colocando em cheque as chances de equacionar e direcionar o 

planejamento do turismo nessas áreas. 

Um aspecto que reforça essa complexidade atrelada ao turismo, é a afirmativa 

vinda do representante da ONG Oceânica quando destaca: “somos principiantes em 
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trabalhar nessa perspectiva, e nisto, é preciso ter a visão ampla do turismo em áreas 

naturais como um produto a ser trabalhado”. De forma similar, o representante da 

ASHTEP, setor privado de Tibau do Sul, coloca que “enquanto os gestores não 

enxergarem o turismo como a principal atividade do município, ainda existirão muitas 

dificuldades a serem enfrentadas”. 

Com esses apontamentos, observa-se novamente o trânsito dos aspectos 

conflitivos junto a esfera governamental, embora se preconize o fato de que a 

conjuntura econômica global tenha influenciado o contexto do turismo em Tibau do 

Sul, favorável a políticas públicas orientadas para integrar essa região nos circuitos 

internacionais de turismo, o que deveria sinalizar um processo de mudança não 

somente em termos de visibilidade pautado no marketing dos destinos, mas significar 

uma transformação propositiva envolvendo os atores internos e externos, como os 

próprios membros do conselho gestor e as populações locais por exemplo, 

responsáveis pela interlocução entre diferentes grupos sociais.  

Para isso, é preciso rever o tipo de desenvolvimento a que se quer direcionar 

todo esse conjunto de atores e processos, como discute Silveira (1997) quando 

comenta que é necessário diferenciar o desenvolvimento do simples crescimento 

econômico, submetendo-o a uma crítica ecológica em englobe incentivos para o 

envolvimento comunitário na intenção de possibilitar uma dinâmica negociada e 

flexível entre atores de um determinado contexto, todavia a imprecisão na definição 

dos propósitos da política de turismo e as contradições inerentes ao discurso e a 

prática, sejam elementos mutuamente interferentes. 

Nesse sentido, uma vez que este cenário conflitivo e desafiador se estrutura, é 

importante enfatizar dois aspectos citados na tabela voltados as populações locais. O 

primeiro, consiste na falta de atenção aos interesses desse grupo, e, o segundo, 

responde pela falta de iniciativa da própria população local em se inserir na dinâmica 

do turismo tanto em Tibau do Sul quanto em Nísia Floresta.  

Na concepção de análise e interpretação desse estudo, essa dualidade dentro do 

processo de realização do turismo, nutri um ciclo excludente de envolvimento 

provocando o surgimento de atritos, disputas, ressentimentos e descrédito da 

população local para com os que estão no poder nas escalas municipal e regional 

principalmente, ao mesmo tempo em que contribuem para intensificar as 

desigualdades sociais.  
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Em contraponto, esse aspecto ganha força perante a desmotivação e 

consequentemente estagnação das populações em se envolver politicamente e 

socialmente nessa dinâmica, o que enfraquece ainda mais as chances de mobilização e 

atuação entre os residentes.  

Para se ter noção dos reflexos da falta de participação e inserção das populações 

locais no turismo, a distribuição de renda conforme os dados do censo demográfico do 

IBGE 2010, relevam que o percentual da população de baixa renda elevou-se em todos 

os municípios integrantes da APABG, passando a oscilar entre 93,3% e 99,16% da 

população total (Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental APABG, 2014), o que 

contribuiu para o fortalecimento desses problemas e conflitos. 

No tocante a esse cenário, alguns entrevistados ainda enfatizaram: 

“Existem muitos conflitos ligados a realização de atividades e 

empreendimentos em áreas frágeis gerando fortes impactos, ou seja, os 

processos de uso e ocupação do solo, onde há empresários que geralmente 

realizam atividades não adequadas a determinada localidade sem se 

mostrarem abertos ao diálogo com demais pessoas, grupos sociais ou 

entidades. Talvez, o fato da população local não entender onde está 

inserida e como tirar melhor proveito disso, seja um aspecto que facilite o 

surgimento de conflitos, de modo contrário, poderiam direcionar a 

atividade para um turismo de base comunitária por exemplo, observando 

as necessidades e diagnosticando as possibilidades de benefícios nessa 

dinâmica” (Representante IDEMA). 

“O que tem gerado mais conflitos é a questão de infraestrutura, a falta de 

acessos de qualidade que por sua vez geraram uma série de fatores que 

afetam principalmente os residentes que vivem nesse contexto turístico, 

mas, esses conflitos tem origem na ausência do poder público, que não 

participa dos processos sociais das localidades para identificar os 

problemas reais. Há conflitos também devido a implantação de estruturas 

turísticas entre empresários e residentes, no entanto a questão econômica 

esteja sobressaindo. Áreas públicas que são tomadas por particulares, 

gerando limitação de uso dos espaços, e desconforto na população, como a 

cachoeira de Nísia que é privada etc. Todos esses aspectos impossibilitam 

o desenvolvimento local e do turismo” (Representante do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Nísia Floresta). 

Assim como apontado, o aspecto econômico vem sobressaindo mesmo diante da 

iminente tendência de conflitos entre moradores e empresários, de modo que se 

percebe um direcionamento controverso e distorcido de desenvolvimento, que só 

aprofunda ainda mais a complexidade que rodeia as atividades ligadas ao turismo 

nessas áreas. Por conseguinte, percebe-se que as falhas de atuação governamental tem 

facilitado cada vez mais a inserção e intervenção da iniciativa privada na gestão 

territorial desses espaços, mediante o estabelecimento de parcerias e privatizações, 

embora, não diminua o papel e a responsabilidade do poder público para com o 

planejamento e a gestão do turismo.  
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Este cenário é perceptível não somente em descrições contidas em documentos 

referentes a APABG ou na observação desses relatos, pois esse desequilíbrio e 

consequente desorganização, é notória em meio ao processo de visitação turística em 

Tibau do Sul, uma vez que conforme apresenta o Diagnóstico Socioeconômico e 

Ambiental da APABG (2014), não se verifica nesta localidade uma distinção das 

funções urbanas básicas, quer públicas ou privadas, quer residenciais ou comerciais, 

devido ao exclusivismo da economia local, voltada de forma intensa e aleatória para os 

serviços turísticos de lazer, gastronomia e hospedagem, entre outros.  

Na avenida principal de Pipa, por exemplo, o convívio relativamente caótico do 

tráfego de veículos e pedestres numa área comercial bastante adensada, obriga os 

moradores a conviver com um grande fluxo de turistas e veranistas, provocando 

sobrecarrega da infraestrutura e engarrafamentos que extrapolam a malha urbana, além 

de racionamentos no fornecimento de água e geração de resíduos sólidos em grande 

escala, principalmente nos períodos de alta estação turística, como carnaval e 

réveillon. 

Desse modo, além desses aspectos que em si configuram processos impactantes, 

apresenta-se na tabela 9 os impactos de ordem ambiental e sociocultural associados a 

atividade turística que perpassam a realidade da APABG, incidindo com maior ênfase 

os municípios pesquisados, e que possuem grande potencial para abarcar as demais 

localidades pertencentes a área: 

Tabela 9: Impactos ambientais, socioculturais e econômicos associados a atividade turística 

Impactos socioculturais Impactos Ambientais  Impactos Econômicos 

Possível mudança de valores e 

formas de comportamentos 

tradicionais da população 

local, ao ver-se confrontados 

com o modo de vida dos 

turistas; 

Modificação do estilo de vida 

de grupos nativos, com a 

introdução da economia 

monetária; 

Comercialização das festas e 

cerimônias tradicionais das 

populações locais como 

atração aos turistas, com a 

possibilidade de perda de 

identidade por parte dos 

nativos e do sentido real de 

suas festividades; 

Aumento das demandas por água 

potável e energia elétrica; 

Aumento significativo na geração de 

resíduos sólidos e do tráfego de 

veículos gerando congestionamentos 

Alta demanda nos núcleos urbanos 

gerando sobrecarga no meio ambiente 

e a consequente perda da qualidade 

de serviços ofertados a população 

nativa; 

Elevação nos níveis de poluição dos 

recursos hídricos; 

Implantação de infraestrutura nos 

territórios para que o turismo possa 

acontecer com a circulação de 

Sazonalidade; 

Instabilidade da demanda 

turística 

Grandes empreendimentos 

hoteleiros; 

Inflação e a especulação 

imobiliária; 

Imigração de estrangeiros -  

como mão-de-obra barata; 

Perda de rendimentos devido 

a crises econômicas externas 

Dependência excessiva dos 

municípios em relação à 
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Ocorrência indiscriminada de 

uso de álcool e de outras 

drogas, assim como da 

prostituição; 

Crescimento da população, 

com concentração espacial e 

urbanização não planejada, 

vinda de comerciantes, 

fabricantes e pessoas em 

busca de trabalho, que serão 

concorrentes da população 

local e poderão acentuar 

desequilíbrios sociais; 

Limitação de atividades 

tradicionais que utilizam os 

recursos naturais de maneira 

artesanal, como a pesca e a 

própria produção de outros 

produtos artesanais; 

Aumento dos preços de 

gêneros de primeira 

necessidade, devido ao 

aumento da demanda turística. 

pessoas; 

Empreendimentos turísticos e 

segundas residências edificados em 

áreas inadequadas podem representar 

riscos importantes de 

desestabilização dos ecossistemas em 

que se inserem; 

Ocupação desordenada da orla 

marítima, com habitações, 

loteamentos e grandes 

empreendimentos turísticos (hotéis e 

resorts) ocupando áreas de APP’s 

(faixas de proteção de lagoas, campos 

de dunas, bordas e bases de falésias, 

etc.) num claro desrespeito à 

legislação ambiental vigente e com 

reflexos negativos sobre estes 

ecossistemas (degradação da 

cobertura vegetal, erosão costeira, 

migração de dunas, etc.) e sobre os 

valores paisagísticos; 

Ocupação de terrenos de marinha por 

segundas residências, barracas de 

praia e bares, bem como a obstrução 

do acesso público as praias; 

 

Depredação de ambientes frágeis 

devido as ações antrópicas 

envolvendo a destruição de corais, 

recifes, mangues, restingas, dunas, 

etc., onde se destacam o aterramento 

de áreas para construção de novas 

edificações e a abertura de novas 

trilhas por bugueiros, quadrículos, 

etc. 

Interferências nos habitats dos 

animais devido à excessiva 

aproximação de pessoas e barcos; e 

aumento dos riscos de acidentes com 

animais (atropelamentos), devido ao 

aumento do tráfego de veículos, além 

de perturbação dos hábitos da fauna e 

poluição dos ambientes aquáticos 

decorrente de vazamentos de óleos 

dos motores de embarcações 

(veleiros, lanchas, jet-skis), entre 

outros 

Abertura indiscriminada de trilhas e 

um intenso e desordenado tráfego de 

bugres, quadrículos e veículos de 

tração interceptando ecossistemas 

frágeis com consequentes impactos 

sobre a biota local. 

atividade turística 

Distorções na Economia 

local; 

Dependência de capital 

estrangeiro; 

Dependência das divisas 

geradas pelo turismo; 

Perda de benefícios 

econômicos locais; 

Construções ilegais e 

exploração dos residentes 

locais  

Exploração do turista; 

Processo de expansão urbana 

associada a atividade turística; 

 

 

  

Fonte: Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da APABG (2014) 
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Ao identificar-se tais impactos, percebe-se que a dinâmica perpassada pelo 

turismo nos municípios de Tibau do Sul e Nísia Floresta, depara-se com dois grandes 

gargalos: o primeiro, consiste em buscar a possibilidade de coexistência entre 

experiências qualitativas do ponto de vista ambiental, estrutural e social, incluindo 

turistas e nativos da área, e, o segundo, em compatibilizar esses pressupostos com a 

proteção dos recursos naturais em conformidade com seus objetivos quanto UC. 

A somatória desses elementos e de todos os aspectos que intervém nessa 

dinâmica de integração, revestem a conjuntura sociopolítica e ambiental desses locais, 

dificultando as possíveis iniciativas de mudança na perspectiva de planejamento e 

gestão do turismo, tornando-se um contexto questionável se comparado e analisado 

mediante os objetivos traçados para a APABG em longo prazo, uma vez que nas 

diferentes escalas de dimensão dispostas na Minuta do Plano de Manejo, estão 

inseridas as seguintes pretensões: 

 Dimensão Ecológica: Os recursos hídricos existentes na APA estarão 

assegurados em qualidade e quantidade. A unidade estará repovoada por 

espécies originalmente nativas da região e possuirá habitats em boas condições 

para todas as espécies nativas. Todas as áreas degradadas e irregulares do bioma 

mata atlântica (incluindo mangue e restinga) estarão recuperadas. Os principais 

fragmentos florestais da APA estarão todos conectados e as belezas cênicas 

existentes preservadas; 

 Dimensão Econômica: Toda a APA estará saneada. O manejo florestal 

sustentável será uma alternativa à atual monocultura de cana-de –açúcar. Não 

existirá mais caça e pesca predatória na área. A unidade será uma referência 

regional em turismo sustentável em unidades de conservação, bem como em 

produção rural e aquicultura orgânica sustentável; 

 Dimensão Sociocultural: Todos os moradores da APA se sentirão pertencentes a 

essa unidade de conservação. E sentirão orgulho de morar nessa área protegida. 

A cultura local e os saberes tradicionais serão valorizados e estarão preservados 

e integrados aos recursos naturais da APA; 

 Dimensão Institucional: Sustentabilidade financeira dos recursos gerados pelas 

atividades produtivas e pelos serviços ambientais na UC serão revertidos para a 

conservação e preservação da própria APA. Existirá um maior conhecimento 

sobre os recursos naturais, ecossistemas, fauna, flora, uso e ocupação e 
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atividades desenvolvidas na APA (Minuta do Plano de Manejo APABG, 2016, 

p. 37). 

Em função da notória discrepância existente, pressupõe-se que mesmo frente a 

validade e necessidade de alcance de tais objetivos, a forma atual de realização do 

turismo sinaliza que os municípios foco da pesquisa e consequentemente a APABG, 

estão muito aquém de atingir os elementos almejados associados a mudança de cenário 

do turismo, de forma contrária, será necessário uma sinergia entre os aspectos 

relacionados às tecnologias apropriadas, créditos financeiros, parcerias, cooperação, 

definição de estratégias, implantação do sistema de redes estruturais e implantação do 

sistema de redes organizacionais (Nóbrega, 2007). 

Desse modo, considerando que os caminhos a serem percorridos são novos e o 

processo de direcionamento exige um outro norte para buscar estratégias de 

compatibilização entre os campos, o enfoque de lideranças locais adjacente as 

informações dos membros do CG traduz no contexto da pesquisa, a percepção destes 

quanto atores locais que convivem e/ou conhecem as diferentes nuances do turismo e 

como estas tem se desdobrado nesses espaços, permitindo uma melhor noção da 

condução da atividade dentro de outra perspectiva de análise, corroborando para o que 

se propõe a discutir nessa pesquisa.   

 

5.2. Principais ações, dificuldades e oportunidades de planejamento e gestão 

Nessa lógica, nos resultados referentes aos líderes locais de ambos os municípios 

tanto de ordem formal quanto informal foram considerados os seguintes aspectos no 

processo de coleta de dados: avaliação da estrutura de serviços e equipamentos 

turísticos e sua contribuição para o desenvolvimento local; avaliação do acesso e 

sinalização dos municípios; ações de capacitação na área do turismo; percepção do 

envolvimento da comunidade no processo de realização da atividade turística; relação 

entre comunidade e CG da APABG; parcerias para desenvolver o turismo local; e a 

existência de conflitos tangenciados ao turismo. 

Nessa perspectiva, no que se refere aos dois primeiros aspectos, os líderes de 

ambos os municípios mostraram-se insatisfeitos com as realidades locais e apontaram 

de forma geral a insuficiência em infraestrutura nos locais, como se observa nas 

afirmações:  
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Tabela 10: Avaliação dos líderes sobre a estrutura de turística, acesso e sinalização dos municípios 

 Estrutura de serviços e equipamentos 

turísticos 
Acesso e Sinalização 

Nísia 

Floresta 

“É sabido que nas áreas de praia existem 

algumas estruturas no município de Nísia 

Floresta, mas nas lagoas não existe 

nenhuma estrutura para atender os 

visitantes, no centro da cidade não existe 

nenhuma pousada para atender as 

demandas potenciais, e nos finais de 

semana poucos restaurantes ficam abertos, 

daí já é possível se perceber as dificuldades 

e entraves em se trabalhar o turismo no 

município de forma qualitativa.” (Líder 

respondente A) 

“Apesar de ter potencial, Nísia tem bem 

menos estrutura que Tibau do Sul, não 

creio que atenda as demandas.” (Líder 

respondente B) 

“Frente aos atrativos naturais, acredito 

que falta um melhor aparelhamento e 

investimento na estrutura quanto os meios 

de hospedagem, bares e restaurantes, tendo 

em que vista que existem apenas muitas 

casas de veraneio e pequenas pousadas, o 

que se reflete também na necessidade de 

divulgação do destino” (Líder respondente 

C) 

“A falta articulação no que diz respeito a 

sinalização e organização, implica numa 

dificuldade maior de aproveitamento do 

turismo na região de Nísia, de forma que 

é necessário uma maior articulação de 

todos os atores envolvidos nesse 

processo, principalmente do poder 

público.” (Líder respondente A) 

“Há uma carência em termos de 

sinalização e infraestrutura turística no 

município, apesar de já haver vários 

pedidos de resolução do problema.” 

(Líder respondente B) 

 

“Comparando-se com outros lugares, 

percebemos o quanto essa questão é 

deficitária. Falta sinalização básica e 

turística, dificultando a orientação e 

deslocamento dos turistas que muitas 

vezes estão visitando o local pela 

primeira vez, gerando desconforto. Além 

disso, o acesso ao município precisa de 

uma estrutura que dê maior segurança 

ao visitante e a própria população local, 

com iluminação, qualidade das estradas 

etc.” (Líder respondente C) 

Tibau 

do Sul 

“Numa escala de 0 a 10, avalio o 

município com nota 6 de acordo com a 

estrutura atual, porém necessita evoluir 

mais para criar condições de alcançar e 

contribuir para o desenvolvimento local.” 

(Líder respondente A) 

“A qualidade da estrutura não é boa, os 

turistas que visitam o local não são bons. 

Apesar da riqueza natural, não temos 

condições hoje para promover um turismo 

de qualidade. Esse processo, não favorece 

o desenvolvimento, o turismo “cai” a cada 

dia. Estamos na perspectiva dessa nova 

gestão municipal, mas particularmente não 

acredito em um possível avanço, então 

como podemos continuar?” (Líder 

respondente B). 

“Na sede do município de Tibau do sul a 

estrutura é bem precária, diferente do 

distrito de Pipa que está mais preparado 

para receber os turistas. Assim, acredito 

que atende as demandas e favorece o 

desenvolvimento local tendo em vista que 

se não fosse o turismo, Tibau do Sul por 

 

“Péssimo, por ser um destino muito 

procurado nacional e 

internacionalmente, deveria ter melhor 

estrutura, uma vez que as poucas placas 

de sinalização estão em más condições 

deixando a desejar em termos de 

organização e planejamento para o 

turismo.” (Líder respondente A) 

 

“Os acessos são péssimos e a sinalização 

também, o que existe é muita poluição 

visual. Na gestão passada, até buscaram 

organizar as estradas, mas não passou 

de promessa A esperança é a atuação 

dessa nova gestão” (Líder respondente 

B). 

“Essa é uma das questões que considero 

mais precárias no município, porque as 

estradas são muito ruins bem como o 

acesso e a sinalização, o que implica no 

processo de visitação, mas apesar de 

haver iniciativas passadas para 

reorganizar tais aspectos, nada saiu do 

papel” (Líder respondente C). 
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meio de Pipa não seria conhecida 

mundialmente” (Líder respondente C).  

Fonte: Pesquisa de Campo5 (2016; 2017) 

Observa-se no caso dos dois municípios, que os relatos convergem para o fato de 

não há estruturas qualitativas para atender a diversidade e o fluxo cada vez maior de 

turistas, embora a intensificação do turismo continue a ser trabalhada em paralelo a 

uma conjuntura falha ofertada para o visitante e coexistente com as populações locais, 

denunciando serem questões pouco enfocadas em termos de resolução, em 

contraponto a outros aspectos que são bastante trabalhados na perspectiva de atrair os 

turistas, como o marketing dos destinos por exemplo.  

Percebe-se então, no caso de Tibau do Sul, que o prestígio recaído sob o 

município por intermédio de Pipa e através do turismo, revela pontos desconexos entre 

sua popularidade e as condições de oferta estrutural existente, que de acordo com os 

elementos apontados na tabela, não estão acompanhando e sendo compatibilizadas 

com o nível de destaque turístico do destino. De forma semelhante, os líderes do 

município de Nísia Floresta, afirmam que a localidade não dispõe de uma boa 

estrutura turística em termos qualitativos e quantitativos, o que somando-se ao caso de 

Tibau do Sul, configura mais um entrave no processo de planejamento e gestão do 

turismo. Para se ter uma melhor visão do que dispõem esses locais, para que se possa 

analisar de forma coerente, apresenta-se uma tabela que reúne a quantificação de 

algumas estruturas e equipamentos que compõe a cadeia produtiva do turismo desses 

municípios, com base nos dados contidos no Relatório de Planejamento Estratégico e 

Marketing para o Turismo no RN, elaborado em agosto de 2016: 

Tabela 11: Quantitativo das estruturas turísticas existentes em Tibau do Sul e Nísia Floresta 

Classificação Nísia floresta Tibau do sul 

Restaurantes 45 160 

Meios de hospedagem 14 130 

Bares 19 113 

Agências de viagem 2 7 

                                                           
5 Ressalta-se, que as respostas obtidas derivam de líderes comunitários que não fazem parte 

efetivamente da área do turismo de ambos os municípios, mas que denotam significativa importância 

visto o envolvimento com as particularidades locais, que englobam o campo do turismo. 
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Transportadora turística 0 1 

Guias, monitores e 

condutores 
0 23 

Posto de informações 

turísticas 
1 1 

Locadora de veículo 0 4 

Estabelecimento de 

entretenimento e lazer 
5 0 

Total 86 439 

Fonte: Relatório de Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo no RN – SETUR/RN (2016) 

 

No que se refere aos meios de hospedagem, nota-se que cruzando este dado com 

as informações presentes na figura 14 que apresenta os principais atrativos existentes 

na APABG, poderá se constatar que este quantitativo de estruturas concentrados em 

maior escala na área litorânea destes municípios, confirma a quase inexistência deste 

tipo de equipamento na área urbana da cidade, como colocado pelo líder respondente 

A de Nísia Floresta.  

Além disso, mesmo frente o significativo número de restaurantes, bares e meios 

de hospedagem existentes em Tibau do Sul, o déficit na qualidade estrutural desse 

município, pode ser atestado com base nos dados do Índice de Competitividade do 

Turismo Nacional (2014), que revelam um decréscimo na dimensão de serviços e 

equipamentos turísticos dessa localidade, como se pode observar abaixo na figura 15. 

Figura 12: Índice de Serviços e equipamentos turísticos – destino x Brasil x Não Capitais: 2008-2015 

 

Fonte: Índice de Competitividade do Turismo Nacional – Tibau do Sul (2015) 
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Percebe-se que o índice registrado pelo destino em 2015 ficou abaixo do 

registrado no ano anterior, posicionando-se abaixo da média nacional e abaixo da 

média do grupo das não capitais, onde conforme o documento, os fatores limitantes à 

evolução desse indicador, foram os seguintes:  

 A sinalização turística viária do destino não está bom estado de conservação: a 

maioria das placas estão com a tinta desgastada ou ainda danificadas e/ou 

quebradas. Não há sinalização turística viária em idioma estrangeiro; 

 Carência de sinalização turística descritiva ou interpretativa nos atrativos, 

tampouco de sinalização com mapa turístico informativo nas áreas turísticas; 

 Inexistência de Centro de Atendimento ao Turista no destino; 

 Ausência de políticas locais de incentivo ao uso de tecnologias que priorizem a 

questão ambiental em meios de hospedagem;  

 Escassez de espaços para eventos na cidade: há apenas uma arena aberta e 

pequenas salas em alguns poucos hotéis. A necessidade de construção de um 

espaço estruturado para eventos foi apontada por alguns entrevistados como algo 

fundamental para minimizar os impactos da sazonalidade no destino; 

 Não cumprimento dos quesitos de acessibilidade para pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida por parte da maioria dos meios de hospedagem; e 

 Inexistência de capacitação sobre higiene na manipulação de alimentos para 

proprietários e empregados de novos estabelecimentos de alimentação, por parte 

do governo municipal (Índice de Competitividade do Turismo Nacional – 

Relatório de Estudo Tibau do Sul, 2014). 

Corroborando com o aspecto de sinalização turística, os relatos dos líderes 

reafirmam a urgência em viabilizar a execução dos projetos previstos no Plano de 

Manejo da unidade que abarcam tal questão, como forma de facilitar o acesso e 

melhor orientar os visitantes nos locais. 

 No que diz respeito as ações de capacitação na área do turismo, os 

entrevistados revelaram não terem ciência de iniciativas nesse sentido que 

contemplassem o município de Nísia Floresta, como ressaltaram:  

“Não existem cursos de capacitação na área do turismo, como guia de 

turismo por exemplo, de forma que o próprio município perde 

oportunidade de se desenvolver a partir dessa atividade. Precisamos de 

mão de obra qualificada, formar pessoas para atender os visitantes que 

passam pelo município para darmos o primeiro passo para um turismo 

qualitativo e profissional” (Líder respondente A). 
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“Não tenho conhecimento de nenhuma ação do poder público com vias à 

potencializar o turismo no município de Nísia Floresta com foco na 

população local, o que já demarca a falta de visão de mundo e de política 

por parte dos órgãos” (Líder respondente B). 

“Não tenho conhecimento. Apesar de saber da necessidade de mão de obra 

qualificada no município por parte de empresários locais” (Líder 

respondente C). 

Enquanto que no município de Tibau do Sul, apenas um dos três líderes não 

soube opinar sobre o assunto, em contrapartida, os demais afirmaram: 

“Salvo o PRONATEC que disponibilizava vários cursos na área do 

turismo, não houve mais ações de capacitação” (Líder respondente B). 

“Já houve bastante ações de capacitação, por parte do SEBRAE e SESI 

com apoio do poder público como oficinas, palestras, cursos de línguas, 

gastronomia, serviços básicos de hotelaria e cozinha etc., no entanto, nesse 

último ano (2016) não tenho conhecimento de nenhum curso que esteja 

sendo realizado” (Líder respondente C). 

Considerando a representatividade econômica do turismo, como se pôde 

constatar nos dados do PIB dos municípios, subentende-se que o enfoque na realização 

de capacitação profissional deveria consistir dentre os aspectos prioritários e contínuos 

de execução, visto a diversidade de serviços ofertados em meio a cadeia produtiva do 

turismo, que expressa a necessidade de diferentes competências para o mercado, e 

nesse processo, como bem afirmou o líder respondente A de Nísia Floresta, os 

municípios perdem a oportunidade de se desenvolver, muito em função da falta de 

interesse e vontade política, prejudicando as pessoas que potencialmente poderiam se 

inserir nessa atividade.  

O que se faz contraditório e questionável nesse âmbito estrutural, é que se por 

um lado os dados apontam para um cenário deficitário, por outro as informações 

disponibilizadas no Portal da Transparência do Ministério do Turismo, mostram que 

os convênios fixados com os municípios apresentam altos valores estipulados para o 

setor de turismo destinados à diferentes questões, que por sinal abarcam alguns dos 

aspectos citados pelos entrevistados, como se pode observar no quadro que apresenta 

os últimos convênios estabelecidos: 

Quadro 12: Últimos convênios fixados entre o MTUR e os municípios de Nísia Floresta e Tibau do Sul 

Nísia Floresta 

Nº do 

convenio 
Objetivo 

Valor 

conveniado 

Data da 

última 

liberação 

Valor da 

última 

liberação 

780308 Construção de Estrada de Ligação 

entre os Distritos de Tororomba e 
926.250,00 07/10/2016 25.527,46 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=780308&TipoConsulta=1&UF=rn&CodMunicipio=1763&CodOrgao=54000&Pagina=&Periodo=
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Timbo em Nísia Floresta/RN 

804570 

Melhorias de acessos aos atrativos 

turísticos do município de Nísia 

Floresta/RN 

500.000,00 07/10/2016 250.000,00 

765277 

Construção de Pavimentação e 

Urbanização da Orla da Praia de 

Tabatinga no Município de Nísia 

Floresta/RN 

1.000.000,00 05/07/2016 34.500,00 

627306 
Construção de praça no município 

de Nísia Floresta RN 
97.500,00 11/03/2010 97.500,00 

614446 

Construção de estradas turísticas 

pavimentação e drenagem de ruas 

de acesso as praias no município de 

Nísia Floresta RN 

975.000,00 05/06/2008 975.000,00 

553418 
Terminal turístico autorizado pelo 

oficio MTUR 
140.000,00 18/06/2007 70.000,00 

 Total R$2.663.750,00  
R$ 

1.452.527,46 

Tibau do Sul 

802641 Pavimentação de ruas 1.679.900,00 07/10/2016 45.426,18 

746047 

Obras de complementação do 

Calçadão do distrito de Pipa em 

direção a sede do município de 

Tibau do Sul – RN 

195.000,00 01/07/2016 59.670,00 

807429 

Pavimentação das ruas Agnaldo 

Lima Nobre, Rua das Acácias, Rua 

da Albacora e Rua das Gaivotas 

633.750,00 15/03/2016 316.875,00 

764620 

Elaboração de projetos de 

arquitetura e engenharia para a 

obra de construção de Calçadão e 

Ciclovia. 

487.500,00 

 

28/12/2015 

 

177.450,00 

 Total 
R$ 

2.996.150,00 
 

R$ 

599.421,18 

Fonte: MTUR Portal da Transparência (2017) adaptado por Fonseca (2017) 

 

Apesar da liberação gradativa dos valores conveniados, a materialização desses 

objetivos pode auxiliar significativamente na construção de cenários mais compatíveis 

com a conjuntura de destinos turísticos, no entanto, apesar de não se poder afirmar 

sobre seus avanços práticos, pode-se interpretar de antemão, que a sistemática pública 

burocrática e morosa associada ao aspecto de vontade política alheio a sociedade, 

certamente não está contribuindo na agilidade necessária para melhor refletir na 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=804570&TipoConsulta=1&UF=rn&CodMunicipio=1763&CodOrgao=54000&Pagina=&Periodo=
http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=765277&TipoConsulta=1&UF=rn&CodMunicipio=1763&CodOrgao=54000&Pagina=&Periodo=
http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=627306&TipoConsulta=1&UF=rn&CodMunicipio=1763&CodOrgao=54000&Pagina=&Periodo=
http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=614446&TipoConsulta=1&UF=rn&CodMunicipio=1763&CodOrgao=54000&Pagina=&Periodo=
http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=553418&TipoConsulta=1&UF=rn&CodMunicipio=1763&CodOrgao=54000&Pagina=&Periodo=
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=802641&TipoConsulta=0&UF=rn&CodMunicipio=1881&CodOrgao=&Pagina=&Periodo=
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=746047&TipoConsulta=0&UF=rn&CodMunicipio=1881&CodOrgao=&Pagina=&Periodo=
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=807429&TipoConsulta=0&UF=rn&CodMunicipio=1881&CodOrgao=&Pagina=&Periodo=
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=764620&TipoConsulta=0&UF=rn&CodMunicipio=1881&CodOrgao=&Pagina=&Periodo=


103 

 

concepção dos respondentes, e consequentemente na dinâmica de realização do 

turismo. 

De maneira similar, observa-se que é necessário um trabalho direcionado à 

capacitação de profissionais em Tibau do Sul, uma vez que a quantidade de 

equipamentos, isto é, restaurantes, meios de hospedagem e bares etc., concentrados 

principalmente em Pipa, sinaliza a necessidade de mão de obra qualificada para 

atender visitantes de diferentes nacionalidades. 

Nessa perspectiva de inclusão, os líderes A e B de Nísia Floresta apresentaram a 

seguinte visão com relação ao envolvimento da comunidade no processo de realização 

da atividade turística: 

“É uma questão insuficiente, há pouca abertura para a inserção qualitativa 

e organizada da população na realização do turismo.” (Líder respondente 

A) 
 

“Como o turismo no município acontece pautado nos grandes 

empreendimentos, não vejo como a população de baixa renda, pequenos 

comerciantes e grupos culturais estão inseridos e envolvidos na realização 

do turismo dentro de uma perspectiva de fomento do poder público ou da 

existência de um plano que integre esses grupos. A população não está 

devidamente engajada, porque é um turismo voltado para os grandes 

empresários.” (Líder respondente B) 

 

Nesse aspecto, entende-se que as possibilidades e oportunidades de inserção da 

população local desse município, estão subordinadas a uma hierarquia social que 

prioriza o envolvimento de atores com maior capacidade de articulação política e 

financeira no território, bloqueando um possível proveito e colaboração por parte dos 

autóctones e reafirmando a valorização do poder que permeia as relações entre os 

diversos grupos sociais. 

Por outro lado, o líder respondente C deste município, enfatizou que “o 

envolvimento da comunidade é bom, mas falta maior visibilidade e iniciativa tanto da 

população envolvida como dos órgãos responsáveis”. Com isso, nota-se que esse 

processo de hierarquização não é somente reforçado pelas elites do setor privado e/ou 

público, mas pela própria população local quando não busca meios viáveis de se 

engajar nessa dinâmica. 

No contexto de Tibau do Sul, os líderes A e B também entendem que o 

envolvimento da população local é insatisfatório, uma vez que afirmaram: 

“Poucas são as pessoas do município que se envolvem na realização do 

turismo. Observo que a população está mais interessada em se divertir e 

não em melhorar os locais ou contribuir com a limpeza etc.”. (Líder 

respondente A) 
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Não existe motivação para o envolvimento da população local com o 

turismo, as pessoas se integram nesse processo por necessidade, pra 

sobreviver. (Líder respondente B). 

 Quando se observa a ressalva de que “as pessoas se integram nesse processo 

pra sobreviver”, entende-se que a dinâmica de expansão do turismo especificamente 

em Pipa, apesar de consistir numa alternativa financeira para as populações, tomou 

proporções que condicionam este grupo social a sujeitar-se a situações diversas, como 

receber baixas remunerações, exercer atividades sem a devida qualificação, e até 

mesmo a atuar de maneira informal no mercado turístico, agravando assim a imagem 

do destino e repercutindo na percepção dos turistas, o que na prática é um reflexo da 

ineficácia governamental em capacitar, regulamentar e gerir tais áreas, com base na 

aplicação de políticas públicas de turismo e meio ambiente, que venham incentivar o 

envolvimento das comunidades e possivelmente diminuir as disparidades sociais e 

econômicas existentes.  

 De forma controversa, o líder respondente C deste município, considera que 

em virtude do crescimento do turismo em Pipa, não há falta de empregos para a 

população local: “Alguns nativos se inseriram e se estruturaram em meio ao comércio 

local atrelado ao turismo. Hoje, há envolvimento da população local no sentido de 

empregabilidade, tendo em vista que não falta empregos em Pipa, e esse processo 

veio pra [sic] somar”. Do ponto de vista da pesquisadora, mesmo sendo de 

conhecimento que houve certo nível de desenvolvimento nessa região em função do 

turismo, acredita-se que a realidade inerente a esse aspecto não seja em sua totalidade 

condizente com o ponto de vista descrito, pois de modo contrário, não haveria 

desproporções tão consideráveis e impactantes como as desigualdades sociais entre as 

populações locais e os demais grupos, como discutido anteriormente. 

Nesse sentido, é que se mostra relevante refletir acerca de como buscar uma 

coexistência aceitável, e porque não dizer harmônica, perante a dimensionalidade de 

aspectos que se incorporam nesses espaços protegidos, mesmo frente a dinâmica 

desmotivadora imposta pela sociedade que continua a avançar sobre um caminho que 

subjuga o meio ambiente, onde na verdade o que se faz necessário, é um trabalho de 

cooperação entre os diferentes atores para criar condições de uma atuação plural, 

porém dialogada e propositiva, ao planejamento da área e do turismo, principalmente 

para que as populações locais não permaneçam num cenário de esquecimento e 

estagnação mediante sua representatividade no contexto turístico local. 
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Não obstante, esse seja um cenário de difícil alcance tendo em vista que se 

verificou que a falta de envolvimento desse grupo não se restringe ao âmbito 

mercadológico, pois também se reflete fortemente na relação população local e 

conselho gestor, o que para o cenário do turismo, esse tipo de distanciamento é um dos 

primeiros passos para desestabilizar o andamento e a realização da atividade, como 

afirmaram os líderes do município de Tibau do Sul, com destaque para o relato do 

líder respondente C: Os nativos são excluídos de qualquer mobilização, eles não são 

ouvidos, nem chamados a participar, uma vez que as vozes ouvidas são as dos 

empresários “os que mandam em Pipa”, de forma, que não há proximidade nem com 

o setor privado nem com o conselho gestor em que o poder público certamente se faz 

integrante”. 

  Esse entendimento, também foi de opinião consensual entre os líderes de Nísia 

Floresta ao avaliar tal contexto no município, que além dessa questão expressaram-se 

a respeito da falta de conhecimento relacionada a existência do CG, como se pode 

visualizar na tabela a seguir: 

Tabela 12: Relatos dos líderes de Nísia floresta sobre a relação do CG e população local 

“Não tinha conhecimento do CG, apesar de estar envolvida com os movimentos sociais do 

município nós não somos informados e convidados a participar dos encontros, lógico que 

nem todos estão interessados algumas vezes, mas existem aquelas pessoas mais engajadas 

que gostariam de participar como os líderes comunitários, assim é necessário que esses 

processos sejam divulgados em canais abertos de grande visibilidade para que todos tenham 

acesso as informações. Então o maior entrave é a comunicação, para que seja possível uma 

maior interação nas questões do município, já que aparentemente atores externos estão mais 

por dentro das questões que envolvem o município que os residentes locais. Dessa forma, já 

que existem pessoas que mobilizam e se articulam socialmente na localidade porque ficamos 

sem conhecimento desses processos? Não existe divulgação, quase ninguém sabe quem faz 

parte desse conselho gestor, e seria interessante se isso fosse socializado. A atuação do CG 

não está surtindo efeito, se estivesse, teríamos a contribuição em fiscalização, organização 

das praias etc.” (Líder respondente A) 

“Com relação as questões do conselho gestor, não tenho conhecimento sobre a atuação 

dessa instancia no município e nunca fomos convidados a participar de alguma reunião.” 

(Líder respondente B) 

“Não tenho conhecimento sobre esse órgão. E tendo em vista essa falta de informação, 

acredito que este órgão deveria ser mais atuante, principalmente com relação a divulgação 

dos assuntos debatidos nas reuniões.” (Líder respondente C) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016; 2017) 

Essa ausência de interação, reafirma o nível de insuficiência na participação das 

populações em meio as diferentes discussões travadas nas reuniões do CG que 

envolvem aspectos associados ao turismo e as demais questões que se desdobram no 
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território desse município, de modo que mais uma vez se configura como um aspecto 

que questiona o processo participativo citado no Plano de Manejo da unidade, e 

interfere em mudanças e resultados futuros do turismo no âmbito do seu planejamento 

e gestão. Assim, o líder B deste município ainda destaca:  

“A não aproximação entre esses grupos, pode ser atribuída a duas 

questões chave: A falta de iniciativa popular da sociedade civil, em não se 

articular e não exercer força de pressão dos seus direitos, pois, caso 

houvesse fóruns organizados, a sociedade poderia criar condições para ser 

ouvida a partir do diálogo e da cobrança principalmente do poder público, 

por meio da construção de espaços de participação política, mas que no 

entanto, este não se mostra preocupado, tendo em vista que 

tradicionalmente são elites que tem na esfera política uma extensão do seu 

espaço privado, não sendo de seu interesse o diálogo e a participação civil. 

Além disso, a questão de que existem os órgãos como os conselhos, que é 

mais difícil ainda saber porque não funcionam, já que são compostos por 

diferentes representatividades, que apesar de defenderem seus interesses 

particulares podem contribuir com visões empreendedoras e de 

desenvolvimento, de modo que o conselho gestor da APA Bonfim-Guaraíra 

deveria estar se articulando para criar estratégias com esse viés, apesar de 

não deixar de ser um espaço de disputa, deveria haver uma atmosfera 

democrática e inclusiva com a visão de um desenvolvimento de turismo 

diferenciado, de modo que é a partir dessa mobilização maior, que seria 

possível beneficiar a todos, não só do ponto de vista econômico, mas de 

conservação do meio ambiente e de melhor qualidade de vida para a 

população local e do entorno”. 

Tendo se estruturado esse contexto, não é um fato surpreendente a questão de 

que a população local não tenha noção dos aspectos discutidos no âmbito do conselho 

gestor, limitando sua atuação e seu nível de conhecimento quanto os debates que 

circundam a atividade turística e que consequentemente refletem no cotidiano e na 

vida dos residentes, de modo que essa centralização, traz à tona outros elementos que 

na maioria das vezes passam despercebidos aos “olhos” do governo e de demais 

órgãos, como o receio dos moradores em tentar se engajar em processos dessa 

natureza, como argumenta um dos líderes de Tibau do Sul: “Pelo enfoque e 

importância dada aos grandes empresários, o nativo se sente envergonhado, inibido e 

com medo de comparecer ou dar alguma opinião sobre as questões que circundam o 

município e ser discriminado”(Líder respondente C). 

Assim, os residentes colocam-se na grande maioria das vezes em posições 

omissas às dinâmicas repressivas sociais existentes, que acabam por enraizar a 

característica de conformismo nas populações locais, em detrimento a flexibilização, e 

até mesmo priorização, da atuação de agentes externos ao mesmo tempo em que criam 

condições propícias para o surgimento de conflitos. 

Nesse sentido, entendendo-se a importância da definição de parcerias como um 

elemento a ser considerado para mitigar gradativamente este cenário que perpassa 
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ambos os municípios, bem como melhor direcionar a cadeia produtiva do turismo, ao 

se abordar esse aspecto em meio as entrevistas e destacar sua relevância dentro do 

processo de gestão da atividade turística, o líder B de Nísia Floresta, afirmou que 

mesmo reconhecendo a relevância da questão, não tem conhecimento de alianças entre 

órgãos do setor privado, público e a sociedade civil no intuito de contribuir para o 

desenvolvimento do turismo e consequentemente estreitar as relações existentes entre 

os diferentes grupos sociais, como explicitou: 

 “Não tenho conhecimento, no entanto, buscou-se várias iniciativas de 

parcerias e apoio com as secretarias municipais de turismo, meio ambiente 

e cultura, mas, nenhuma ação no âmbito estratégico foi levada adiante, 

todas as tentativas se mostraram sem resultados, em função da falta 

vontade e interesse político, e no problema aparente de falta de corpo 

técnico para se pensar numa política dessa natureza” (Líder respondente 

B).  

De forma concomitante, o líder A destaca que na ausência colaborativa do poder 

público, são priorizadas parcerias com instituições como o SEBRAE, e que de forma 

paralela, tentou-se criar um conselho de cultura e turismo para o município de Nísia 

Floresta em julho de 2016, mas em função de questões burocráticas e de interesse 

político, este não se consolidou. 

Já no município de Tibau do Sul, foi citado que apenas a associação de 

hoteleiros – ASHTEP – procura estabelecer parcerias na localidade com vistas ao 

turismo, no entanto, não se tenha obtido mais detalhes sobre os objetivos traçados. 

Desse modo, como aponta Beni (1997) percebe-se que a participação crescente 

do setor privado na dinâmica do turismo, tem influenciado na diminuição do papel do 

governo no sentido operacional, porém não no controle da gestão, o que faz ser 

extremamente importante a definição de parcerias, principalmente se considerado o 

aspecto de formação, de redes organizacionais dentro da cadeia produtiva do turismo. 

Por fim, a partir dos elementos já apresentados e mediante demais relatos acerca 

dos entraves e conflitos de ordem socioambiental, econômico e turístico, por parte dos 

líderes desses municípios, pode-se sistematizar os principais aspectos que atingem 

e/ou interferem no processo de planejamento e gestão do turismo a partir da percepção 

desses atores, possibilitando assim, uma interpretação mais holística do que se passa 

no contexto desses locais, como se pode visualizar na tabela 13 a seguir. 
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Tabela 13: Entraves e conflitos relacionados ao turismo na visão dos líderes comunitários de Nísia 

Floresta e Tibau do Sul 

 

Nísia 

Floresta 

Existência de esgotos e bares concentrados nas proximidades das lagoas 

causando degradação e poluição da água em função da falta de saneamento 

básico, sem a atenção devida das autoridades;  

Grupos sociais que justificam a atuação desconforme por questões partidárias, 

gerando desentendimentos; 

Empresas e fazendas privadas que se instalam para a produção do camarão, 

agindo no território muitas vezes de forma ilegal. 

Falta de autonomia das populações locais em se engajar na cadeia produtiva do 

turismo em função da presença de grandes investidores. 

A ausência de informações e mobilização social; 

Dependência de grande parte da população local com relação ao poder público 

municipal, a ponto de não contrariar opiniões para não desagradar; 

Grandes empreendedores que compram e constroem nas áreas, inflacionam o 

mercado imobiliário e afetando os pequenos empresários com a falta de espaço 

de atuação e alta de impostos; 

Privatização de espaços naturais por empresários, impedindo o usufruto por 

parte da população local; 

Apoio a eventos diversos em detrimento à cultura e os movimentos culturais 

locais; 

Os residentes locais não se beneficiarem adequadamente das atividades 

realizadas no locais dando vez para agentes externos usufruírem das riquezas 

locais; 

Falta de qualificação da população local para se inserir no setor do turismo, bem 

como aperfeiçoar os que já trabalham no ramo, além das questões de 

sinalização, acesso e estrutura dos locais que dão margem para um turismo 

desordenado, contribuindo para que as pessoas façam o que quiserem nos 

locais, gerando revolta e preocupação quanto as consequências desse processo 

para os residentes e para a localidade, uma vez que a população local já se sente 

prejudicada por esse movimento que não mobiliza  a economia, só polui e 

degrada o meio ambiente; 

Carcinicultura implantada em grande escala por empresários sem nenhum tipo 

de estudo, prejudicando o meio ambiente e a produção e ocupação dos 

pescadores locais, que passaram a vender suas terras por valores irrisórios e 

hoje muitos estão desempregados ou passaram a migrar para as zonas urbanas 

das cidades. 

 

 

 

Tibau do 

Sul 

Concorrência entre empresários locais e externos; 

Invasão de argentinos e hippies que comercializavam na localidade, 

transformando a Av. Baia dos Golfinhos em um verdadeiro camelódromo, 

gerando diversos problemas e tirando a vez do nativo, sendo posteriormente 

retirados pela pressão e reivindicação da população local ensejando na ação de 

reorganização local por parte da prefeitura; 

Empresas privadas que não respeitam o meio ambiente, sendo um problema 

constante, porque não há fiscalização, e sendo assim, o setor privado continua a 
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fazer atividades ilegais, como passeios de bug em locais proibidos, apesar de 

haver leis e de o setor saber disto; 

Compra de imóveis na região central de Pipa por empresários, que até então 

eram casas de moradores locais, ocasionando o afastamento dos autóctones do 

centro e transformando o espaço numa área totalmente comercial; 

A realização dos passeios de barco que tem afetado sensivelmente os golfinhos 

do litoral e a prática da pesca local, influenciando os pescadores a aderirem e 

exercerem outras atividades econômicas ligadas ao turismo, gerando mudanças 

culturais e prejudicado o meio ambiente; 

Existência de empresários com forte abertura de atuação gerando conflitos com 

os moradores locais que estão aquém desse processo, por não serem consultados 

e não haver diálogos entre as esferas, apesar de haver reclamações informais por 

parte dos autóctones eles continuam invisíveis. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016; 2017) 

O caráter desafiador de tais questões, que muito se assemelha aos enfoques 

colocados pelos membros do CG da unidade, sugere que há profundos e contínuos 

problemas voltados às interrelações que envolvem a sociedade civil, os empresários e 

o poder público municipal e estadual, associados aos aspectos políticos, 

organizacionais e de comunicação entre os atores, que acaba refletindo negativamente 

na visão dos turistas, como afirmou o líder C de Nísia Floresta: “A partir do momento 

que os turistas em potencial tomam conhecimento desses problemas, se cria uma 

resistência em visitar os locais ou mesmo uma imagem desfavorável para o 

município”.  

Além disso, a falta efetividade em buscar soluções executáveis, diminui cada vez 

mais as chances de estruturação de redes de articulação social, uma vez que se observa 

o individualismo tendencioso entre os campos de atuação nesses municípios, que 

distancia constantemente as possibilidades de equilíbrio entre a atividade turística e o 

meio ambiente, repercutindo diretamente no planejamento e na gestão da atividade. 

Sendo assim, torna-se necessário a construção de estratégias e metodologias de 

planejamento que definam eixos ou bases, objetivos e metas de desenvolvimento que 

transcendam o âmbito econômico, com mudanças gradativas enfocadas para conciliar 

a visitação e conservação, incluindo de maneira funcional as populações locais, para 

que seja possível alcançar bons resultados de gestão. 

Portanto, diante da quantidade de informações e da complexidade que circunda o 

contexto do turismo nos municípios pesquisados, pode-se entender na análise deste 

segundo objetivo, que o principal obstáculo a ser enfrentado para planejar e 

consequentemente gerir essa atividade, consiste em primeiro lugar na falta de 
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interação entre a diversidade de representações sociais incorporadas no cerne 

sociedade, turismo e natureza, e, principalmente, na forma como este conjunto atua no 

espaço e conduz as diferentes questões que surgem nessas áreas protegidas, bem como 

relacionado a conformidade e aplicabilidade de políticas públicas, e da iniciativa 

governamental e civil, para trilhar caminhos possíveis de coexistência socioambiental 

e turística. 

Assim, uma vez apresentado e discutido tais questões, passa-se à abordagem da 

percepção dos visitantes frente a experiência turística vivenciada na APABG, 

considerando o recorte da Praia do Amor, Praia de Pipa e Praia do Madeiro em Tibau 

do Sul, e da Lagoa de Arituba, Praia de Tabatinga e Mirante dos Golfinhos localizado 

nesta referida praia no que tange o município de Nísia Floresta. 

 

 

5.3. Percepção dos visitantes frente a experiência turística vivenciada na 

APABG  

 

        Inicialmente, identificou-se que dos 80 entrevistados somados os dois municípios 

(40 questionários cada), 52% dos turistas de Tibau do Sul estavam visitando o destino 

pela primeira vez, enquanto que 33% dos respondentes de Nísia Floresta, já haviam 

frequentado o destino cinco vezes ou mais, influenciados principalmente pela 

indicação de amigos e/ou parentes em ambos os locais, com grupos constituídos por 

familiares6. Frente a esse quantitativo, foram identificadas as procedências dos 

visitantes/turistas em ambos os municípios, sendo possível observar uma discrepância 

no perfil de uma localidade para outra, pois enquanto que Tibau do Sul apresentou um 

maior destaque para o público internacional (Argentina), Nísia Floresta revelou a 

predominância de grupos regionais/locais tendo como maior número de 

frequentadores pessoas advindas do município de Natal, como se pode visualizar nos 

gráficos 2 e 3. 

                                                           
6 Dados referem-se tanto a visitantes/turistas quanto a excursionistas.  
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Gráfico 2: Procedência dos visitantes/turistas de Nísia Floresta 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Gráfico 3: Procedência dos visitantes/turistas em Tibau do Sul 
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Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Desse modo, questionando-se sobre a percepção e avaliação da qualidade dos 

serviços, produtos e equipamentos turísticos existentes nos locais enfocados, 53% dos 

entrevistados do município de Tibau do Sul citaram como “bom” a estruturação dessa 

conjuntura no destino, enquanto que 32% colocaram como “ótimo” e 15% como 

“regular”, ao passo que em Nísia Floresta, 57% destes avaliaram como “bom” a 

qualidade desses elementos, seguido por 20% “ótimo” e 23% como “regular”, o que 

sinaliza outro contexto de análise no processo planejamento do turismo. 

Nesse sentido, com relação a avaliação de compatibilidade entre as práticas 

turísticas realizadas e as condições frágeis do meio ambiente, 62% dos respondentes 

de Nísia Floresta, consideraram como adequadas as atividades existentes, já os 38% 

restantes, declararam que estas não são realizadas de forma coerente em virtude de 
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vários aspectos como: falta de consciência das pessoas em jogarem lixo nos espaços, 

degradação dos recursos naturais, realização de passeios de buggy em locais proibidos 

e instalações irregulares que impactam o meio ambiente. Já em Tibau do Sul, 75% dos 

turistas participantes, consideraram favoráveis as atividades ligadas ao turismo e ao 

meio ambiente, não obstante, 25% tenha respondido de forma contrária a essa opinião. 

Como reflexo dessa questão, a quase totalidade de entrevistados em Nísia 

Floresta afirmou não ter identificado irregularidades relacionadas a realização do 

turismo durante sua permanência no destino, por outro lado, em Tibau do Sul, apesar 

de 68% dos respondentes também compartilharem desse ponto de vista, 32% 

apontaram que detectaram irregularidades, como problemas relacionados a 

desorganização do trânsito e a alta velocidade nas ruas estreitas de Pipa, descaso com 

o saneamento básico e a falta de lixeiras, existência de muitos vendedores ambulantes 

e embarcações de passeios superlotadas. A observação desse cenário, tende a 

reverberar em diferentes escalas dentro da dinâmica do fluxo de turistas, que pode ser 

comprometida mediante o feedback negativo do destino dentro da percepção desses 

atores. 

Assim, com relação a interação entre população local e visitantes, a maioria dos 

entrevistados de Nísia Floresta, ou seja, 38%, revelou não saber julgar como se 

estabelece essa aproximação de atores no destino, e nesse quesito, pode-se associar o 

caráter dessas respostas às características de viagens de curta duração cada vez mais 

comuns, que impossibilitam o estreitamento dessas relações. Em contraponto, 55% 

dos turistas referentes a Tibau do Sul, afirmaram existir uma boa relação entre os 

grupos, apesar de se pautarem em aspectos superficiais, que muitas vezes se 

restringem a contatos comerciais.  

Por outro lado, como afirma Souza (1997), conforme o contraste produzido pelo 

contato entre grupos sociais socioeconômica e culturalmente distintos, há graus de 

complexidade diferentes, pois é necessário considerar que um fluxo regular de turistas 

que se destinam a um espaço onde o poder aquisitivo, a cultura etc., são similares a 

dos próprios turistas, os impactos tendem a diluir-se e podem até predominar os efeitos 

positivos, criando maior abertura para que a relação entre estes flua com mais 

facilidade.  

Contudo, num cenário controverso, em que as desigualdades sociais, culturais e 

econômicas imperam, a proximidade entre os sujeitos pode ser por vezes traumática 

ou mesmo inexistente, uma vez que um grupo de pessoas buscando lazer num contexto 
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turístico, oriundas de uma realidade considerada “superior” e dotadas de maior poder 

aquisitivo, podem gerar muitas distorções entre uma população mais pobre, como se 

observa no caso de Nísia Floresta e Tibau do Sul com relação a discrepância entre 

nativos e turistas que com características de grupos sociais elitistas, principalmente 

quando se trata da predominância do público em Pipa por exemplo, onde grande parte 

do fluxo consiste em turistas estrangeiros de níveis sociais altos (no que tange 

principalmente o quesito renda familiar). 

Somado a isto, no tocante à realidade das demandas de muitas APA’s no Brasil 

que se expandem em virtude da concentração do turismo fixado no território, buscou-

se identificar no caso da APABG, o conhecimento dos entrevistados acerca do espaço 

visitado quanto uma área de proteção ambiental legalmente instituída, e, no entanto, as 

respostas obtidas revelaram contextos bastante diferentes numa perspectiva de 

comparação entre os municípios foco da pesquisa.  

No caso de Tibau do Sul, bem mais da metade dos turistas, isto é, 62% citaram 

que têm conhecimento de que àqueles espaços compõem uma área protegida, e 38% 

afirmaram não saber a respeito desse aspecto, fato este, que pode contribuir com a 

possível falta de comprometimento na conservação dos recursos naturais locais, bem 

como para o desordenamento de questões afins derivadas do grande fluxo de demanda 

turística, por outro lado, no contexto de Nísia Floresta, percebeu-se de forma contrária, 

que a grande parte dos respondentes não tinha ciência de que uma parcela significativa 

do território desse município integra uma unidade de conservação, implicando na 

necessidade de melhor divulgação do destino pautado tanto na questão ambiental 

quanto turística.  

Nesse contexto, após suscitar a reflexão dessas questões, os turistas 

entrevistados nos locais de Tibau do Sul, ao serem indagados sobre sua percepção 

quanto a organização e a forma com que é realizado o turismo no espaço visitado, 

citaram como “bom” a maneira como acontece as atividades ligadas ao turismo, 

aspecto que correspondeu a 65% dos respondentes, em paralelo, 20% declaram como 

“ótimo” e 15% como “regular”. Da mesma forma, 55% dos turistas em Nísia Floresta 

consideraram como “bom” a organização e realização do turismo, apontando ainda 

como “ótimo” 25%, e 18% como “regular”.  

Essa perspectiva, justifica os altos níveis de satisfação com relação as 

experiências turísticas apresentadas pela quase totalidade dos entrevistados em ambos 

municípios, como disposto no gráfico 2, no entanto, ao analisar de forma holística os 
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dados, percebe-se que ao cruzar as informações dispostas com os relatos referentes ao 

que “poderia melhorar no destino”, há uma discrepância entre nas respostas que põe 

em dúvida a real satisfação em meio visitação turística por parte dos respondentes. 

Gráfico 4: Avaliação de experiência turísticas nos municípios foco de pesquisa 
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Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 O gráfico indica a percepção dos 80 entrevistados quanto sua experiência 

turística vivenciada nos locais citados, apresentando os percentuais para cada categoria 

definida, onde a justificativa da grande maioria dos respondentes em considerar como 

“ótimo” ou “bom” este aspecto, se respaldou na alegação de “nunca ter tido 

problemas” durante o período de permanência nos destinos, podendo-se entender a 

priori, que há uma boa aceitabilidade da forma de condução do turismo e da sua 

conjuntura de oferta de produtos e serviços, bem como dos atrativos ambientais 

existentes.  

 Entretanto, de forma paralela a essa visão, foram apontados diversos aspectos 

que necessitam de aprimoramento nos destinos, na perspectiva de melhor potencializar 

as estruturas inerentes o turismo local, e, consequentemente contribuir para seu 

desenvolvimento gradativo, como se pode visualizar na tabela 14: 

Tabela 14: Aspectos à melhorar relacionados ao turismo nos destinos pesquisados 

Nísia Floresta Tibau do Sul 

Estacionamento; 

Segurança; 

Preços; 

Divulgação do destino; 

Iluminação e limpeza das ruas; 

Acessibilidade para pessoas com mobilidade 

reduzida; 

Mais opções de transporte coletivo; 
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Sinalização; 

Controle de poluição sonora; 

Adequação de passeios; 

Estrutura do transporte coletivo e horários 

regulares; 

Melhorar a proteção do meio ambiente; 

Infraestrutura turística nas praias e lagoas; 

Atendimento nos serviços prestados de 

A&B; 

Maior suporte de informação ao turista; 

Gestão dos espaços turísticos; 

Serviços especializados para crianças; 

Maior preservação do local; 

Melhorar o acesso à Praia de Pipa; 

Melhorar a estrutura dos restaurantes e bares; 

Ordenamento e organização do transito; 

Maior valorização da natureza, do nativo e de 

sua cultura e identidade; 

Melhorar a infraestrutura das praias; 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

De forma comparativa, parece bem evidente a existência de lacunas entre os 

posicionamentos dos participantes, que ao mesmo tempo em que mostram-se 

“satisfeitos” com os locais e classificam de forma positiva seu contexto, relatam a 

necessidade de maior enfoque nas questões apontadas, assemelhando-se aos entraves 

apresentados pelos demais grupos enfatizados na pesquisa. Além disso, alguns dos 

aspectos citados denotam com mais ênfase seu estado crítico e a necessidade de 

articulação e resolução, como por exemplo, casos de falta de saneamento básico no 

município de Tibau do Sul, como se pode ver na figura 16, bem como a questão da 

desorganização do trânsito em vias estreitas de Pipa, que acaba por atingir a segurança 

dos turistas que transitam pelos locais. 

Figura 13: Lançamento de esgoto a céu aberto por barracas de praia, em Tibau do Sul 

 

Fonte: Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental APABG (2014) 
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Outro aspecto bastante enfocado, foi a questão dos altos preços praticados aos 

turistas na Lagoa de Arituba em Nísia Floresta, que podem repercutir numa 

interpretação de exploração em função das particularidades dos atrativos turísticos 

locais, colocando-se como um reflexo da realização de um turismo sem a devida 

orientação e regulamentação nos espaços. 

De forma concomitante, a questão estrutural do transporte coletivo e a 

necessidade de horários regulares, apresentaram-se como pontos carentes de maior 

atenção, em virtude da existência de demandas provenientes da região metropolitana 

de Natal, que buscam conhecer e/ou visitar as lagoas e praias do referido município, de 

modo que as opções insuficientes de acesso e a instabilidade de horários, configuram-

se como fatores limitantes para o processo de visitação turística. 

Dessa forma, nota-se que na medida em que se intensifica o marketing dos 

destinos, principalmente de Tibau do Sul, a partir do governo estadual junto à 

secretaria de turismo e os demais poderes municipais, com o objetivo de atrair 

demandas cada vez maiores, esbarra-se num processo ilusório atual de 

desenvolvimento que não condiz com a realidade perpassada no município, e nas áreas 

correspondentes a proteção ambiental, considerando a falta de interação dos aspectos 

sociais locais, uma vez que “ignora-se” as diferentes situações que cercam os espaços, 

e que refletem nas experiências dos visitantes, destoando dos discursos de avanço e 

qualidade turística usualmente evidenciados, tornando mais complexo direcionar o 

planejamento do turismo nos locais. 

Assim, considerando que os participantes de pesquisa apresentaram certa 

discrepância em suas percepções, entende-se que apesar da “satisfação” apontada nas 

respostas expressar o caráter significativo das experiências turísticas vivenciadas, estas 

estejam imbuídas numa visão limitada de conhecimento do turismo nos espaços, em 

virtude de uma articulação sociopolítica que contribui para mascarar a existência de 

problemas socioambientais, culturais, econômicos e turísticos num contexto local 

desconexo em muitos pontos de análise, inclusive no que diz respeito a aplicabilidade 

de políticas públicas, colocando em foco a necessidade de mitigar as 

desconformidades que se acumulam, e priorizar além de outros elementos, as questões 

citadas pelos turistas, para que estas não se configurem como conflitos de grandes 

proporções futuras, exigindo-se assim, um equilíbrio entre de organização interna e 

padrões socioeconômicos externos. 
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Portanto, nesse enfoque, compartilha-se da visão de Beni (1997) de que o 

planejamento voltado ao turismo precisa ser sempre expressado e representado em sua 

complexa totalidade, demandando certo tipo de integração entre seus componentes, 

isto é, a sincronização dos elementos e atores envolvidos.  

 

5.4. Panorama situacional da atividade turística na APABG nos municípios de 

Tibau do Sul e Nísia Floresta  

Nesse quarto e último objetivo, parte-se do pressuposto de que o fenômeno 

turístico em Tibau do Sul e em Nísia Floresta está condicionado a parcialidade da 

gestão política, no sentido de serem priorizados aspectos tangentes ao consumo e a 

produção do capital, em detrimento aos diversos aspectos propriamente locais, que se 

trabalhados de forma coletiva, o que parece bem distante frente aos desafios que se 

apresentam, poderiam contribuir de forma determinante para uma mudança qualitativa 

do turismo no meio ambiente. 

Nesse sentido, buscando a representação da totalidade desta pesquisa, a qual está 

diretamente atrelada as percepções dos sujeitos entrevistados, reservou-se para este 

momento a apresentação dos relatos dos membros do CG da APABG e dos líderes 

comunitários que expõem de forma objetiva a visão dos respondentes sobre como o 

turismo está se “desenvolvendo” nos espaços, embora os elementos debatidos 

anteriormente denunciem tal contexto, expressando suas incoerências. Assim, 

divididos nas tabelas 15 e 16 de acordo com cada grupo, os representantes 

descreveram o turismo nas áreas definidas da APABG do seguinte modo: 

Tabela 15: Percepção dos conselheiros entrevistados quanto ao turismo na APABG 

“O turismo tem crescido de forma intensa, mas de forma desorganizada, a exemplo de Pipa 

onde o fluxo de demanda cada ano aumenta, a APABG não tem bons espaços físicos, estradas, 

acessos de qualidade e de pessoas de forma que a unidade não está preparada para essa ritmo 

crescente. Outro exemplo, são as lagoas em Nísia Floresta, que tem recebido uma grande 

quantidade de ônibus nos finais de semana, sendo que a localidade não tem suporte (lagoa do 

carcará), então esse é o retratado do turismo na APABG.” (Representante do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Nísia Floresta); 

 

“O turismo é o nosso único ganha pão e única solução para o município. Mas, é preciso um 

turismo organizado, ou vamos acabar com o município. Digo isso, porque a exemplo da Lagoa 

do Carcará, existe nos domingos a presença de 110 ônibus de “piquenique”, vindo do interior 

da Paraíba, do RN e do Pernambuco, cada ônibus com 40, 50 pessoas, deixando a lagoa 

imunda, suja, com resto de comida além dos ônibus que estão causando problemas de 

estacionamento e a lagoa não suporta isso.” (Representante do Poder Executivo Municipal de 

Nísia Floresta) 
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“O turismo é intenso, mas é mal explorado, muitos problemas, como falta de estrutura, falta de 

trabalho de conscientização, de fiscalização, entre outros.” (Representante ONG Sociedade 

Terra Viva) 

 

“Nós quanto conselho, tentamos fazer o papel de mediador, mas o que a gente não pode é 

abarcar uma política pública de desenvolvimento do turismo porque isso cabe a outras 

instituições. Assim, o turismo acontece de formas diferentes na APABG. Em Pipa, Tibau do sul, 

temos um turismo um pouco mais consolidado que deve-se desenvolver como uma alternativa 

menos prejudicial ao meio ambiente.” (Representante IDEMA) 

 

“O turismo na APABG tem evoluído em termos de demanda, no entanto, é necessário buscar a 

conciliação entre a atividade econômica do turismo e a sustentabilidade.” (Representante 

IGARN) 

 

“O turismo é a fonte principal de renda de Tibau do Sul e isto se reflete para os demais 

municípios vizinhos. No momento, o turismo está extremamente desorganizado, não existe 

fiscalização e em função da mudança de governo e consequentemente da troca de profissionais 

nas secretarias, inclusive na de turismo, é difícil haver ações com foco no desenvolvimento da 

atividade. No intuito de alavancar o turismo, os candidatos a prefeito no município de Tibau do 

Sul, assinaram uma carta de compromisso, comprometendo-se a trabalhar para desenvolver 

essa atividade na localidade.” (Representante da Associação dos Hoteleiros de Tibau do Sul e 

Pipa) 

 

“O turismo infelizmente acontece de forma absolutamente desordenada, não existe uma 

política pública do turismo real. Um exemplo claro desse processo na APABG, ocorre no 

município de Nísia Floresta que compreende mais de 80% do seu território na demarcação da 

APA e poderia se beneficiar muito com a atividade turística, tendo em vista sua diversidade de 

recursos naturais frente às praias, dunas, lagoas e a área rural, ou seja, um complexo de 

recursos, que ainda não foram reconhecidos pelo município, uma vez que este ainda não 

conseguiu ter a capacidade e competência de valorizar e investir numa política pública de 

turismo, muito menos o órgão estadual. Dessa forma, tem-se um turismo predatório, de massa, 

sem nenhuma regulamentação. Pode-se citar ainda, o exemplo da Lagoa do Carcará, que 

recebe mais de 100 ônibus de turismo nos domingos, mas, que por outro lado, não tem o 

mínimo de saneamento básico, ou seja, são muitas pessoas num espaço que não suporta esse 

quantitativo, além dos bares e restaurantes instalados no entorno, ensejando numa situação 

crítica.” (Representante ONG Oceânica) 

 

“É um turismo pobre, poluidor e destruidor, as pessoas fazem o que querem. Vários ônibus e 

carros com paredões chegam nas lagoas, sobrecarregando os espaços e gerando poluição 

sonora.” (Representante Amigos da lagoa do Bonfim) 

 

“O turismo é muito forte e com muita potencialidade pautado nos atributos ambientais, mas 

precisa ser melhor ordenado e organizado na APABG.”. (Representante da Gerência Regional 

do Patrimônio da União). 

“O turismo na APABG é péssimo, apesar da área possuir diversas belezas e recursos naturais 

perceptíveis, este acontece de forma irregular e desordenada. É o turismo do consumo e da 

sujeira, num Estado em que esta atividade é um das principais práticas econômicas geradora 

de renda para as populações locais, mas que no entanto, estamos longe de tornar organizado 

dentro das UC’s.” (Representante IDEMA) 

“É um turismo pobre, em virtude dos municípios não terem um olhar para atividade, a 

população local não valoriza o que tem, o poder público por sua vez não tem o olhar voltado 

para desenvolvimento da atividade” (Representante dos trabalhadores Rurais de Nísia 

Floresta) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016; 2017) 

 

Partindo do pressuposto enfatizado por Hall (2001) de que o planejamento é um 

tipo de tomada de decisão que lida com um conjunto maior de decisões 
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interdependentes ou sistematicamente relacionadas e não individuais, sendo integrante 

de um processo global de “planejamento-decisão-ação”, nota-se claramente que as 

circunstâncias que permeiam o turismo em ambos os municípios, estão diretamente 

ligadas a ausência de um processo inicial de planejamento integrado, e sobretudo, de 

uma visão a longo prazo de como o turismo poderia se desencadear no território, 

observando seus benefícios e negatividades.  

Diante disso, no contexto em que tais sujeitos reconhecem o forte potencial da 

atividade turística atrelado aos recursos ambientais que lhes conferem características 

atrativas quanto destinos, ao mesmo tempo revelam que a conjuntura desordenada e 

degradadora das práticas ligadas ao turismo sobressaem a essas dinâmicas, sendo 

correto afirmar, baseado em Rodrigues (1997, p. 49), que o delineamento acometido 

nesses municípios “vem facilitando o uso fugaz e intenso do território, como parte 

integrante do ideal de modernidade que considera o desenvolvimento como uma meta 

a ser atingida, medida e mediada pela produção de mercadorias”.  

Assim, esse tipo de direcionamento somado a insuficiência organizacional dos 

agentes locais e regionais, são elementos que fortalecem o estado crítico do turismo 

em Nísia Floresta e Tibau do Sul, materializados pelos aspectos enfocados, bem como 

por outras diversas questões que fogem aos objetivos de investigação dessa 

dissertação, mas que de forma geral, alertam para a necessidade de mudança 

começando pela base de atuação política entre instituições, órgãos e entidades afins, 

que compõe a linha de frente da gestão pública e dos espaços quanto locais de 

conservação ambiental, no caso desta discussão, o próprio Conselho Gestor da 

APABG, que apesar de não compartilhar diretamente do propósito de organização da 

atividade turística, possui sua lógica totalmente imersa nesse contexto, o que lhe 

confere a responsabilidade de lidar com questões em que o turismo se faz presente. 

Nesse sentido, considerando que as visões plurais permitem uma interpretação 

mais fundamentada do turismo nesses municípios, constituindo-se como fontes de 

informações complementares, os líderes comunitários participantes, descreveram a 

situação vigente dessa atividade da seguinte forma: 
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Tabela 16: Percepção dos líderes comunitários entrevistados quanto ao turismo nos municípios alvo da 

pesquisa 

 

 

Nísia 

Floresta 

“Temos um turismo predatório, principalmente nas lagoas onde ocorre um 

processo preocupante da baixa densidade do volume de água, há relatos de 

barraqueiros que estão se sentindo prejudicados pelo crescimento da demanda 

por parte de operadoras de turismo, que enviam muitos ônibus com turistas, 

mas, não mobilizam a economia no local, pelo contrário, geram lixo e mal uso 

do espaços das lagoas. O município de Nísia Floresta, pra ser parte de uma APA 

é preciso ter ações de sensibilização com foco na população local pra que ela 

entenda o significado disso, por que hoje as pessoas não conseguem perceber a 

necessidade de se conservar os bens naturais, então, são necessárias mais 

informações por parte dos órgãos públicos e do conselho gestor.” (Líder A) 

 

“O turismo em Nísia Floresta é um aspecto muito preocupante com relação a 

forma de condução e com que é realizado, pois deixa a desejar. É uma atividade 

convencional e tradicional, centrada nas belezas naturais principalmente pelo 

segmento de sol e praia e isso tem desencadeado consequências danosas, como 

por exemplo o crescimento de casos de jovens envolvidos com drogas e 

prostituição infanto-juvenil, e, nos últimos anos, o aumento da violência, de 

forma que parte desse aspecto de desagregação social se deve a essa concepção 

de turismo convencional que impera no município, e o poder público não vem se 

mostrando capaz de desenvolver alternativas viáveis de turismo, como o turismo 

de base comunitária para promover o fortalecimento da identidade, da cultura, 

dos movimentos locais e da geração de renda para o município.  O turismo no 

município é tão predatório, que na própria divulgação institucional do governo 

as praias são divulgadas como sendo de Natal, ou seja, é um turismo que 

neutraliza e nega as identidades locais, pois o turista chega, visita o Baobá, o 

tumulo de Nísia Floresta, a estação ferroviária e já segue para as praias, sem 

prolongar sua estada na cidade para experimentar a gastronomia local, comprar 

artesanatos etc., beneficiando assim, apenas os grandes empreendimentos e não 

os residentes.” (Líder B) 

 

“O turismo está caminhando cada vez mais para a degradação do meio 

ambiente. Há exploração das lagoas de forma desordenada, deveria existir 

maior controle, organização e trabalho conjunto das secretarias para viabilizar 

a resolução dessas questões.” (Líder C) 

 

 

Tibau do Sul 

“Vejo que as pessoas que estão à frente do turismo tentam fazer desta uma 

atividade organizada, mas pra ter um bom turismo é preciso bem mais. Com 

relação a atuação do poder público, quase nada foi feito ou está sendo feito para 

potencializar o turismo na localidade.” (Líder A) 

“Gostaria que o turismo atual acontecesse como antigamente. Foi um 

crescimento muito rápido, os gringos tomaram conta da minha cidade, me 

senti invadida. É tanto que foi muito intenso o trabalho para que os 

estrangeiros entendessem que esse espaço é nosso e eles estão aqui de 

passagem." (Líder B) 

“As perspectivas quanto a atuação do poder público para com o turismo são 

boas, alguns projetos foram idealizados e me parece adequado para algumas 

necessidades de momento, mas não se pode dizer que foi dada a devida atenção, 

apesar de o município pautar-se economicamente do turismo, a atuação pública 

não passou até hoje de uma atuação nota 6.” (Líder C) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016; 2017) 

 

Os textos em destaque, expressam particularidades que merecem evidência 

dentro do processo de planejamento e gestão dessa área, pois, no caso de Nísia 

Floresta, como sinalizado, a questão da divulgação dos locais para uso turístico com 
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referência a capital do Estado, enfraquece as possibilidades de independência quanto 

um destino turístico e reduz as forças de ação política que poderiam existir no 

município, consistindo em um fator desencorajador para a formação de parcerias, de 

redes organizacionais e de interação entre os atores que consideram a necessidade de 

dinamizar essa localidade a partir do turismo. 

Com relação a descrição do líder B de Tibau do Sul, pressupõe-se que a 

sensação de invasão citada, esteja ligada a um processo de secundarização social que 

se intensificou a partir da abertura e valorização dos agentes externos de mercado 

principalmente na localidade de Pipa, e consequentemente pela superestimação do 

perfil da demanda turística, que contribuiu para uma certa desvalorização da cultura e 

da identidade local, se refletindo também, no envolvimento e na participação 

insuficiente dos residentes para com a maior parte das questões operacionais e de 

gestão das áreas.  

Um reflexo disto, se respalda na presença significativa de estrangeiros tanto no 

mercado formal quanto informal existente em Pipa que acaba por diluir aspectos da 

cultura local, tendo em vista que muitos aspectos particulares ao lugar e inerentes aos 

residentes/nativos são “esquecidos” em detrimento a novos hábitos e relações 

socioeconômicas, introduzidas no contexto desses espaços.  

Nesse cenário tendencioso, o planejamento quanto um instrumento político, 

torna-se mais complicado porque tem de conciliar os interesses de uma população que 

busca prazer, num local onde outras pessoas vivem e trabalham, e nesses embates, os 

conflitos são frequentes e inevitáveis (Rodrigues, 2001). 

Assim, um fato que reafirma e comprova ainda mais a dinâmica interna 

desequilibrada de condução do turismo em Tibau do Sul, contestando de forma 

comparativa a conjuntura que lhe confere destaque quanto destino indutor, consiste na 

iniciativa política entre os até então candidatos a gestor municipal, em 

comprometerem-se na busca por potencializar e alavancar qualitativamente a atividade 

turística local, reconhecimento a existência de grandes e diversos problemas ligados a 

ineficiência do planejamento e da gestão pública nos espaços. 

Nessa abordagem, entende-se que se observado de forma comparativa as etapas 

de planejamento apresentadas na figura cinco (5) do corpo teórico, (que trata do 

turismo sustentável associado ao desenvolvimento local das APA’s) os diversos 

desafios socioambientais, econômicos, administrativos, culturais e turísticos 

levantados e discutidos, apontam para a necessidade de trabalhar de forma mais 
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urgente alguns elementos estruturantes desse modelo em meio a dinâmica dos 

municípios alvo de pesquisa, como: participação da comunidade na produção de bens 

e serviços do turismo; estruturação político institucional do turismo nos setores 

público e privado; definição de estratégias de desenvolvimento a partir de objetivos, 

metas, visão de futuro, formulação de políticas, fonte de recursos e preparação dos 

programas de ação; plano de sensibilização e formação; plano municipal; e plano de 

comunicação e marketing. Embora, todas as etapas sejam indispensáveis para a 

aproximação de um cenário de desenvolvimento. 

Desse modo, acredita-se que só a partir de uma articulação dessa natureza seja 

possível criar condições práticas para alcançar as perspectivas estabelecidos para a 

APABG nos próximos anos, na qual se propõe a abarcar o seguinte objetivo: 

Em 25 anos a Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíra será uma área 

na qual atividades econômicas, de extrativismo e subsistência serão 

desenvolvidas de forma sustentável, sem degradar os diversos ecossistemas 

existentes, preservando a biodiversidade, geodiversidade, os recursos 

hídricos e as belezas cênicas desta UC. A APA será motivo de orgulho para 

seus moradores, onde os saberes e a cultura local serão valorizados e 

preservados de forma integrada ao rico patrimônio natural. Além disso, no 

futuro os habitats estarão em melhores condições do que as atuais, 

possibilitando o repovoamento por espécies nativas, que historicamente 

existiam na região (Minuta do Plano de Manejo, 2016, p. 37). 

Por essa definição e pelo contexto de pesquisa, é que se faz importante buscar no 

caso dos poderes municipais, o apoio do Estado a partir de intervenções políticas para 

aprimorar a infraestrutura pública como acessos, sinalização, saneamento básico, 

segurança etc., vislumbrando também a promoção do bem estar social, que via de 

regra, deve ser uma das principais funções a serem desenvolvidas pela estrutura do 

Estado. 

Assim, tendo exposto toda a complexidade inerente aos diferentes entraves, 

conflitos e oportunidades que perpassam o contexto do turismo em Nísia Floresta e 

Tibau do Sul, defende-se que é necessário encarar a dinâmica dos conflitos não só 

como um viés gerador de problemas, mas observar as virtudes e possibilidades de 

transformação que podem ser extraídas das situações desencadeadas desse processo, 

como uma condição necessária para superar os hiatos e os limites socialmente 

estabelecidos, onde as partes podem dialogar buscando solucionar as disparidades 

existentes, como afirma Simmel (1983), quando menciona que o conflito poderá se 

configurar numa intervenção construtiva, bem como formar um novo quadro social em 

níveis diferenciados, com capacidade de formar novos arranjos interacionais. 
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Por esse prisma, a crítica principal deste estudo, recai sobre o aparente caráter 

estanque e inerte da esfera pública no que tange a realização de ações concretas de 

planejamento e gestão conjunta aos níveis municipais, que por sua vez negligenciam 

na maioria das vezes a dinâmica geradora do turismo quando não dispõe do apoio 

necessário a um trabalho contínuo que venha beneficiar não só financeiramente as 

localidades, os turistas e as estruturas de suporte voltadas a eles, mas também 

favorecer os residentes reduzindo os gargalos sociais existentes.  

Desse modo, entende-se que a categoria do tipo APA vinculada ao aspecto de 

modelo de desenvolvimento econômico e ambiental parece não atender as perspectivas 

dentro do contexto em que foi criada, ou seja, para compatibilizar a coexistência 

harmônica entre uso/consumo e conservação, todavia sua instituição seja imposta e 

demandada dentro da escala federal onde se recomenda o planejamento integrado com 

as demais atividades inseridas. No caso da APABG, observar-se que esse quadro tende 

a se reproduzir uma vez que foi possível verificar a insuficiência de autonomia do 

conselho gestor, apesar de deliberativo, para questões que circundam a dinâmica 

ambiental, como a atividade turística com sua forte influência no território da área, o 

que nos faz refletir se os caminhos escolhidos e os mecanismos adotados politicamente 

e de forma prática, como a instituição de conselhos, realmente conduzem em direção à 

cenários de desenvolvimento e até que ponto podem servir de instrumento mediador e 

resolutivo de problemas com diferentes naturezas. 

Ademais, o entendimento que se pode extrair a partir das devolutivas dos 

entrevistados é que o panorama situacional do turismo nas respectivas áreas, encontra-

se numa lógica contrária aos pressupostos de conservação, e favoráveis ao surgimento 

de embates sociais, onde, caso permaneça o descaso dos aspectos anteriormente 

colocados, os desafios se tornarão cada vez mais difíceis de serem reparados. 

Por fim, a partir da análise dos quatro objetivos estabelecidos, a questão 

efetivamente mais conclusiva desse trabalho com relação ao problema de pesquisa 

levantado, consiste em dizer que os desafios socioambientais, culturais, econômicos e 

turísticos estão diretamente e internamente relacionados, e concentram sua 

complexidade calcada na pluralidade de interesses sociais, interferindo assim no 

processo de planejamento e gestão do turismo, na medida em que são inobservados 

pela esfera política sem as devidas articulações de resolução. 

Além disso, convém acrescentar que na visão da pesquisadora, a incorporação 

em si da atividade turística nesses espaços de proteção ambiental, não tenha se 
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configurado historicamente e de forma atual, como o problema central na dinâmica 

socioambiental local, mas, se remeta a sua forma de condução sociopolítica que 

compromete a organização entre as diferentes dimensões e elementos que estruturam 

sua cadeia produtiva, interferindo e minimizando as possibilidades de avanços reais 

em função da vinculação exacerbada em favor da produção de capital financeiro, 

ficando assim, o sentido da incerteza quanto ao futuro desses espaços e das suas 

populações, na ausência de perspectivas de desenvolvimento atrelado a atividade 

turística. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Área de Proteção Ambiental consiste num instrumento utilizado pelo poder 

público para proteger uma parte do território. Ao passo que foi se fixando a atividade 

turística nos municípios de Tibau do Sul e Nísia Floresta, e intensificado seu valor 

ambiental, ascendeu-se historicamente uma grande atuação antrópica, que diante da 

ausência de políticas públicas bem definidas, contribuiu para o desencadeamento de 

diversos entraves e conflitos que hoje tornaram-se verdadeiros desafios em meio a 

dinâmica de compatibilidade entre os campos.  

No contexto do universo empírico de pesquisa, foi evidenciado que apesar da 

viabilidade econômica atrelada ao turismo apresentada pelos municípios selecionados, 

a sistemática identificada revelou uma série de contradições pautadas numa lógica de 

desorganização enraizada principalmente no campo social e político que se mostraram 

como intervenientes diretos do processo de realização da atividade turística. 

Desse modo, conforme os objetivos traçados, entende-se que em se tratando da 

vertente de envolvimento e atuação do conselho gestor da APABG no que tange a 

esfera do turismo, este apesar de compartilhar diretamente de um mesmo contexto, 

ainda não considerou de forma incisiva o poder multiplicador da atividade a ponto de 

tomar iniciativas concretadas com vistas a um maior mitigação da atuação antrópica 

com base num entendimento de contribuição e favorecimento ao aspecto ambiental, 

associado ao trabalho conjunto aos demais órgãos, o que justifica a necessidade de 

uma abordagem prática e dual entre os propósitos quanto APA e as adversidades que 

se conectam ao turismo.  

Com isso, acredita-se que é fundamental trabalhar o aspecto da qualificação dos 

membros do conselho, para que sejam capazes de expandir e transcender à visão de 

conservação ambiental para um contexto interdisciplinar, uma vez que na realidade de 

Nísia Floresta e Tibau do Sul o turismo se faz protagonista, merecendo assim, 

significativa atenção nas deliberações futuras do órgão na intenção de abrangerem 

ações positivas na esfera de planejamento e gestão da atividade. 

Nessa lógica, defende-se que apesar da definição de projetos que abarcam o 

turismo dentro da dinâmica de elaboração do Plano de Manejo da unidade ser 

extremamente válida e necessária, a própria falta de certeza na execução e clareza em 

quando serão aplicadas essas ações, consistem em entraves para a organização do 

turismo no meio ambiente, que por sua vez são reflexos da morosidade da atuação 

política, retratada também no processo de instituição da unidade. 
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Desse modo, os conflitos identificados de grande maioria estrutural atrelada a 

ausência do poder público, mostram que apesar da complexidade inerente nos espaços, 

alguns elementos são passiveis de resolução a curto prazo, como por exemplo o 

aspecto da sinalização a partir de placas indicativas nos destinos, fiscalização das áreas 

e até mesmo o estabelecimento de espaços de atendimento para informações turísticas, 

no entanto, seja necessário vontade e colaboração política bem como reivindicação 

direta da população, que por outro lado, não se mostra muito atuante na busca por 

reverter aspectos que também incidem sobre seu cotidiano. 

 Além disso, apesar de muitos dos entraves e conflitos identificados não serem 

também apontados pelos turistas participantes, ficou claro o contraste de visão ao se 

qualificar o turismo e sua forma de realização frente a concepção expressa pelos 

demais entrevistados, o que sinaliza que há uma falta de avaliação crítica dos 

visitantes frente as fragilidades no entorno das estruturas, produtos e serviços 

ofertados nos destinos, contribuindo para a permanência de um cenário distante de 

coexistência favorável entre a cadeia produtiva do turismo e um planejamento que 

comtemple os diversos aspectos apontados pelos demais atores além do setor público e 

privado.  

Assim, está claro que o turismo em Nísia Floresta e Tibau do Sul necessita de 

uma articulação real entre poder público, iniciativa privada e terceiro setor para que 

exista a possibilidade de um trabalho conjunto em prol de um planejamento integrado 

para melhorar as condições de qualidade dos destinos e de competitividade frente as 

demandas do mercado e de fluxo de visitantes, todavia a completude desse processo 

apenas se dará quando for possível estabelecer uma maior sociabilidade que englobe 

laços interativos não estereotipados entre representantes formais da APA e as 

populações locais, no intuito de criar uma atmosfera relacional, em que os aspectos 

negativos não se sobressaiam às oportunidade de desenvolvimento dadas pelo 

potencial ambiental existente. 

Desse modo, a partir desses pressupostos entende-se frente ao objetivo geral 

delimitado e do problema de pesquisa levantado, que os diversos entraves de ordem 

socioambiental, econômica, cultural e turístico que se colocam como desafios 

emergentes no contexto dos municípios enfocados, interferem no processo de 

planejamento e gestão do turismo na medida em que tornaram problemas 

“permanentes” e contínuos de grande dependência de pública em paralelo a uma 

abertura de atuação muito flexibilizada para agentes externos alheios a qualquer 
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regulamentação que limite a exploração dos atributos naturais que se fazem os 

principais atrativos para a realização da atividade turística. Além disso, por não 

denotarem observância significativa do poder público municipal e estadual, a 

intensificação desses desafios impossibilita agregar valor as dinâmicas locais, inserir 

as populações no contexto decisório de gestão, reestabelecer a cultura dos espaços etc., 

recaindo sobre a estagnação dos processos de planejamento para o turismo e reduzindo 

as chances de mudança futura de gestão da atividade. 

Portanto, acredita-se que o planejamento turístico das áreas pesquisadas, deve 

priorizar ações de mediação de conflitos entre uso, consumo e proteção dos recursos 

naturais através da adoção de regimes consensuais de gestão, incluindo o 

envolvimento direto de grupos sociais locais, para evitar criar ambientes de disputa, 

vislumbrando a articulação mutua entre os atores como uma possibilidade de reversão 

das tendências dominantes de conflitos, sugerindo-se com isso, que o modus operandi 

do turismo em Nísia Floresta e Tibau do Sul seja reavaliado tanto no campo de 

atuação do conselho gestor, como na esfera pública e privada a partir das prefeituras, 

secretarias de turismo, empresas privadas e ONGs etc., na busca por redefinir 

estratégias de ação associadas ao plano de manejo da unidade, e definidas para tornar 

viáveis as mudanças que se fazem necessárias ao futuro do turismo nesses municípios 

e da própria APABG dentro da dinâmica de conservação e proteção ambiental.  
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APÊNDICES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E APLICADAS-CCSA 

MESTRADO EM TURISMO 

PESQUISADORA: ITAMARA LÚCIA DA FONSECA 

Formulário A - Membros do Conselho Gestor – APA Bonfim-Guaraíra 

 

Caracterização do Entrevistado 

Nome do entrevistado:  

Instituição que representa:  

Grau de Escolaridade:  

( ) Ensino fundamental ( ) Ensino fundamental incompleto ( ) Ensino Médio ( ) Ensino 

Médio incompleto (  ) Superior completo ( ) Superior incompleto ( ) Pós-graduando ( ) 

Pós-graduado.  

1. Com que frequência ocorrem as reuniões do conselho gestor? Todos os membros 

comparecem?  

 

2. Como ocorre a participação entre os membros do conselho quanto ao processo de 

planejamento e gestão da APA?  

 

3. Como ocorre o processo eletivo dos membros do conselho gestor? Está de acordo 

com o que estabelece o regimento interno da unidade?  

 

4. A unidade dispõe de algum documento que norteie a atuação dos diversos tipos de 

atores que a frequentam?  

 

5. Como é realizada a comunicação entre os membros da APABG? As decisões 

tomadas pelo conselho gestor são publicadas para fora da estrutura local ou 

compartilhadas com a comunidade?  

 

6. Como você avalia o turismo na APA Bonfim-Guaraíra? 

 

7. Quais as ações realizadas com a finalidade de potencializar o turismo na unidade? 

Quais as dificuldades enfrentadas nesse processo? 

 

8. Como é realizada a avaliação interna das ações desenvolvidas pelo conselho 

gestor? ( ) Quinzenalmente (  ) Mensalmente ( ) Bimestralmente ( ) 

Trimestralmente ( ) Semestralmente ( ) Anualmente ( ) Nunca 

 

9. Qual sua avaliação sobre as ações definidas para conduzir o processo de 

planejamento turístico local? Medidas sustentáveis são consideradas nessa 

dinâmica?  
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( ) Sim  - Quais?  

( ) Não – justifique 

 

10. Do ponto de vista técnico e prático qual a sua percepção de compartilhar / discutir 

as ações de planejamento e gestão turística numa perspectiva de rede? 

 

11. Na sua opinião, quais são os maiores entraves e oportunidades para o 

desenvolvimento do turismo na APA Bonfim-Guaraíras?  

 

12. Quais são os conflitos identificados no território da unidade? Como eles 

influenciam na execução da atividade turística local?  

 

13. Existem parcerias firmadas entre instituições públicas, setor privado e 

organizações não-governamentais para viabilizar o turismo local na unidade? 

( ) Sim  - Quais? 

( ) Não – justifique.  

 

14. Na sua visão, a atual estrutura de serviços e equipamentos turísticos da APABG 

atende as demandas de turismo no território da unidade?  

(  ) SIM - comente  

(  )Não – justifique.  

 

15. Alguma sugestão ou observação que você julgue necessária e que não foi 

contemplado no roteiro de entrevista? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E APLICADAS-CCSA 

MESTRADO EM TURISMO 

PESQUISADORA: ITAMARA LÚCIA DA FONSECA 

Formulário B – Líderes Comunitários Nísia Floresta e Tibau do Sul 

 

Nome do entrevistado:  

Município que representa:  

Atuação no município: 

1. Como você avalia a atual estrutura de serviços e equipamentos turísticos 

existentes no município? Atende as demandas e favorece o desenvolvimento 

local? 

2. Como você avalia o acesso e a sinalização do município, considerando a 

intensificação do turismo na localidade? 

3. Existem ações de capacitação demandadas por instituições públicas e/ou 

privadas para qualificar pessoas na área do turismo? 

4. Na sua visão, o município dispõe de um boa receptividade e cordialidade frente 

a realização do turismo? 

5. Como você descreve a realização do turismo no município? 

6. Como você avalia o envolvimento da comunidade no processo de realização da 

atividade turística? 

7. Você tem conhecimento acerca do Conselho Gestor da APABG? 

8. A comunidade tem conhecimento das definições e discussões realizadas nas 

reuniões do conselho gestor? 

9. Existem parcerias entre as esferas públicas, privadas e terceiro setor para 

desenvolver o turismo local? 

10. Quais os conflitos econômicos, turísticos e socioambientais existentes no 

município? Como eles influenciam no processo de planejamento e gestão da 

atividade turística?
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Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte 

Pesquisa: Perfil/Percepção dos visitantes que 

frequentam Tibau do Sul 

 

1- Qual o sexo? 

 Masculino  Feminino 
 

2- Qual a sua faixa etária? 

 Até 18 anos 
 De 19 a 25 anos 

 De 26 a 35 anos 

 De 36 a 44 anos 
 De 45 a 54 anos 

 De 55 a 65 anos 

 Mais de 65 anos 
 

3- Qual o destino de origem? 

_____________________________ 
 

4- Qual a sua profissão? 

 

 

5- Qual o nível de escolaridade? 

 1º grau incompleto 
 1º grau completo 

 Supletivo (fundamental ou 1º grau) 

 2º grau incompleto 
 2º grau completo 

 Supletivo (ensino médio ou 2º grau) 
 Pré-vestibular 

 Superior incompleto 

 Superior completo 
 Pós Graduação 

 

6- Média de renda familiar mensal? 
 Até 1 salário 

 1 a 2 salários 

 2 a 5 salários 
 5 a 10 salários 

 10 a 15 salários 

 Mais de 15 salários 
 

7- Onde você está alojado? 

 Hotel 
 Pousada 

 Casa própria 

 Casa alugada 
 Casa de amigos 

 Casa de parentes 

 Outros _________________ 
 

8- Qual foi o meio de transporte utilizado para 

chegar até esse destino? 
 Carro  Van  Ônibus  Bicicleta  

 A pé 

 
9- Qual sua média de gasto no destino?  

 Até R$ 100,00 

 De R$ 100,00 a R$ 200,00 
 

 

 
 

 

 
 De R$ 200,00 a R$ 300,00 

 De R$ 300,00 a R$ 400,00 

 De R$ 400,00 a R$ 500,00 
 Mais de R$ 500,00 

 

10- Quantas vezes você já frequentou esse 
destino? 

 1º vez 

 2 vezes 

 3 vezes 
 4 vezes 

 5 vezes ou mais 
 

11- O que o induziu a visitar esse destino? 

 Folhetos, Folders, Revistas e Publicações. 
 TV ou filmes 

 Rádio 

 Jornal 
 Internet 

 Amigos e ou/ parentes 

 Outros ________________________ 
 

12- Você está visitando o destino na condição 

de: 
 Visitante/Turista 

 Convite de alguém 

 Estudante 
 Curiosidade 

 Já conhece e gosta de visitar o local 

Outros ________________________ 
 

13- O seu grupo é constituído por: 

 Parentes 
 Amigos 

 Ambos 

 Alunos 
Colegas de trabalho e ou/ profissionais 

 Sozinho 

 
14- Como você avalia a qualidade dos serviços, 

produtos e equipamentos turísticos nesse 

destino? 
 Ótimo  Bom  Regular  

 Péssimo 

 
15- Em sua opinião, qual o principal atrativo 

desse destino? 

 
16-Você se sente responsável pela limpeza e 

preservação do local? 

 Sim  Não 
 

17- Você sabia que esta localidade é uma área 

de proteção ambiental? 
 Sim  Não 

 

18- Você considera as práticas turísticas aqui 
realizadas, adequadas para com o meio 

ambiente?   

 Sim  Não 
Porquê?_____________________ 

 
19- Como você avalia a organização e a forma 

com que é realizado o turismo na região de 

Tibau do Sul? 
 Ótimo  Bom  Regular  

 Péssimo 

 
20- Como você avalia a interação entre turistas 

e comunidade local (receptividade, 

cordialidade...)? 
 Ótimo  Bom  Regular  

 Péssimo  Não sei 

 
21- Durante sua permanência no destino, você 

identificou alguma irregularidade relacionada à 

realização da atividade turística? 
 Sim  Não 

Qual?________________________ 

 
22- Como você avalia o acesso e a sinalização 

básica e turística deste destino? 

 Ótimo  Bom  Regular  Péssimo  Não 

sei 
 

23- De modo geral, como você avalia sua 
experiência turística neste destino?  

 Ótimo  Bom  Regular  

 Péssimo  Não sei 
Por quê?_________________________ 

 

 
24- O que você acha que poderia ser feito para 

melhorar o turismo nesse destino?
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