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RESUMO 

 

 

Silva, C. B. (2021). Desenvolvimento e turismo em unidades de conservação potiguares. (Tese 

de doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas, Natal, Brasil. 

 

 

O turismo é apontado como sendo capaz de contribuir para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, proteger e defender o ambiente natural, cultural e fortalecer a paz no mundo. O que 

contribui para que ele seja associado às unidades de conservação (UCs). A partir da revisão da 

literatura observou-se a não existência de estudos sobre as relações entre desenvolvimento e 

turismo em UCs. O problema de pesquisa abordado é de que forma o turismo constitui-se em 

um meio para o desenvolvimento nas UCs? O objetivo da pesquisa é discutir o turismo enquanto 

meio de desenvolvimento nas UCs. Com base nisso, a abordagem foi majoritariamente 

qualitativa. O modelo analítico usado foi o do Sistema Turístico que considera o relacionamento 

de suas partes constitutivas umas com as outras e o estudo do objeto em um contexto. Realizou-

se pesquisa descritiva, explicativa e bibliográfica, de campo e documental. A Área de Proteção 

Ambiental Bonfim/Guaraíra, Floresta Nacional de Nísia Floresta, Parque Estadual Mata da 

Pipa, Reserva de Fauna Costeira de Tibau do Sul e Parque Nacional da Furna Feia compuseram 

o campo da pesquisa. O universo da pesquisa foi constituído pelos representantes das equipes 

gestoras e coordenadores-gerais das UCs e especialistas sobre o tema da pesquisa. Os dados 

foram obtidos usando-se o Knowledge Development Process - Constructivist (Proknow-C), 

com apoio do software livre Zotero, roteiros de entrevistas, questionário e coleta de 

documentos. O processo de análise de dados deu-se por meio de Análise de Conteúdo, 

porcentagem e triangulação. Para ajudar na interpretação dos dados foram criadas figuras com 

o suporte do software NVivo® versão 12 Plus para Windows. Os resultados indicaram 

características de uma dinâmica conflituosa e dificuldades de implementação das UCs. No 

tocante à identificação das concepções de desenvolvimento destacaram-se as relacionadas ao 

paradigma da Modernização e Alternativo; já as de turismo prevaleceram as tradicionais. O 

planejamento e a gestão do turismo mostraram-se orientados por uma visão econômica. 

Direcionar o desenvolvimento, o turismo, assim como seu planejamento e gestão nos princípios 

do paradigma Alternativo e agendas de desenvolvimento mostra-se um caminho para que o 

turismo seja um meio para o desenvolvimento. 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Turismo. Planejamento. Gestão. Unidades de 

Conservação. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Silva, C. B. (2021). Development and tourism in potiguares protected areas. (Doctoral thesis). 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Natal, 

Brasil. 

 

 

Tourism is said to be able to contribute to improving people's quality of life, protecting and 

defending the natural, cultural environment and strengthening peace in the world. What 

contributes to it being associated with protected areas (APs). From the literature review, there 

was no study on the relationship between development and tourism in PAs. The research 

problem addressed is how does tourism constitute a means for development in PAs? The 

objective of the research is to discuss tourism as a means of development in PAs. Based on this, 

the approach was mostly qualitative. The analytical model used was that of the Tourist System, 

which considers the relationship of its constituent parts with each other and the study of the 

object in a context. Descriptive, explanatory and bibliographic, field and documentary research 

was carried out. The Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra, Floresta Nacional de Nísia 

Floresta, Parque Estadual Mata da Pipa, Reserva de Fauna Costeira de Tibau do Sul e Parque 

Nacional da Furna Feia comprised the research field. The research universe was constituted by 

representatives of the management teams and general coordinators of the UCs and specialists 

on the research topic. The data were obtained using the Knowledge Development Process - 

Constructivist (Proknow-C), with the support of the free software Zotero, interview scripts, 

questionnaire and document collection. The data analysis process took place through Content 

Analysis, percentage and triangulation. To help interpret the data, figures were created with the 

support of NVivo® software version 12 Plus for Windows. The results indicated characteristics 

of a conflicting dynamic and difficulties in implementing UCs. Regarding the identification of 

development conceptions, those related to the Modernity and Alternative paradigm stand out; 

the tourism ones prevailed the traditional ones. Tourism planning and management proved to 

be guided by an economic vision. Directing development, tourism, as well as its planning and 

management in the principles of the Alternative paradigm and development agendas, shows a 

way for tourism to be a means for development. 

 

Keywords: Development. Tourism. Planning. Management. Protected Areas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Uma ideia poderosa, disseminada e difícil de definir, fácil de reconhecer, 

multidimensional, complexo e fugidio é a de desenvolvimento. Mas, apesar disso “todos 

querem ser desenvolvidos”, das pessoas aos países. Esse conceito evoluiu de um termo setorial 

específico, de uma disciplina, para uma noção interdisciplinar e transdisciplinar. É utilizado de 

forma descritiva e normativa para se referir a um processo por meio do qual um indivíduo, 

organização ou sociedade se move a partir de um estado para outro e, como objetivo do 

processo, o resultado é alcançar o estado ou condição desejada. 

As primeiras definições ocidentais de desenvolvimento estavam ligadas à modernização 

e crescimento econômico. Mas, o conceito foi ampliado e outras dimensões/componentes foram 

incluídas como a ecológica, a social, a política, a cultural, a vida plena além da econômica, o 

que foi se alinhado às compreensões de desenvolvimento ancoradas no paradigma Alternativo, 

o qual norteia esta tese. 

Por sua vez, o turismo, um dos mais destacados fenômenos sociais e econômicos que 

incita as mais variadas expectativas, se traduz em múltiplas práticas sociais que tem como foco 

o caráter humano, por tratar fundamentalmente de relações entre as pessoas. A World Tourism 

Organization (UNWTO) defende que o turismo é um caminho para a promoção do 

desenvolvimento, além de liderar o crescimento econômico. Os dados econômicos do turismo, 

de antes da pandemia da Covid-19, mostram que ele correspondia a 10% do Produto Interno 

Bruto (PIB) mundial, 30% das exportações de serviços, que gerava 1 em cada 10 empregos no 

mundo, era o terceiro maior setor, em todo o mundo, em receitas de exportação (World Tourism 

Organization, 2018). Ela estava em crescimento, visto que as chegadas internacionais cresciam 

4% no primeiro trimestre de 2019 em comparação com o mesmo período do ano imediatamente 

passado, abaixo do crescimento médio de 6% dos últimos dois anos (World Tourism Barometer 

and Statistical Annex, [UNWTO] May 2019 - disponível em https: //www.e-unwto.org, 

recuperado em 15, junho, 2019). 

Proporcionalmente a esse potencial, o turismo é um setor vulnerável quando da 

ocorrência de emergências de saúde pública, como por exemplo, a pandemia da Síndrome 

respiratória aguda grave (SRAG)-Covid-19 que teve início em dezembro de 2019 na China e já 

está presente em praticamente todos os países do mudo. Os efeitos da pandemia SRAG-Covid-

19 já fez com que houvesse queda de 70% em chegadas de turistas internacionais em 2020 

(81% em julho e 79% em agosto), uma redução que provocou perdas de receita na ordem de 
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US$ 730 bilhões (Organização das Nações Unidas [UNU] News, disponível em 

https://news.un.org/pt/tags/omt, recuperado em 13, novembro, 2020). 

Esse contexto faz do papel potencial do turismo um agente de desenvolvimento 

socioeconômico e sua relação com os ambientes físico, sociocultural, econômico e político em 

que ocorre e sobre os quais impacta há muito é reconhecido na literatura acadêmica, bem como 

a capacidade de resiliência de suas atividades. 

Assim, faz-se necessária uma discussão em uma perspectiva mais crítica e teoricamente 

fundamentada sobre essas relações, principalmente repensar o turismo para o pós-pandemia. 

Os debates sobre o turismo voltaram-se apenas ao conceito de turismo sustentável, um 

paradigma de desenvolvimento do turismo que concentrou muitos dos esforços em abordagens 

prescritivas, gerenciais ou de projeto, o que pode ter chegado a um impasse (Sharpley, 2009). 

É necessário pensar o turismo como um fenômeno heterogêneo, dinâmico e não linear, 

integrado, associado e interagindo com outros aspectos da sociedade.  

Comumente os dados sobre o crescimento do turismo são usados como vitrine para 

suportar um discurso simplista, apropriado, principalmente, por organismos internacionais 

como UNWTO, Bando Mundial (BM), Relatório do Desenvolvimento Humano do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) para incentivar os governos dos países a 

desenvolverem o turismo, o qual foi colocado como estratégia para se chegar ao 

desenvolvimento da economia, das regiões, a geração de emprego e renda. Assim, acarretando 

na redução da pobreza e no desenvolvimento sustentável. Isso confere ao turismo status de 

estratégia mundial para o desenvolvimento por meio de políticas, programas e projetos. Esse 

caminho também foi seguido pelo Brasil (Beni, 2006; Trentin & Fratucci, 2011). Contudo, tal 

pensamento pode ser fruto do tratamento disciplinar e reducionista dado ao turismo, o que 

dificulta a superação da visão predominantemente mercadológica e econômica dada a ele (Beni 

& Moesch, 2016).  

Mas, não se deve desconsiderar que o turismo pode contribuir para melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, apoiar a proteção ambiental, defender o patrimônio cultural 

diversificado, e fortalecer a paz no mundo e para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) (World Tourism Organization [UNWTO] & United Nations Development Programme 

[UNDP], 2017; Organización Mundial del Turismo [UNWTO] & Organización de los Estados 

Americanos [OEA], 2018). Soma-se a isso o pensamento de Acerenza (1992), que também 

acredita que o turismo pode contribuir para várias dimensões do desenvolvimento integral. 

Porém, Saarinen, Rogerson e Manwa (2011) não concordam que o turismo possa 

abarcar todas as metas do desenvolvimento, mas, o correto seria dizer que ele pode contribuir 
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parcialmente. Assim, dada a complexidade que envolve a concepção de desenvolvimento, 

expressa por várias teorias, estabelecer sua relação com o turismo não é uma tarefa fácil (Hall, 

2019; Novelli & Hellwig, 2011; Telfer, 2005), chegando a ficar em segundo plano ou, até 

mesmo, serem desconsideradas.  

Nesta pesquisa, a relação entre desenvolvimento e turismo é abordada no contexto das 

unidades de conservação1 (UCs) que são consideradas locais que têm elevado potencial turístico 

tanto em recursos naturais como culturais (Balmford et al., 2015; Ceballos-Lascuráin, 1996; 

Eagles et al., 2002), visto que, a criação de UCs também faz parte das estratégias de 

desenvolvimento ligadas à proteção ambiental, apesar de não ser uma medida suficiente, é 

indispensável e necessária (Dourojeanni & Quiroga, 2006). Estratégia essa incentivada em todo 

o mundo (Weigand, Silva & Silva, 2011). 

Porém, a relação supracitada surgiu de forma conflituosa, cenário que veio mudando 

com o decorrer dos anos, e para que as UCs tivessem êxito teriam que respeitar os direitos das 

populações tradicionais, o que abriu a possibilidade para as discussões sobre as várias 

importâncias das UCs, não apenas a ambiental. No Brasil, o planejamento e as políticas de 

turismo nas UCs foram tratados em segundo plano (Fontoura, Medeiros & Adams, 2016). 

Assim, fica explícita a forma como o turismo configura-se como meio para o 

desenvolvimento, quer seja num âmbito mais geral, quer seja, no contexto das UCs. Ao mesmo 

tempo em que se suscita a reflexão sobre como esses recursos e pessoas contribuem 

efetivamente para o desenvolvimento das UCs. Faz-se necessário repensar como as 

comunidades local e global se beneficiam e, não apenas um grupo minoritário em detrimento 

do todo (Mackenzie, 2012). Por isso, é fundamental compreender como a ideia de 

desenvolvimento norteia o turismo nesses espaços. E, a falta ou a inadequação de planejamento 

e de gestão do turismo nas UCs representa uma ameaça (Hall, 2001), pois pode causar impactos 

negativos a elas e suas populações (Leung, Spenceley, Hvenegaard & Buckley, 2018).  

Para que o turismo seja considerado um caminho para o desenvolvimento é necessário 

definir o resultado desejado, ou seja, o que é desenvolvimento. E, que ele quando associado ao 

turismo não seja compreendido só pelo viés econômico, mas como um meio eficaz para 

alcançá-lo e que englobe outras dimensões a exemplo das apontadas por Sachs (2008) e 

Sharpley (2005), como social, ambiental. Outro ponto de destaque sobre esse tema é a 

                                                 

 

1 Mundialmente, o termo usado para se referir ao que no Brasil é chamado de unidade de conservação é 

área protegida. Esse termo é considerado pela autora o mais adequado. Mas, para manter a coerência com a 

legislação brasileira aquele será o termo usado nesta pesquisa. 
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necessidade do conhecimento e da compreensão dos processos e do contexto em que o 

desenvolvimento foi definido e como ele pode ser alcançado pelo turismo (Sharpley, 2005; 

Sharpley & Telfer, 2005). Portanto, o problema tratado nesta pesquisa é: de que forma o 

turismo constitui-se em um meio para o desenvolvimento nas UCs? 

Tendo em vista o tema da pesquisa e a problemática abordada, as seguintes perguntas 

norteadoras contribuem para a orientação deste trabalho: 1) como se dá ou como é pensada 

pelas equipes gestoras a dinâmica e as práticas turísticas em UCs? 2) quais são as concepções 

de desenvolvimento e turismo das equipes gestoras das UCs? 3) como repercutem as 

concepções de desenvolvimento e turismo, das equipes gestoras, no planejamento e gestão do 

turismo nas UCs? 

Para tanto, este trabalho científico deve cumprir etapas para alcançar seus objetivos, 

entre elas a criação de novas hipóteses ou produção de novos dados empíricos que indiquem 

resolver o problema (Marconi & Lakatos, 2003). Deste modo, a hipótese desta pesquisa é: o 

planejamento e a gestão do turismo em unidades de conservação são reflexos da visão 

tradicional de desenvolvimento.  

Diante do exposto, o objetivo do estudo desta pesquisa é discutir o turismo enquanto 

meio de desenvolvimento nas UCs. Os objetivos intermediários são: 1) caracterizar a 

dinâmica e prática do turismo em UCs; 2) identificar as concepções de desenvolvimento e 

turismo das equipes gestoras das UCs; 3) entender como repercutem as concepções de 

desenvolvimento e turismo, das equipes gestoras, no planejamento e gestão das UCs. O 

problema, a hipótese, as perguntas norteadoras e os objetivos desta pesquisa, podem ser vistos 

na Figura 1. 

Esta pesquisa é desenvolvida na perspectiva da teoria dos sistemas, que, em princípio, 

é universal podendo ser aplicada a tudo, já que do átomo da galáxia até a sociedade tudo pode 

ser compreendido como um sistema, pois há a associação combinatória de elementos distintos 

(Morin, 2011), já que o sistema é compreendido por um conjunto de elementos que formam um 

todo e são interdependentes (Bertalanffy, 2010). 

Isso faz com que o pensamento sistêmico seja contextual, a análise do sistema implica 

em colocar o objeto de estudo em um contexto, um todo mais amplo, vê-lo no sistema, em um 

rede interconectada considerando o todo sem que o elemento desapareça (Capra, 1997; 

Vasconcellos, 2002). Com isso faz-se a operação de conjunção para estabelecer as inter-

relações e articulações, o que leva ao pensamento e-e, prezando pelo princípio dialógico, pois 

não se pode chegar a uma unificação primeira ou última, mas considerar a dualidade na unidade 

(Morin, 2011; Vasconcellos, 2002). 
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A virtude sistêmica ocorre por colocar no centro da teoria a noção de sistema como uma 

unidade complexa, um todo que não se reduz à soma das partes; o sistema também não foi 

criado como noção do real, nem puramente formal, mas com uma consciência ambígua ou 

fantástica; o sistema situa-se em um contexto transdisciplinar que permite considerar a ciência 

e suas diferenciações quanto ao seu objeto e os tipos de complexidades dos fenômenos de 

associação/organização e, tudo isso se estende a todo o conhecimento (Morin, 2011). No 

sistema aberto “as leis de organização da vida não são de equilíbrio, mas de desequilíbrio, 

recuperado ou compensado, de dinamismo estabilizado” (Morin, 2011, p. 22). 

O sistema não é compreendido apenas em si mesmo, mas se nele for englobado o meio 

ambiente que lhe é parte integrante e exterior, ao mesmo tempo, isso é fundamental para o 

sistema existir. A realidade é elo e também distinção entre o sistema aberto e o meio ambiente. 

Isso faz com metodologicamente seja difícil estudá-lo (Morin, 2011). 

Deste modo, a realização dessa pesquisa está sendo orientada por um espírito científico, 

crítico, objetivo, racional e emocional ao mesmo tempo condicionada e justificada pela história 

de vida da pesquisadora. A justificativa teórica e empírica embasada na constatação de que 

apesar de o turismo ser declaradamente um meio para o desenvolvimento há carência de 

pesquisas que tratem desse assunto no meio acadêmico e na prática sobre os processos 

inerentes, influências, objetivos e os resultados do desenvolvimento relacionados com o 

Figura 1 - Problema, hipótese, questões e objetivos de investigação 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
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turístico (Holden & Novelli, 2011; Novelli & Hellwig, 2011; Saarinen & Rogerson, 2014; 

Saarinen, Rogerson & Manwa, 2011; Sharpley, 2005, 2009; Sharpley & Telfer, 2005).  

A originalidade, o ineditismo desta pesquisa dá-se por haver quantidade considerável 

de pesquisas sobre os efeitos econômicos, socioculturais e ambientais do turismo, mas que não 

discutem questões mais profundas da relação entre desenvolvimento e turismo, como visto a 

partir do mapeamento para formação do conhecimento (detalhado no capítulo Metodologia). 

Além disso, não foi encontrada outra tese, em bancos de dados nacionais, que abordasse esse 

tema (Apêndice A). Ou seja, há uma lacuna sobre o tema aqui abordado. 

A justificativa pessoal dá-se pelo interesse da pesquisadora pelo tema turismo e UCs 

desde a graduação, mas que no âmbito de pesquisa deu-se no mestrado em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente, quando as questões sobre desenvolvimento passaram a fazer parte também dos 

interesses de pesquisa que foram materializados em projetos de pesquisa, extensão, aulas de 

campo, consultorias e participação em Conselho Gestor (CG) de Unidade de Conservação 

Marinha (UCM). Tudo isso pelo desejo de contribuir para uma relação mais harmoniosa entre 

as pessoas e a natureza. Sendo assim, o tema desta tese não poderia ser outro. 

Quanto à estrutura, o texto está dividido em cinco capítulos. O primeiro é a Introdução 

no qual são apresentados tema, problema, objetivos, justificativa da pesquisa e sua relevância. 

O segundo capítulo traz a revisão da literatura abordando aspectos históricos e atuais sobre 

desenvolvimento, turismo, unidades de conservação, planejamento e gestão.  O terceiro capítulo 

é composto pelos procedimentos metodológicos em que são descritos, o passo a passo do 

desenvolvimento da pesquisa e o modo pelo qual se pretende atingir os objetivos do trabalho e 

definição do campo de estudo. O quarto capítulo corresponde a Resultados e Discussão, no qual 

são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, seguido do quinto capítulo 

Considerações Finais. Por fim, seguem as Referências, Apêndices e Anexos da pesquisa, 

respectivamente. 

Esta pesquisa está estruturada, normalizada e formatada de acordo com mescla de 

normas da American Psyhological Association (APA) para citações, figuras, tabelas e 

referências e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para trabalhos acadêmicos 

normas essa orientadas pelo Programa de Pós-graduação em Turismo. 
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2 DESENVOLVIMENTO, TURISMO E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

 

Este capítulo traz o embasamento teórico da tese, conceituando e discutindo o 

desenvolvimento, o turismo, o planejamento e a gestão do turismo em UCs e a legislação 

pertinente a elas. Além disso, traz informações sobre a área de estudo. 

 

2.1 Desenvolvimento: principais paradigmas e concepções 

 

O conceito de desenvolvimento evoluiu de um termo setorial específico de uma 

disciplina para uma noção interdisciplinar e transdisciplinar. Foi utilizado de forma descritiva 

e normativa para se referir a um processo por meio do qual uma sociedade se moveria a partir 

de um estado para outro. Como objetivo do processo o resultado seria alcançar o estado ou 

condição de desenvolvimento (Sharpley, 2005).  

Desenvolvimento é um dos temas e conceitos mais importantes e polêmicos, sempre 

atual, e mobiliza discussões sobre mudanças transformadoras das sociedades e dos indivíduos, 

sendo a base para classificar o nível de progresso e bem-estar de uma nação. Ele foi a base do 

surgimento de teorias que alicerçou e avaliou práticas e intervenções nas sociedades (Amaro, 

2003; Hall, 2001, 2019; Novelli & Hellwig, 2011; Telfer, 2005). Consequentemente, não há 

uma única teoria sobre desenvolvimento, mas um conjunto de paradigmas que contêm várias 

teorias que evoluíram ao longo do tempo concomitantemente e forma e continuam sendo 

guiadas por uma ideologia específica, como a conservadora, a liberal, a radical, a alternativa e 

outras. Independente de qual ideia de desenvolvimento que cada um tenha, ela está presente na 

vida das pessoas (Porto-Gonçalves, 2004). 

Com o fim da Segunda Guerra e a globalização o contexto que se seguiu foi de intensa 

interação e dinamicidade, desde as pessoas até os Estados, facilitadas, pelos avanços das 

tecnologias de comunicação e da informática. O discurso de posse do presidente dos Estados 

Unidos da América (EUA), Harry Truman, foi um dos marcos nos debates sobre 

desenvolvimento no âmbito mundial. Truman trouxe à tona a ideia de haver países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos e que aqueles ajudariam estes no processo de evolução 

(Escobar, 1995).  

Um país avançado seria aquele que tivesse altos níveis de industrialização e 

urbanização, tecnicização da agricultura, rápido crescimento da produção material e dos 

padrões de vida, e a ampla adoção da educação e dos valores culturais modernos, o que se 
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traduziu em consumo de várias ordens. Outros acontecimentos também foram importantes para 

a compreensão desse contexto como: i) Plano Marshall dos Estados Unidos de ajuda a 

reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, com base no modelo gerencial 

capitalista de desenvolvimento econômico e social; ii) visão otimista do futuro e iii) busca de 

independência por parte das colônias europeias (Telfer, 2005). Tais concepções passaram a ter 

elevada importância no âmbito econômico, político, cultural, ambiental, social para as pessoas 

e para o planeta. 

O trecho de um documento das Nações Unidas retrata a ideia hegemônica e etnocêntrica 

de desenvolvimento que surgia: 

 

Sente-se que o rápido progresso econômico é impossível sem ajustes dolorosos. Filosofias 

antigas precisam ser descartadas; antigas instituições sociais precisam se desintegrar; laços 

forjados de credo e raça precisam romper; e um grande número de pessoas que não conseguem 

acompanhar o progresso precisa frustrar suas expectativas de uma vida confortável. 

Pouquíssimas comunidades estão dispostas a pagar o preço total do progresso econômico 

(Nações Unidas, Departamento de Assuntos Sociais e Econômicos [1951], 15, como citado em 

Escobar, 1995, p. 4).  

 

Esse pensamento mostrou um caminho de desenvolvimento que desconsiderou as 

particularidades de cada local, o aprendizado que tiveram com as experiências anteriores e, 

como uma alternativa, ao que se tinha, poderia dialogar com o conhecimento das pessoas e suas 

necessidades, as quais poderiam ser mais do que a prosperidade material e progresso 

econômico.  

Aproximadamente nos 30 anos depois da Segunda Guerra a ideia de crescimento 

econômico foi sinônimo de desenvolvimento com predominância do paradigma da 

Modernização (Furtado, 1974; Oliveira, 2002) que adotou um caminho socioeconômico 

evolutivo para os países em desenvolvimento de sociedade tradicional (rural) para moderna 

(urbano), sob diferentes perspectivas. Isso se daria com a transferência de modelos keynesianos, 

desenvolvido nos EUA e na Europa, para analisar o crescimento econômico desses países. Com 

o passar do tempo, questões sociais foram sendo incluídas (Telfer, 2005). 

A denominada modernização funcionalista sobressaiu-se nas ações do pós-guerra. A 

teoria dos Estágios para o Desenvolvimento, de Rostow (perspectiva evolucionista), fez parte 

do paradigma da Modernização, tratou dos elementos básicos para as discussões sobre 

modernização e desenvolvimento, o qual era um movimento espontâneo da humanidade e que 

toda sociedade atingiria. Os países subdesenvolvidos deveriam passar pelos mesmos estágios 

dos países desenvolvidos (Telfer, 2005). O conceito de desenvolvimento foi vinculado ao de 

crescimento econômico que ocorreria pela industrialização e, se traduziria em modernização 
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com intervenção setorial na economia. O desenvolvimento seria atingido em cinco etapas 

subsequentes, que também, serviriam para classificar a sociedade de um país, conforme seus 

estágios econômicos: 1) sociedade tradicional (não produzia excedentes, não acumulava); 2) 

precondições para o arranco ou decolagem (passagem para a sociedade moderna/urbanizada, 

especialização do trabalho, modernização tecnológica, mudanças políticas e socioculturais para 

alavancar a produtividade e, com isso, o desenvolvimento econômico); 3) arranco (não haveria 

entraves tecnológicos, políticos, institucionais, morais, ocorreria a revolução industrial, 

migração de mão-de-obra rural para o setor industrial); 4) maturidade (acréscimo da tecnologia 

moderna, estímulo à produção, diversificação de produtos, ampliação da redução da mão-de-

obra no campo, aumento da mão-de-obra especializada nos centros urbanos) e 5) a era do 

consumo em massa (consumo da sociedade industrial, busca por uma melhor distribuição de 

renda) (Conceição, Oliveira & Souza, 2016). 

A mudança se daria com base na poupança, no investimento e no consumo (Telfer, 

2005). A ideologia defendida por Rostow, de caráter linear, era de que o capitalismo deveria 

ser o foco dos países desenvolvidos e eles deveriam expandir essas ideias por meio de 

empréstimos e auxílio técnico para os demais (Conceição et al., 2016). 

A teria do Desenvolvimento Econômico Regional abordava o desenvolvimento no 

contexto do sistema capitalista apenas, tendo por base a propriedade privada, a divisão do 

trabalho e a livre concorrência. Para Schumpeter o crescimento econômico caracterizava-se por 

rupturas, impulsos (Telfer, 2005) e intermitência com a situação presente, por causa da 

introdução de novidades no modo como o sistema funcionava. As mudanças vinham no âmbito 

da produção e, não do consumo, privilegiando a oferta, a inovação era o ponto principal (tendo 

o crédito a incumbência de financiá-la). As descontinuidades causariam desequilíbrios no 

sistema, conduzindo a uma outra configuração qualitativamente diferente da anterior. Ao que 

Schumpeter chamou de destruição criativa (Schumpeter, 1997). Isso aconteceria pelas ondas de 

desenvolvimento, pois o mesmo não se daria de forma homogênea no tempo, mas, quando da 

inovação em conjunto aos novos produtos, processos e mercados (Schumpeter, 1997).  

As teorias e estratégias de desenvolvimento econômico regional pregavam que a 

transmissão ou difusão dos impulsos de crescimento se davam, por exemplo, pelos polos de 

crescimento. Nesses locais empreendimentos impulsionariam os efeitos de propagação do 

desenvolvimento, por meio de investimentos (Telfer, 2005). Destacavam-se os fatores 

dinâmicos de aglomeração, de localização e de complementariedade entre os setores e a ideia 

sobre economia de escala (Amaral Filho, 2001). 
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Sobre o desenvolvimento como o crescimento econômico, Sachs (1997) expôs serem 

coisas distintas, pois os objetivos daquele iam além desse. Desenvolvimento era mais que a 

riqueza material. Crescimento econômico era uma condição necessária, mas não suficiente para 

o desenvolvimento, nem seu fim, para que as pessoas tivessem uma vida melhor. 

De cunho neomarxista, o paradigma da Dependência foi uma resposta ao 

descontentamento com o paradigma da Modernização. Naquela perspectiva, seus idealizadores 

viam que o principal empecilho para os países em desenvolvimento eram as estruturas políticas, 

institucionais e econômicas externas e internas, que os colocavam em posição de dependência 

dos países desenvolvidos, como os europeus, que tiveram seu desenvolvimento alicerçado na 

destruição externa de outros países (Bresser-Pereira, 2005; Telfer, 2005). Esse paradigma 

destacou-se nos países considerados em desenvolvimento que acreditavam que as nações 

europeias tiveram seu desenvolvimento alicerçado na destruição externas de outros países 

(Telfer, 2005).  

O paradigma da Dependência teve três abrangentes linhas de atuação: 1) 

estruturalismo - a política econômica deveria ser voltada para desenvolvimento econômico 

nacional para superar as restrições da relação centro-periferia (essa predominou no Brasil); 2) 

neomarxistas – negação ao desenvolvimento nos moldes capitalistas, pois ele alimentava essa 

relação e 3) desenvolvimento capitalista – compreendia que em algumas situações, o 

desenvolvimento dependente era aceitável (Telfer, 2005).  

Todas as linhas de atuação do paradigma da Dependência enfrentaram críticas. Ele 

foi considerado confuso e abstrato por enfatizar condições externas sobre fatores internos. Na 

América Latina a abordagem principal foi do estruturalismo latino-americano, encabeçada pela 

Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) (Telfer, 2005). 

As dificuldades a serem transpostas eram referentes à divisão internacional do 

trabalho, pois haveria uma força externa dos centros em oposição a uma força interna das 

periferias, e não a falta de capital ou competências empresariais da periferia; com os excedentes 

da economia movendo-se da periferia para o centro (que se empenhava em manter a periferia 

produzindo bens primários e exportador de matéria prima - ação imperialista), causando o 

subdesenvolvimento daqueles e o desenvolvimento destes (Bresser-Pereira, 2005; Telfer, 

2005). Outra causa para o subdesenvolvimento eram as estruturas políticas, institucionais e 

econômicas internas dos países subdesenvolvidos que os mantinham em posição dependente 

em relação aos países desenvolvidos. 

À vista disso, destacou-se a Teoria do Subdesenvolvimento de Celso Furtado que teve 

participação decisiva para formação do pensamento econômico no Brasil. Ela pregou soluções 
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estruturais para superação do subdesenvolvimento. Essa teoria se aproximou das teorias 

alternativas de desenvolvimento pela atenção dada a fatores sociais, culturais, os quais deveriam 

ser considerados para o desenvolvimento de um local (Furtado, 1992a). Porém, apesar de ter se 

colocado como alternativa às demais teorias do paradigma da Modernização ainda manteve 

pontos dele. Com respeito à discussão sobre subdesenvolvimento, Sachs (2008) fez a seguinte 

colocação: 

 

Uma das muitas definições de subdesenvolvimento insiste na impossibilidade de se empregar 

toda a força de trabalho mediante a adoção de tecnologias avançadas, por falta de capital 

suficiente. Daí a necessidade de se achar um equilíbrio entre as metas de modernização e 

industrialização, de uma parte, e, de outra, a promoção do pleno emprego e/ou auto emprego 

sem perder de vista a necessidade de aumentar continuamente a produtividade do trabalho, em 

última instância, a fonte de progresso econômico (Sachs, 2008, p. 31). 

 

Para Furtado (2000), o modelo econômico (exportar produtos primários e importar os 

manufaturados) imposto desde o período colonial, para a maioria dos países que foi colônia, 

contribuiu para manter uma relação desigual. Era necessário considerar as particularidades 

históricas e sociais dos países subdesenvolvidos, ou chamados de periféricos, o que era 

contrário à pretensão de um único modelo para o desenvolvimento, que englobava também a 

cultura. Nesse sentido, a atenção dada aos problemas econômicos também deveria ser dada aos 

sociais (Furtado, 1992a). 

O desenvolvimento como foi alcançado pelos países desenvolvidos, ou do centro, não 

deveria ser o caminho a ser seguido pelos demais. A busca por esse ideal seria prejudicial; 

desvencilhar-se dessa ideia seria a base para a superação do subdesenvolvimento (Furtado, 

1992b). Era destacada a necessidade de “preservar o patrimônio natural e liberar a criatividade 

da lógica dos meios para que ela possa servir ao pleno desenvolvimento de seres humanos, 

portadores de valores inalienáveis” (Furtado, 1992b, p. 78), ou do contrário o desenvolvimento 

seria um mito.  

Na teoria de Subdesenvolvimento a atuação do Estado era de viabilizar o 

desenvolvimento autossustentado, por meio de intervenção, estratégia e ordenação da 

economia, para isso o planejamento era primordial para impulsionar as condições necessárias 

ao desenvolvimento, bem como, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Por sua vez, o Neoliberalismo, outro paradigma de desenvolvimento, pode ser entendido 

como uma doutrina político-econômica de caráter geral, presente em praticamente todos os 

setores das sociedades, que teve em Hayek e Friedman seus principais idealizadores, pregava o 

fim das práticas político-econômicas que defendiam a promoção do bem-estar do ser humano 

(Filgueiras, 2006). Já o modelo econômico tinha variações de países para países. O 
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Neoliberalismo consistia na não restrição do desenvolvimento das capacidades empresariais, 

contidas em marco institucional caracterizado pelo direito de propriedade privada robusta, livre 

mercado e liberdade de comércio. Ou seja, o contrário do que defendia o paradigma da 

Dependência. Caberia ao Estado apenas a criação e preservação da ordem jurídica - abordagem 

minimalista (Harvey, 2007; Telfer, 2005). Essa teoria ganhou destaque a partir da década de 70 

onde tiveram início as desregulações, privatizações, abandono do Estado de áreas da seguridade 

social.  

O Neoliberalismo ancora-se na ideia de uma política conservadora, de um mundo único, 

única economia (Bresser-Pereira, 2009; Moraes, 2001; Telfer, 2005), por conseguinte, os 

problemas dos países em desenvolvimento seriam resolvidos com soluções gerais baseadas em 

princípios econômicos padrões, desconsiderando as diferenças de cada um. Sob esse prisma, as 

políticas tiveram fortes implicações sociais, com o declínio do padrão de vida da maioria das 

pessoas, salários em queda, remoção de regulamentações trabalhistas, desvalorização de 

moedas, aumento dos preços dos itens para o consumo básico e cortes nos programas de 

assistência social (atingindo mais mulheres e crianças) e, principalmente, contribuindo para a 

concentração de renda nas mãos de poucos (Bresser-Pereira, 2009; Telfer, 2005).  

Os países em desenvolvimento deveriam receber investimentos privados dos países 

desenvolvidos; o problema daqueles era a intervenção despreparada do Estado e não devido ao 

mercado (Telfer, 2005).  

Esses paradigmas, modelos de desenvolvimento de cima para baixo, ou top down 

(supracitados neste subtópico), foram criticados por terem sido postos como os caminhos que 

deveriam ser seguidos, chegando a serem ideologias usadas para justificar as relações de 

dominação dos países ricos sobre os demais (Amaro, 2003; Andriotis, 2014; Furtado, 1974; 

Sachs, 2008). 

Isso culminou em mudanças desencadeadas por: a) frustações dos países 

subdesenvolvidos frente à proposição/imposição dos modelos de desenvolvimento que lhes 

eram propostos; b) sintomas crescentes de mal-estar social/revoltas sociais; c) tomada de 

consciência ambiental e dos problemas causados ao meio ambiente devido ao modelo de 

desenvolvimento vigente; d) crise econômica e e) crises nos países socialistas (Amaro, 2003). 

Logo, ficou explícito que o foco no crescimento econômico, o qual era condição sine qua non 

para o desenvolvimento, não era suficiente para garantir a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas (Oliveira, 2002). 

Por conseguinte, surgiram outras formas de pensar o desenvolvimento marcado pelo 

discurso da sustentabilidade. Desponta o paradigma Alternativo de desenvolvimento de 
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essência pragmática que pode ser subdividido e agrupado em correntes, a saber: 1) ambiental, 

2) das pessoas e das comunidades e 3) dos direitos e da dignidade humana (Amaro, 2003). Os 

conceitos de desenvolvimento presentes nessas correntes foram considerados fundamentais por 

atenderam aos critérios de utilidade e aceitabilidade social, pois: 1) são cientificamente 

fundamentados (suporte bibliográfico em períodos internacionais, pesquisas de teses e 

dissertações) e 2) contam com reconhecimento institucional internacional, isto é, são usados 

por ONU, Fundo Monetário Internacional (FMI), União Europeia (EU) e outros (Amaro, 2003).  

Os conceitos que surgiram foram os de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento 

local, desenvolvimento participativo, desenvolvimento humano, desenvolvimento social, há 

ainda um sexto conceito, que não fazia parte de nenhuma corrente, mas foi incluído por ser 

considerado transversal - desenvolvimento integrado (Amaro, 2003). A perspectiva alternativa 

é centrada no meio ambiente e nas pessoas e o foco do planejamento é participativo (bottom 

up). As Organizações não Governamentais (ONGs) tiveram expressiva participação na difusão 

e implementação de ações do paradigma Alternativo (Telfer, 2005). 

A primeira corrente, a do desenvolvimento ambiental (verde) destacou a problemática 

ambiental entrelaça com o modelo de desenvolvimento capitalista, que junto com seu período 

de maior prosperidade econômica também foi o de maior destruição da natureza. Os países 

industrializados investiram em tecnologias para diminuir a dependência energética, mas não do 

padrão de consumo de sua população. A corrente ambiental teve suas bases nos movimentos 

ambientalistas do século XX. As pessoas passaram a se preocupar mais com as questões sociais 

e ambientais, contestando os limites do crescimento e buscando caminhos para uma maneira de 

desenvolvimento ético (Sachs, 2010; Sen, 2010).  

Isso fortificou a necessidade de se repensar mudanças nas bases ecológicas, sociais e 

princípios jurídicos para a gestão democrática dos recursos naturais associados aos novos 

valores, princípios epistemológicos e estratégias conceituais para construção de uma 

racionalidade produtiva, sustentabilidade ecológica e equidade social (Leff, 2002). Essa 

vertente de desenvolvimento agia sob a bandeira da consciência ambiental tentando harmonizar 

desenvolvimento com preocupações ambientais, pois, do contrário, os recursos naturais se 

esgotariam em um determinado tempo, se fossem mantidos os padrões de crescimento de até 

então (Porto-Gonçalves, 2004; Raynaut, Lana & Zanoni, 2014). 

Os conceitos principais da corrente verde foram o de ecodesenvolvimento (com 

abordagem que se aproxima do desenvolvimento endógeno) que na concepção de Sachs (1993) 

foi tratado como um projeto de civilização, um estilo de vida diferente do havia, com valores e 

objetivos sociais também voltados para o futuro, um desenvolvimento que dependia das forças 
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próprias do local e em harmonia com as dimensões econômica, social, ecológica, espacial e 

cultural. Montibeller (1993) expôs que ecodesenvolvimento implicava em:  

 

. . . solidariedade sincrónica com a geração atual, na medida em que desloca a lógica da produção 

para a ótica das necessidades fundamentais da maioria da população; e uma solidariedade 

diacrônica, expressa na economia de recursos naturais e na perspectiva ecológica para garantir 

às gerações futuras as possibilidades de desenvolvimento (Montibeller, 1993, p. 133). 

 

Assim, o conceito de ecodesenvolvimento após reformulações deu origem aos de 

desenvolvimento dos verdes alemães, desenvolvimento responsável, entre outros, e, por fim, 

desenvolvimento sustentável. Os pilares do desenvolvimento sustentável são: social, 

ambiental, territorial econômico e político, ainda sendo acrescentado a sustentabilidade 

ambiental à dimensão da sustentabilidade social (Sachs, 2008). O conceito de 

desenvolvimento adotado por instituições como o Banco Mundial, ONU (mormente por 

meio do Pnud) União Europeia, governos de países e ONGs, principalmente após a 

Conferência da ONU Rio-92 (Amaro, 2003; Layrargues, 1997), que em seu relatório 

abordou-o da seguinte forma: 

 

. . . desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades. Ele 

contém dois conceitos-chave:  

o conceito de “necessidades”, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do mundo, que 

devem receber a máxima prioridade; 

a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio 

ambiente, impedindo-o de atender às necessidades presentes e futuras ( Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento [CMMAD], 1991, p. 46). 

 

Apesar de ambos os conceitos, ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável, 

terem pontos em comum, como: ética com as gerações futuras, visão holística, criação de 

sociedades sustentáveis, atenção ao plano local, sem perder a referência do global, crítica ao 

reducionismo economicista, Montibeller (1993) e Layrargues (1997) argumentaram que 

sinteticamente havia pontos divergentes entre ambos, apesar de, posteriormente, serem 

considerados sinônimos pelo próprio Sachs, como visto mais explicitamente em Layrargues: 

 

Enfim, enquanto o ecodesenvolvimento postula com relação à justiça social, que seria 

necessário estabelecer um teto de consumo, com um nivelamento médio entre o Primeiro e 

Terceiro Mundo, o desenvolvimento sustentável afirma que seria necessário estabelecer um piso 

de consumo, omitindo o peso da responsabilidade da poluição da riqueza. Enquanto o 

ecodesenvolvimento reforça o perigo da crença ilimitada na tecnologia moderna, e prioriza a 

criação de tecnologias endógenas, o desenvolvimento sustentável continua acreditando 

firmemente no potencial da tecnologia moderna, e ainda propõe a transferência de tecnologia 

como o critério de “ajuda” ao Terceiro Mundo. Enquanto o ecodesenvolvimento coloca limites 

à livre atuação do mercado, o desenvolvimento sustentável afirma que a solução da crise 
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ambiental virá com a instalação do mercado total na economia das sociedades modernas 

(Layrargues, 1997, p. 6). 

 

A citação supracitada deixou explícito a presença das ideias do paradigma Neoliberal, 

quando trata do mercado total, o que também remeteu ao paradigma da Modernização, pelo 

crescimento econômico, as demais questões sociais resolveriam-se com o crescimento de 

economia alavancado pelo consumo. Tal citação reforça a afirmação de que as teorias sobre 

desenvolvimento não são descartadas de todo, quando outra surge. Ainda há relação de umas 

com as outras. Para Sachs (2008), as pessoas não eram incluídas socialmente da mesma 

maneira. Havia formas perversas, anormais e desiguais de inclusão. O desenvolvimento deveria 

propiciar a inclusão justa. Assim, as demais correntes vieram para contribuir com maior 

envolvimento das pessoas nos processos de desenvolvimento. 

A corrente do desenvolvimento das pessoas e das comunidades (também chamada 

de corrente vermelha) colocava pessoas e comunidades no centro do protagonismo do 

desenvolvimento. A satisfação das necessidades das pessoas era consequência. O foco estava 

na participação ativa e exercício da cidadania. Essa corrente teve início com ações da ONU, 

com o desenvolvimento comunitário dando origem a outros conceitos como desenvolvimento 

no âmbito da aldeia, desenvolvimento territorial, com destaque para desenvolvimento local 

(Amaro, 2003) que corresponde a: 

 

. . . possibilidade das populações poderem expressar uma ideia de futuro num território visto de 

forma aberta e flexível, onde esteja ausente a noção do espaço como fronteira, concretizando 

acções [sic] que possam ajudar à (re)construção desse futuro. Os seus objetivos [sic] mais óbvios 

seriam promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas, bem como aumentar os seus 

níveis de autoconfiança e organização (Fragoso, 2005a, p. 64). 

 

Destarte, o desenvolvimento local teria um escopo de atuação mais voltado para as 

necessidades das pessoas de um determinado local de forma mais efetiva, porém, mais restrito 

a uma base territorial e com certas limitações de resolução de problemas uma vez que eles 

faziam parte de um contexto mais amplo de políticas do país e modelos socioeconômicos. Mas 

ainda, se apresenta como uma alternativa de mudança (Fragoso, 2005a, 2005b). 

Outro conceito de destaque dessa corrente foi a do desenvolvimento participativo, 

apesar de nos outros conceitos de desenvolvimento a participação ser um elemento presente, a 

diferença nesse conceito é que a participação era o valor central para a melhoria das condições 

de vida dos seres humanos, com a criação de conhecimentos com base nas experiências prévias 

das pessoas, implicando em mudanças e aprendizados individuais e coletivos (Amaro, 2014; 

Fragoso, 2005b).  
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A corrente dos direitos e da dignidade humana ou azul caracterizou-se por associar 

desenvolvimento ao respeito dos direitos humanos fundamentais, dignidade humana e garantia 

de condições mínimas de sobrevivência e necessidades básicas, originária no âmbito da OIT e 

BM (Amaro, 2003).  

Entre os conceitos principais destacou-se o de desenvolvimento social com origem na 

Conferência de Copenhaga (1995), tendo por objetivo a melhoraria das condições de qualidade 

de vida de uma sociedade, com base na integração social, erradicação da pobreza e promoção 

do emprego, ou seja, a garantia de condições sociais mínimas (Alves, 1997).  

Outro conceito foi o de desenvolvimento humano que é “uma constante expansão das 

oportunidades dos indivíduos e sociedades, merece e precisa da defesa das liberdades culturais 

de todos e de cada indivíduo” (Lopes, 2005, p. 22). É um conceito de peso institucional 

relevante por si só e, pelo fato de ter um indicador próprio, cunhado pelo PNUD em 1990, o 

Indicador de Desenvolvimento Humano (IDH), também concebido por esse organismo.  

Veiga (2010), concebia que o caminho do meio era a forma mais adequada de 

desenvolvimento, ou seja, o Desenvolvimento como Liberdade, também conhecido como 

Desenvolvimento das Capacidades Humanas, teoria desenvolvida por Amartya Sen, que se 

propôs a ser uma opção às teorias de visão mais restritas que atrelavam desenvolvimento com 

crescimento econômico, novas tecnologias e/ou modernização social apenas, por isso foi 

considerada um caminho do meio. Para Sen (2010) era preciso considerar, nas discussões sobre 

desenvolvimento, os conceitos de direitos humanos e liberdade política como fundamentais, 

associados ao fato das pessoas terem maior expectativa de vida, de estarem mais conectadas 

tanto nas ideias quanto nos ideais. Pois, as privações, destituições e opressão, permanência da 

pobreza, fome, desrespeito a liberdades políticas básicas, às questões de gênero e necessidades 

essenciais que não foram atendidas, além da degradação e destruição do meio ambiente e as 

insustentabilidades econômica e social, quer sejam em países desenvolvidos ou não, deveriam 

ser superadas e fazerem parte do processo de desenvolvimento (Sen, 2010).  

A liberdade individual era um compromisso social, era o fim e o meio principal para o 

desenvolvimento, que “. . . consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as 

escolhas e oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente” (Sen, 

2010, p. 10). Consequentemente, com a remoção das restrições os indivíduos teriam variedade 

de escolhas e oportunidades para exercerem sua ação racional. O desenvolvimento dar-se-ia 

quando se atingisse a felicidade e, para isso é necessário o aumento da capacidade da pessoa 

humana.  
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No paradigma Alternativo, vai-se de uma ideia simplista de desenvolvimento à sua 

complexificação (e adjetivação - social, econômico, cultural, local, territorial, participativo, 

comunitário, sustentável, humano), com a mudança de foco para a plena realização do ser 

humano, ao contrário da ampliação de bens (Sachs, 1998, 2010).  

Por fim, o conceito transversal de desenvolvimento integrado, o qual presaria pela 

abordagem interdisciplinar, e metodologia que pregasse o e e não o ou, era compreendido por 

Amaro (2003) como: 

 

. . . o processo que conjuga as diferentes dimensões da Vida e dos seus percursos de mudança e 

de melhoria, implicando, por exemplo: a articulação entre o económico, o social, o cultural, o 

político e o ambiental; a quantidade e a qualidade; as várias gerações; a tradição e a 

modernidade; o endógeno e o exógeno; o local e o global; os vários parceiros e instituições 

envolvidas; a investigação e a acção [sic]; o ser, o estar, o lazer, o criar, o saber e o ter (as 

dimensões existenciais do desenvolvimento); o feminino e o masculino; as emoções e a razão, 

etc (Amaro, 2003, p. 19). 

 

Proporcional às várias abordagens de desenvolvimento alternativo foram as críticas a 

ele como: impedimento do crescimento econômico a longo prazo, dificuldades para construção 

de consenso, barreiras à participação, falta de responsabilização e financiamento internacional, 

instituições fracas. Havia críticas também sobre a imprecisão do termo desenvolvimento 

sustentável, já que existiam várias definições, a depender do problema a ser tratado. Outra 

questão era por serem os tomadores políticos de decisões que determinavam os critérios e o 

nível de sustentabilidade que deveriam ser aplicados à dada ação (havia consenso que o conceito 

deveria ser pensado com base no local e sua cultura), como também a medição e quantificação 

dos impactos ambientais, pois tais definições poderiam ser superficiais e convenientemente 

definidas (Telfer, 2005). Outra crítica foi relacionada ao choque de interesses entre gestão 

ambiental local e global (Sachs, 1998). 

Os valores que os conceitos de desenvolvimento alternativos trouxerem sobre o de 

desenvolvimento tradicional foram sintetizados em: 1) na natureza multidimensional e 

interdisciplinar do desenvolvimento, rejeitando a interpretação disciplinar, como na perspectiva 

tradicional; 2) as mudança das atenções da satisfação de necessidades para a realização das 

capacidades das pessoas; 3) a relação com a natureza fundamentada na reciprocidade sistêmica; 

4) as metodologias participativas que incentivam o empoderamento motivadas pelos processos 

e conceito de cidadania, contribuindo para a renovação dos sistemas democráticos; 5) os 

rearranjos das bases territoriais, indo além do Estado-Nação, tornando-se multiterritorial 

incluindo os níveis global e local; 6) a união de múltiplos protagonistas (e não apenas Estado e 

empresas) e 7) o reconhecimento das várias possibilidades e conceitos de desenvolvimento 
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demandando e recuperando a criatividade, considerada fundamental para o ser humano (Amaro, 

2003).  

O desenvolvimento deixou de ser descritivo para ser analítico, com destaque para as 

avaliações de impacto das políticas no ambiente, mas, principalmente, nas comunidades locais 

que tinham fundamental importância para a sustentabilidade (Telfer, 2005), porém, não houve 

uma ruptura com o pensamento neoliberal (Porto-Gonçalves, 2004). 

Além dessas correntes sobre desenvolvimento, as abordagens do fim do século XX e 

início do XXI, foram se tornando cada vez mais práticas, na forma de agendas globais e 

definição de objetivos – a Agenda 21, os Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a 

Agenda 2030 e os Dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – os quais orientaram 

e ainda orientam, no caso dessa última agenda, políticas nacionais e a cooperação internacional.  

A Agenda 21, criada em 1992, ditou compromissos e diretrizes para a promoção do 

desenvolvimento sustentável, no intuito de colocar em prática o que foi acordado na 

Conferência Rio 92, com a participação de todos os segmentos da sociedade na construção de 

paradigma de desenvolvimento, que só seria possível com integração das preocupações sobre 

o meio ambiente e o desenvolvimento. Isso seria um compromisso político e responsabilidade 

de cada nação colocá-la em prática com ajuda de órgãos internacionais, como a ONU. 

Propunha-se ser um modelo para garantir um curso sustentável de desenvolvimento no século 

21 (ONU, 2009; Southgate & Sharpley, 2005).  

O objetivo da Agenda 21 era “preparar o mundo para os desafios do próximo século” 

(ONU, 2009, p. 5). Ela foi considerada um dos documentos mais importantes para embasar as 

discussões sobre a relação ser humano e natureza e indicação de modelos de desenvolvimento 

ancorados na noção de sustentabilidade (Irving, Bursztyn, Sancho & Melo, 2005; Southgate & 

Sharpley, 2005).  

A Agenda 21 tinha objetivos a respeito do desenvolvimento e do meio ambiente e estava 

organizada em: seções, áreas, programas de áreas, ação, objetivos, atividades e meios de 

implementação. Na Tabela 1 é possível ver as seções e áreas da Agenda 21. 

O uso de indicadores ganhou maior aceitação, após a adoção da Agenda 21, pelos 

governos mundiais (Holden, 2000). Mas, as ações acabaram limitando-se principalmente à 

responsabilidade dos governos, sendo elaboradas agendas nacionais, estaduais, municipais e até 

de organizações, ficando os demais órgãos que participaram de seu processo de idealização e 

criação como coadjuvantes.  
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Tabela 1 - Seções e áreas da Agenda 21 

Seções Áreas 

Dimensões sociais e 

econômicas 

Cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável dos países em 

desenvolvimento e políticas internas correlatas 

Combate à pobreza 

Mudança dos padrões de consumo 

Dinâmica demográfica e sustentabilidade 

Proteção e promoção das condições da saúde humana 

Promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos 

Integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de decisões  

Conservação e 

gestão dos recursos 

para o 

desenvolvimento 

Proteção da atmosfera 

Abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento dos recursos terrestres 

Combate ao desflorestamento 

Manejo de ecossistemas frágeis: a luta contra a desertificação e a seca 

Gerenciamento de ecossistemas frágeis: desenvolvimento sustentável das montanhas 

Promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável 

Conservação da diversidade biológica 

Manejo ambientalmente saudável da biotecnologia 

Proteção de oceanos, de todos os tipos de mares, inclusive mares fechados e 

semifechados, e das zonas costeiras, e proteção, uso racional e desenvolvimento de 

seus recursos vivos 

Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos: aplicação de critérios 

integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos 

Manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas tóxicas, incluída a 

prevenção do tráfico internacional dos produtos tóxicos e perigosos 

Manejo ambientalmente saudável dos resíduos perigosos, incluindo a prevenção do 

tráfico internacional ilícito de resíduos perigosos 

Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões relacionadas com os 

esgotos 

Manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos radioativos 

Fortalecimento do 

papel dos grupos 

principais 

Ação mundial pela mulher, com vistas a um desenvolvimento sustentável equitativo 

A infância e a juventude no desenvolvimento sustentável 

Reconhecimento e fortalecimento do papel das populações indígenas e suas 

comunidades 

Fortalecimento do papel das organizações não-governamentais: parceiros para um 

desenvolvimento sustentável 

Iniciativas das autoridades locais em apoio à agenda 21  

Fortalecimento do papel dos trabalhadores e de seus sindicatos 

Fortalecimento do papel do comércio e da indústria  

Comunidade científica e tecnológica 

Fortalecimento do papel dos agricultores 

Meios de 

implementação 

Recursos e mecanismos de financiamento  

Transferência de tecnologia ambientalmente saudável, cooperação e fortalecimento 

institucional 

A ciência para o desenvolvimento sustentável  

Promoção do ensino, da conscientização e do treinamento 

Mecanismos nacionais e cooperação internacional para fortalecimento institucional 

nos países em desenvolvimento 

Arranjos institucionais internacionais  

Instrumentos e mecanismos jurídicos internacionais 

Informação para a tomada de decisões 

Fonte: Elaborado com base em ONU(2009). 

 

As seguintes críticas foram feitas à Agenda 21: 1) conceito restrito de desenvolvimento 

sustentável e suas formas de efetivação com ênfase na economia como meio para tal, sem 

questionar os padrões de consumo e a complexidade da problemática ambiental e 2) ausência 
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de uma visão de mundo globalizado dificultando a interação entre as agendas feitas e a geração 

de conflitos de interesses (Piga, Mansano & Mostage, 2018). 

No ano de 2000 foi lançada a Declaração do Milênio das Nações Unidas, cuja intenção 

era de propor metas que fossem ao encontro às necessidades reais das pessoas, desdobrando-se 

em 2001 na criação dos Oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) ou Oito Jeitos 

de Mudar o Mundo, a saber: 1) acabar com a fome e a miséria; 2) oferecer educação básica de 

qualidade para todos; 3) promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4) 

reduzir a mortalidade infantil; 5) melhorar a saúde das gestantes; 6) combater a Aids, a malária 

e outras doenças; 7) garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e 8) estabelecer 

parcerias para o desenvolvimento (The International Press Institute [IPI], 2015). 

Esses objetivos passaram a nortear as discussões sobre o significado de 

desenvolvimento e da função das políticas públicas nesse processo, bem como, a criação de 

indicadores para as ações propostas (Jannuzzi & Carlo, 2019). Os países signatários dessa 

declaração se propuseram a atingi-los até 2015. Para cada objetivo foram traçadas metas 

específicas (21 metas e 60 indicadores). 

Pretendia-se que os ODM fossem um meio de ordem política e social para reduzir a 

pobreza, assegurar a sustentabilidade ambiental, desenvolver parceria global para o 

desenvolvimento e fortalecer comunidades e grupos sociais antes negligenciados (Saarinen, 

Rogerson & Manwa 2011). Os ODM tinham o foco principal na redução da extrema pobreza, 

mas, ao mesmo tempo, não tratavam com objetividade as questões ambientais e as dos direitos 

humanos, o que foi fruto de pressões do empresariado, de governos conservadores de tendência 

liberal, de think tanks conservadoras e demais organizações de fomento relacionadas ao 

Consenso de Washington, junto à ONU (Jannuzzi & Carlo, 2019). 

Eles foram criticados por serem considerados uma agenda de ajuda norte-sul, por 

ressaltar que via educação seria possível encontrar o caminho para o desenvolvimento, mas, 

não era o objetivo compreender as causas das relações entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Outras críticas foram no sentido de que os ODM terem sido criados por tecnocratas da ONU, 

sem ampla participação e desconsiderando outros debates, conferências, promovidos pela 

própria ONU sobre desenvolvimento; pela abordagem simplista da forma de superar o que se 

propunha; falta de consciência crítica, dos contextos estruturais de pobreza e 

subdesenvolvimento, das relações de poder; os modelos econômicos de globalização neoliberal 

com fins no lucro e não nos direitos humanos (Fukuda-Parr, 2016; McCloskey, 2015). Assim, 

os ODM falharam por não considerarem das causas estruturais da pobreza, a falta de 

relacionamento com o modelo econômico vigente ou dominante (neoliberal) com a pobreza e 
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por não tratar das mudanças climáticas (Boluk, Cavaliere & Higgins-Desbiolles, 2019; 

McCloskey, 2015). 

Em substituição aos ODM surgiu o documento Transformando Nosso Mundo: a agenda 

2030 para o desenvolvimento sustentável ou apenas Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, lançado em 2016, fruto de um processo de negociações políticas entre os países, 

grupos da sociedade civil e de empresários, acadêmicos e agências da ONU durante três anos 

(Fukuda-Parr, 2016). Foi definida como a estratégia mundial para se alcançar o 

desenvolvimento sustentável até 2030, por meio de 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (Figura 2) e metas que devem estimular ações em áreas de importância 

fundamental para a humanidade e o planeta, no período compreendido entre 2015 e 2030. 

 

Segundo a Plataforma Agenda 2030 (disponível em: http://www.agenda2030.org.br/sob 

re/, recuperado em 22 de novembro, 2020), os 17 Objetivos são integrados e indissociáveis, e 

combinam equilibradamente as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, 

a social e a ambiental. Essas dimensões coadunam com o pensamento de Sachs (2008) que já 

dizia que os avanços conceituais sobre desenvolvimento apenas promoveriam soluções se “. . . 

consideram esses três elementos [sustentabilidades social e ambiental e de viabilidade 

econômica], isto é, que promovam o crescimento econômico com impactos positivos em termos 

sociais e ambientais, merecem a denominação de desenvolvimento . . .” (Sachs, 2008, p. 36). 

Essas dimensões são desdobradas em cinco grandes áreas: Pessoas, Prosperidade, Paz, 

Parcerias e Planeta. Desta foram, constituem-se como uma lista de tarefas a serem cumpridas 

por todos, desde o cidadão aos órgãos públicos e privados, a sociedade civil organizada. 

Os ODS refletem certo consenso político internacional sobre a erradicação da pobreza 

em todas as suas formas como o maior desafio global e basilar para o desenvolvimento 

Figura 2 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: ONU (2015, disponível em: https://nacoesunidas.org/, recuperado em 1 novembro de 2019). 
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sustentável, curar e proteger o planeta e demais medidas que garantam a sustentabilidade e a 

resiliência do mundo, direitos humanos e reforço de processos de governança nacional por meio 

das políticas públicas e de indução do setor privado para consecução dos objetivos e metas 

harmonizando crescimento econômico, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental 

(Jannuzzi & Carlo, 2019; Organização da Nações Unidas [ONU], 2015). 

Com os ODS busca-se atenuar o viés simplista e elementar focado na mitigação da 

pobreza e da fome dos ODM e estabelecer metas para todos os países (Fukuda-Parr, 2016). 

Alguns ODS são uma ampliação e aprimoramento dos ODM, ou ainda, propostas inéditas, com 

destaque para esfera ambiental que induz à necessidade de ajustamento dos países para o baixo 

consumo de carbono, o que tem impacto em suas economias. Os ODS são acompanhados de 

um conjunto mais diversificado, complexo e de maior relevância política de 169 metas que 

podem abarcar todos os países (Jannuzzi & Carlo, 2019), mas nem todos precisam atender às 

mesmas metas, cada um seleciona as suas. 

No Brasil, a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(CNODS) criada por meio do Decreto n° 8.892 de 2016, está vinculada à Secretaria de Governo 

da Presidência da República (Segov) e tem o objetivo de internalizar, difundir e dar 

transparência às ações relacionadas a Agenda 2030 no país (Comissão Nacional para os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [CNODS] & Câmara Temática Parcerias e Meios 

de Implementação [CTPMI], 2019). Das 169 metas dos ODS, 167 foram consideradas 

pertinentes ao contexto brasileiro e foram adaptadas à realidade do país, além disso, criaram 

mais 8 metas, totalizando 175 metas (99 finalísticas e 76 de implementação) (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada [Ipea], 2018). 

A eficiência dos ODS, para o desenvolvimento satisfatório das pessoas, é um desafio de 

responsabilidade sobre grupos da sociedade civil para alavancá-los, colocando pressão sobre 

governos e outros atores poderosos para dar conta dos compromissos assumidos (Fukuda-Parr, 

2016). Contudo, deve-se atentar, novamente, para as tendências de universalização dos ODS, e 

o cunho neoliberal por trás dessa agenda (por exemplo o objetivo 12 – consumo e produção 

responsáveis), o papel de desenvolvimento atribuído ao setor privado, para que não seja “mais 

do mesmo” ao se chegar em 2030 (Boluk et al., 2019). 

Para Hall (2019) e Boluk et al. (2019) ao se lançar um olhar mais atento aos ODS 

observa-se o pensamento de consumo e produção já que eles se concentram na promoção do 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável como visto na defesa do emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Vê-se a continuação neoliberal impulsionada 

pelo mercado, mas que contraditoriamente advoga na tentativa da dissociação do crescimento 
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econômico da degradação ambiental. Isso somado à falta de atenção dada ao paradigma 

Alternativo que admite diferentes possibilidades de sustentabilidade, como o decrescimento. 

Assim, entende-se por desenvolvimento quando cada indivíduo tem suas habilidades e 

competências, talentos e imaginação desvelados, entre outros aspectos. A realização do 

indivíduo está intrinsecamente relacionada à união da coletividade e esforços próprios, direito 

ao suprimento das suas necessidades básicas, ao trabalho autônomo e digno e tempo para o 

lazer em harmonia com a natureza que provém as condições para que isso aconteça. Porém, 

entende-se que um conceito de desenvolvimento não abarca sua complexidade. Então, pode 

haver conceitos apropriados para situações distintas, mas sempre tendo por princípio a 

harmonia entre os elementos envolvidos.  

Neste capítulo, até aqui, foram apresentadas algumas das principais teorias e formas de 

pensar o desenvolvimento, partindo de prisma mais setorial indo a noções mais complexas, 

interdisciplinares e transdisciplinares até as abordagens práticas de desenvolvimento das 

Agendas. Tudo isso está sintetizado na Tabela 2.  

.
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Tabela 2 - Síntese dos principais paradigmas e agendas de desenvolvimento (continua) 

Desenvolvimento 

Paradigma/ 

Agenda 

Teorias/ 

correntes/ações 
Meios/diretrizes/seções/objetivos 

Modernização  

Estágios de 

Desenvolvimento 

• Industrialização; 

• Intervenção setorial na economia; 

• Especialização do trabalho; 

• Sociedade urbana; 

• Modernização tecnológica; 

• Mudanças políticas e socioculturais para alavancar a produtividade; 

• Migração de mão-de-obra rural para o setor industrial; 

• Produção, diversificação de produtos. 

Desenvolvimento 

Econômico 

Regional 

• Propriedade privada; 

• Divisão do trabalho; 

• Economia de escala; 

• Livre concorrência; 

Polos de crescimento – investir para propagar o 

desenvolvimento. 

Dependência 
Sub- 

desenvolvimento 

• Repensar as estruturas políticas, institucionais e econômicas externas 

e internas; 

• Liberar a criatividade da lógica dos meios para que ela possa servir ao 

pleno desenvolvimento de seres humanos; 

• Preservação do patrimônio natural; 

• Rever a divisão internacional do trabalho; 

• Viabilizador do desenvolvimento autossustentado por 

meio do Estado. 

Neo-

liberalismo 

Neoliberalismo 

econômico 

• Não restrição do desenvolvimento das 

 capacidades empresariais; 

• Livre mercado e liberdade 

de comércio; 
• Propriedade privada. 

Alternativo 

Desenvolvimento 

ambiental 

• Foco no meio ambiente e nas pessoas; 

• Planejamento participativo; 

• Gestão democrática dos recursos naturais; 

• Harmonia entre desenvolvimento e 

questões ambientais;  

• Ecodesenvolvimento - depende das forças próprias do local e em harmonia com as 

dimensões econômica, social, ecológica, espacial e cultural; justiça social, tecnologias 

endógenas, teto para o consumo; 

• Desenvolvimento sustentável - piso de consumo, uso de tecnologias modernas 

(estimulo a transferência de tecnologias do países ricos para os pobres);livre mercado. 

Desenvolvimento 

das pessoas e das 

comunidades 

• Pessoas e comunidades no centro do protagonismo do desenvolvimento; 

• Participação das pessoas ativa e exercício da cidadania satisfação de suas necessidades das 

pessoas é consequência; 

• Promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas, bem como, aumento de seus níveis de 

autoconfiança e organização; 

• Desenvolvimento participativo – participação, melhoria das condições de vida das pessoas, 

criação de conhecimentos com base nas experiências prévias, mudanças e aprendizados 

individuais e coletivos;  

• Desenvolvimento local – atenção 

para as necessidades das pessoas 

de um determinado local (base 

territorial), limitações de 

resolução de problemas. 
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Tabela 2 - Síntese dos principais paradigmas e agendas de desenvolvimento (conclusão) 

Desenvolvimento 

Paradigma/ 

Agenda 

Teorias/ 

correntes/ações 
Meios/diretrizes/seções/objetivos 

Alternativo 

Desenvolvimento 

dos direitos e da 

dignidade humana 

(azul) 

Articulação entre: 

• o econômico, o social, o cultural, o político e o ambiental; a quantidade e 

a qualidade; as várias gerações; a tradição e a modernidade; o endógeno e 

o exógeno; o local e o global; os vários parceiros e instituições envolvidas; 

a investigação e a ação; o ser, o estar, o lazer, o criar, o saber e o ter (as 

dimensões existenciais do desenvolvimento); o feminino e o masculino; 

as emoções e a razão; 

• Desenvolvimento social - melhoraria das condições de qualidade de vida 

da sociedade, integração social, erradicação da pobreza, promoção do 

emprego; 

• Desenvolvimento humano - ampliação das 

oportunidades dos indivíduos e sociedades, defesa das 

liberdades culturais de todos; 

• Desenvolvimento como Liberdade - direitos humanos, 

liberdade política, superação de: privações, 

destituições, opressão, da pobreza, fome, desrespeito às 

questões de gênero e necessidades essenciais que não 

foram atendidas, das degradações e destruição do meio 

ambiente, insustentabilidades econômica e social. 

Agendas 

Agenda 21 

• Sustentabilidade; 

• Dimensões sociais e econômicas; 

• Conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento; 

• Fortalecimento do papel dos grupos 

principais/de interesse; 

• Uso de indicadores. 

Oito Objetivos do 

Desenvolvimento 

do Milênio 

(ODM) 

• Melhorar a saúde das gestantes; 

• Combater a Aids, a malária e outras doenças; 

• Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 

• Estabelecer parcerias para o desenvolvimento; 

• Criação de indicadores. 

• Acabar com a fome e a miséria; 

• Oferecer educação básica de qualidade para todos; 

• Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das 

mulheres 

• Reduzir a mortalidade infantil; 

Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento 

Sustentável 

(ODS) 

• Erradicação da pobreza; 

• Fome zero; 

• Boa saúde e bem-estar; 

• Educação de qualidade; 

• Igualdade de gênero; 

• Água limpa e saneamento; 

• Energia acessível e limpa; 

• Emprego digno e crescimento econômico; 

• Indústria, inovação e infraestrutura; 

• Reduzir a desigualdade; 

• Cidades e comunidades sustentáveis; 

• Consumo e produção responsáveis; 

• Combate às alterações climáticas; 

• Vida na água; 

• Vida sobre a terra; 

• Paz, justiça e instituições fortes; 

• Parcerias em prol das metas. 

Fonte: Elaborado com base em Alves (1997), Amaral Filho (2001), Amaro (2003), Conceição, Oliveirae e Souza (2016), Fragoso (2005a, 2005b), Furtado (1992, 2000), IPI 

(2015), Irving et al. (2005), Layrargues (1997), ONU(2009; 2015), Sen (2010), Southgate e Sharpley (2005), Telfer (2005). 
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A maneira como uma sociedade concebe o desenvolvimento influencia desde a 

educação, a seguridade social, as políticas econômicas, ambientais, dentro outros inúmeros 

setores. O turismo, não diferente, tem íntima relação com essas várias concepções. Por isso faz-

se necessário, nesta pesquisa, compreender o que é turismo o seu estudo no contexto do sistema 

turístico. 

 

2.2 Turismo: conceitos e modelo analítico 

 

Os primeiros estudos sobre o turismo foram voltados às questões estatísticas – quem 

poderia ser considerado turista, seu local de origem e seus gastos, dentre outras. Nesse período, 

as viagens eram realizadas por pessoas abastadas. Os estudos, a princípio, foram realizados nos 

países europeus em que o turismo surgiu, indo do viés econômico (facilitar e ampliar o fluxo 

de visitantes) ao sociológico (análise dos deslocamentos e as mudanças que eles causavam nas 

pessoas), isso no início da década de 1940 (Netto, 2010) e, posteriormente, estudos com 

enfoques de outras áreas do conhecimento como a Geografia, Psicologia, Sociologia (Netto, 

2010). 

Apesar de o turismo, de forma organizada, ter surgido com a Modernidade, após a 

Revolução Industrial, seu crescimento deu-se associado às mudanças de ordem econômicas, 

políticas e sociais ocorridas principalmente na Europa e EUA, após a Segunda Guerra, com os 

investimentos feitos por esses naquele continente, a difusão do Fordismo como sistema de 

produção, melhorias na infraestrutura, avanço das tecnologias e do setor de transportes, entre 

outros acontecimentos, fizeram com que surgisse o consumo em massa, o que impulsionou o 

turismo (Barretto, 2003; Ignarra, 2013). 

O turismo foi segmentando-se e as questões sobre desenvolvimento reverberaram 

também na escolha dos locais a serem visitados. Passou-se a pensar, por exemplo, nas 

necessidades da comunidade local e a importância da conservação ambiental e cultural, 

principalmente a partir da década de 1970 (Andriotis, 2014; Barretto, 2003). Apesar de o 

turismo de massa ainda prevalecer (Ramos & Costa, 2017). Esse turismo também chamado de 

tradicional ou convencional caracteriza- se pela padronização dos produtos e serviços; o turista 

visita destinos e ou locais amplamente conhecidos (com praias e grandes centros urbanos), 

compra pacotes turísticos das agências de viagens e tem hábitos consumistas e não estabelecem 

relações significativas com a população anfitriã (Andrade, 2001; Ibáñez & Villalobos, 2012). 

A evolução do turismo, das várias possibilidades de se pensá-lo sob o prisma de 

diferentes áreas do conhecimento, resultou em uma diversidade de conceitos de turismo e 
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pesquisas. Leiper (1979) agrupou as definições de turismo em: a) econômicas - destaque ao 

turismo enquanto atividade econômica e seus benefícios; b) técnicas - voltadas às questões de 

cunho estatístico e c) e holísticas – destaque à complexidade do turismo. Por sua vez, Netto 

(2010) expôs que o turismo não era algo alheio ao conhecimento das pessoas, e as ideias e ou 

conceitos comumente associadas a ele eram: indústria sem chaminés ou verde; deslocamentos 

de pessoas para local não habitual; atividade econômica em expansão; férias; viagem; descanso, 

lazer; conhecer culinária do local visitado; fuga da realidade; geração de emprego e renda; 

difusão de cultura entre povos, entre outros. Essas formas de entender o turismo poderiam ser 

consideradas restritas, a depender do contexto. 

Assim, para Netto (2010) essas compreensões podiam ser agrupadas em: a) visão leiga 

- o turismo tratado como descanso, conhecer outros lugares e pessoas, staus social, não 

trabalhar, fuga do cotidiano, férias, por exemplo; b) visão empresarial – o turismo possibilitava 

renda, lucro, geração de emprego e renda, investimentos, ampliação de negócios, elaboração de 

planos de marketing e produtos para serem comercializados, entre outros e c) visão acadêmico-

científica – o turismo relacionado a oportunidades de inclusão social, implementação de 

políticas públicas e de ações para diminuição de impactos negativos e ampliar os positivos, 

realização de estudos interdisciplinares envolvendo a sociedade incluindo os aspectos culturais, 

ambientais, políticos, sociais, econômicos e de tendências do turismo, entre outras 

possibilidades. Netto (2010) considerava que essas três abordagens se complementavam.  

Os conceitos de turismo refletiram as mudanças e modos de pensar de momento 

histórico em que eles surgiram. Assim, viu-se em Bormann (como citado em Barretto, 2003, p. 

11) que “Turismo corresponde ao conjunto de viagens cujo objetivo é o prazer, os motivos 

comerciais, os profissionais, ou outros análogos e durante os quais a ausência da residência 

habitual é temporária”. Bormann trouxe aspectos mais técnicos, viagens em conjunto não 

relacionadas à migração, por exemplo. Já o conceito de Barretto (2003) é de que turismo tanto 

é o ato praticado pelos turistas quanto o sistema comercial montado para suprir suas 

necessidades. Nesse conceito houve a inclusão mais direta da ação do turista. 

Para Andrade (2001, p. 38), “turismo é o conjunto de serviços que tem por objetivo o 

planejamento, a promoção e a execução de viagens, serviços de recepção, hospedagem e 

atendimento aos indivíduos e aos grupos, fora de suas residências habituais”, onde destacou-se 

o deslocamento, a organização e o planejamento da atividade turística, com também, o ser 

humano, o espaço e o tempo como fundamentais para que o turismo ocorra. 

No conceito de Jafari (1987, p. 158, tradução nossa) “turismo é o estudo do turista, longe 

de seu local de residência e da indústria que atende às suas necessidades, e dos impactos que 
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ambos, turista e indústria, geram sobre os ambientes físico, econômico e sociocultural da área 

anfitriã”. Observou-se em Jafari o destaque aos deslocamentos do turista, às empresas que 

operacionalizam o turismo e aos impactos decorrentes da atividade. 

Outros conceitos tentaram dar contar da complexidade da atividade turística, como o de 

Tribe (1997), usado para nortear a compreensão de turismo nesta pesquisa. Esse autor entendia 

que turismo era “a soma dos fenômenos e relacionamentos decorrentes da interação nos locais 

geradores e hospedeiros, de turistas, fornecedores comerciais, governos, comunidades e 

ambientes” (Tribe, 1997, p. 641), ou seja, esse conceito envolve as relações entre todos os atores 

dos grupos de interesses do turismo de um dado local. Vanhove (2016), trouxe outro conceito 

de turismo que pretendeu abarcar sua complexidade também, no qual o turismo é um amálgama 

de fenômenos e relacionamentos, e não um único, que surge do movimento de pessoas e 

envolve vários destinos. As viagens não deveriam estar relacionadas ao trabalho, serem de curto 

prazo e para locais diferentes dos de residência e trabalho. 

Na tentativa de contribuir para sistematização das informações sobre o turismo, a OMT 

propôs terminologias para o setor, que também não se revestiram em ponto pacífico no meio 

acadêmico. Para a OMT turismo compreende “as atividades das pessoas que viajam e 

permanecem em lugares fora do seu ambiente habitual por não mais de um ano consecutivo 

para lazer, negócios ou outros objetivos” (Organização Mundial do Turismo [OMT], 2003, p. 

18). O conceito da OMT ressaltava a duração da visita, seu propósito e o deslocamento, ou seja, 

deteve-se aos aspectos técnicos. 

Frente à essa diversidade de pensamento, os estudos sobre o turismo também o foram. 

Sharpley (2009) concebia que eles caracterizaram-se por meio de duas concepções centrais: o 

turismo enquanto o movimento de pessoas e suas relações e, o turismo como um setor 

econômico. Acerenza (1992), Lickorish e Jenkins (2000) propuseram organização sistemática 

de como os estudos sobre turismo foram se dando ao longo do tempo. Mas, foi com a de Jafari 

que foi possível perceber, com mais nitidez, uma aproximação entre turismo e desenvolvimento 

(que será abordada com mais ênfase, adiante). Jafari (2005) propôs cinco plataformas sobre os 

estudos do turismo, tanto no que tange às práticas quanto à literatura, a saber: (1) Defesa - 

incluiu empresas privadas, agências governamentais, associações e tinha por foco os aspectos 

econômicos do turismo e benesses resultantes de seu desenvolvimento, como empregos, 

proteção ambiental, melhorias das telecomunicações, revitalização cultural, ou seja, o turismo 

visto como uma ferramenta positiva para o desenvolvimento, refletindo diretamente o 

pensamento da Modernização; 2) Precaução - formada por membros de instituições científicas 

privadas e públicas, foi uma reação aos benefícios propalados pelo grupo da Defesa que não se 
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confirmaram. O foco foi a proteção das culturas e da natureza, assim, como ocorreu, em outros 

aspectos durante o paradigma da Dependência e a teoria do Subdesenvolvimento. 

A terceira plataforma, a Adaptativa – surgiu no contexto do paradigma Alternativo, 

apresentou propostas alternativas de turismo consideradas de impactos moderados, maior 

respeito às comunidades receptoras, à cultura e à natureza; 4) Científica – congregou pessoas 

da comunidade científica, buscou dotar o turismo de cientificidade, associando as visões dos 

demais grupos, para tentar compreendê-lo como um todo, suas estruturas e funções subjacentes 

ao mesmo tempo do fortalecimento do Neoliberalismo e 5) Interesse Público – reuniu os 

governos nacionais e outros organismos supranacionais como a OMT, ONU, BM, tendo como 

marco o atentado de 11 de setembro de 2001 nos EUA e a epidemia da SRAG, em 2003. Isso 

motivou esses organismos a defenderem e incentivarem o desenvolvimento do turismo, mas, 

principalmente, ações prognósticas para que eventos como aqueles impactassem o mínimo 

possível o turismo, dada a importância que ele tinha para os países. Essa plataforma manteve 

relação com o Neoliberalismo que foi se moldando às demandas postas pela sociedade global. 

Todas as plataformas coexistem e dialogam entre si e com os paradigmas de desenvolvimento. 

Às plataformas propostas por Jafari (2005), Macbeth (2005) acrescentou uma sexta, a 

da Ética. Para esse autor, os paradigmas dominantes sobre desenvolvimento do turismo não 

reconheciam as questões sobre ética e sustentabilidade que permeavam o turismo, o que poderia 

levar a uma compreensão redutora do turismo. Ele defendeu que a plataforma da Ética era 

voltada para o estudo do turismo, de modo mais pensativo, reflexivo e sustentável. 

As motivações para a prática do turismo também são diversas e, podem estar 

relacionadas aos seguintes fatores: nível educacional, estilo de vida, modismo, catástrofes, 

crenças, a importância dada a preservação ambiental, entre outras (Andrade, 2001; Ignarra, 

2013; Lickorish & Jenkins, 2000; OMT, 2003). Isso fez com surgissem vários tipos de turismo 

e, consequentemente, inúmeros conceitos. A organização e dinâmica do turismo tornaram-se 

mais complexos, específicos e contemporâneos, com objetivos de direcionar as mudanças 

proeminentes do desenvolvimento pelo turismo, por um caminho mais idealizado (Andriotis, 

2014). 

Entre os vários tipos de turismo que surgiram, os que mais têm aderência ao tema desta 

pesquisa são o que a OMT (2003) chamou produtos especiais para se referir ao ecoturismo, 

turismo de natureza, turismo cultural, turismo de aventura, entre outros. Autores como Ibáñez 

e Villalobos (2012) e Telfer (2005) chamaram de turismo alternativo que corresponde às 

maneiras de se desenvolver o turismo em que o turista participa de atividades recreativas 

envolvendo valores naturais, sociais e comunitários, que possibilitam aos anfitriões e visitantes 
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desfrutar de interação significativa e experiências compartilhadas, podendo haver a 

intermediação de empresas comprometidas com esses valores. 

Holden (2000) pontuou que o turismo alternativo foi uma resposta ao turismo de 

massa, principalmente nos anos 80 do século XX devido à ampliação da consciência ambiental 

das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, aquele poderia ser motivado pela consciência ambiental 

do turista ou apenas pela busca de algo não convencional, sem a preocupação com o meio 

ambiente. Então, o turismo alternativo poderia ser prejudicial também e, o de massa, mais 

tradicional, poderia não sê-lo, tudo dependeria de como ambos fossem desenvolvidos (Holden, 

2000; Telfer, 2005).  

Então, destaca-se o ecoturismo que segundo a The International Ecotourism Society 

(1993) é uma viagem responsável, para áreas naturais, que contribua para a conservação do 

meio ambiente e promova o bem-estar das populações locais. A UNWTO, após o Ano 

Internacional do Ecoturismo pelas Nações Unidas, em 2002, adotou o seguinte conceito de 

ecoturismo: uma atividade turística cuja motivação essencial de fazê-la pelo visitante baseia-se 

na natureza, para com isso, aprender observar, experimentar, descobrir e apreciar a diversidade 

biológica e cultural, de forma responsável com vistas as proteger comunidade visitada e a 

integridade do ecossistemas. O turista e a comunidade devem ser sensibilizados sobre as 

questões ambientais e culturais, ao mesmo tempo que deve haver uma gestão que propicie tudo 

isso e minimize impactos negativos no ecossistema (UNWTO, 2019). 

De acordo com o Ministério do Turismo do Brasil, “Ecoturismo é um segmento da 

atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva 

sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da 

interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações” (Brasil, 2009, p. 81). Esse 

tipo de turismo demonstra preocupação em oferecer serviços ecologicamente responsáveis 

dentro dos princípios de desenvolvimento sustentável, pois ele possibilita o retorno ao paraíso 

e o termo é o mais utilizado para se referir ao turismo em UCs (Aoun, 2003; Rodrigues, 2003). 

Para que o ecoturismo acontecesse deveria existir infraestrutura adequada e recursos 

humanos capacitados (Pimental, 2006). Desconsiderado isso e, a não participação das 

comunidades receptoras, entre outros fatores, também, fazia com que o prefixo eco fosse 

utilizado indiscriminadamente, como um rótulo empregado a produtos turísticos, com um 

sentido moralizante, fugindo, por vezes, do real comprometimento e sentido do conceito. E, as 

consequências que o propalado ecoturismo trouxe a algumas áreas não condisseram com o seu 

real significado (Yázigi, 1998, Rodrigues, 2003).  
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Bunakov et al. (2018) e Machado (2005) consideram que ecoturismo e turismo 

ecológico são sinônimos. Porém, para esses autores o turismo de natureza seria aquele que 

ocorria no espaço natural, sem necessariamente haver comprometimento com o ecossistema ou 

comunidades anfitriãs, destacando-se a motivação pelo contato com a natureza. 

O turismo de natureza caracterizava-se por suas práticas acontecerem no ambiente 

natural, isto é, em contato com a natureza sem maiores comprometimentos com as comunidades 

visitadas (Machado, 2005). Já, o turismo de aventura englobava, principalmente, atividades 

ao ar livre, mas poderia ocorrer em ambientes fechados, como: ciclismo, bungee jumping, 

canoagem, caminhada, mergulho, entre outras. Essa era uma modalidade do turismo praticada 

em locais com determinadas características geográficas específicas e estava intimamente ligado 

à atividade física, pois exigia preparo, esforço físicos e/ou mental, superação de limites 

pessoais. O turismo de aventura envolvia certo nível de risco real ou percebido, porém 

controlado e, havia intercâmbio cultural entre as pessoas e proximidade com a natureza (Ibáñez 

& Villalobos, 2012; Machado, 2005; OMT, 2003; UNWTO, 2019). 

Outra possiblidade de turismo alternativo era o turismo educativo, que era motivado 

pela participação e experiência do turista em atividades de aprendizagem, aperfeiçoamento 

pessoal, crescimento intelectual e aquisição de habilidades (exemplo: treinamentos esportivos, 

cursos de desenvolvimento de carreira, viagens escolares, e intercâmbio entre outros) (OMT, 

2003; UNWTO, 2019). Machado (2005) trouxe um conceito similar ao do turismo educativo, 

chamou-o de turismo ecocientífico, que caracterizava-se por ser uma atividade turística 

motivada pelo conhecimento apurado do meio visitado. Já, o turismo ambiental caracteriza-

se por desejo de conhecimento mais amplo do local visitado, da compreensão das ações do ser 

humano sobre o meio. Ainda poderiam ser acrescidos o turismo rural, agroturismo, cultural, 

entre outros, ao turismo alternativo. As comparações feitas por Machado (2005), expostas na 

Tabela 3, entre os tipos de turismo alternativo, tendo por base o ecoturismo, contribuem para 

perceber as particularidades, de alguns deles, aqui explicitados e, que eram mais propensos a 

serem praticados em UCs.  

Além do turismo alternativo remeter-se à maneira de desenvolver o turismo, tem-se o 

turismo de base comunitária (TBC). Ele é entendido como uma forma de organização 

empresarial feita por pessoas da localidade que passam a ser atores atuantes no 

desenvolvimento do turismo, isso de forma cooperativa, prezando a autogestão dos recursos 

comunitários, distribuição dos benefícios gerados pelo turismo e equidade no trabalho 

(Maldonato, 2009). Vê-se assim, que é uma forma de gestão que destaca a dimensão humana, 

cultural, justa e de encontros e trocas interculturais. 
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Tabela 3 - Características de tipos de turismo alternativo 

Características Ecoturismo 
Turismo de 

Natureza 

Turismo 

Ecocientífico 

Turismo 

Ambiental 

Turismo de 

Aventura 

Palavras-

chave 
conservação lazer ao ar livre pesquisa 

educação 

ambiental 

risco 

controlado 

Ocorrência *UCs áreas naturais 
áreas naturais 

preservadas 

áreas naturais 

preservadas ou 

degradadas 

áreas naturais 

Operação 

relação com a 

manutenção 

do ambiente 

despreocupação 

quanto a processos 

de manutenção do 

ambiente 

diretamente 

relacionado à 

atividade 

científica 

diretamente 

relacionada à 

atividade 

educativa 

relacionada a 

atividades 

esportiva de 

natureza 

Cuidados extremos simples extremos extremos básicos 

Conhecimento 

do local 
profundo superficial científico profundo 

apenas para a 

prática da 

atividade 

esportiva 

Objetivos 

conhecimento 

amplo do 

ambiente 

natural e 

cultural 

relaxamento e 

prazer no ambiente 

natural 

conhecimento 

técnico do 

ambiente 

conhecimento do 

ambiente e das 

modificações 

nele ocorridas 

atividade 

física na 

natureza 

Grupos reduzidos médios a grandes muito reduzidos 
médios e 

grandes 
reduzidos 

Envolvimento 

local 
sempre 

não 

necessariamente 

não 

necessariamente 

não 

necessariamente 

ocorre quando 

necessário 

para suporte 

da atividade 

Agentes de 

turismo 

envolvimento 

diretos com 

os projetos 

ambientais 

sem envolvimento 

diretos com os 

projetos 

ambientais 

nem sempre 

necessários 

envolvimento 

com educação 

ambiental 

capacitados 

para a 

modalidade 

Envolvimento 

cultural 

diretamente 

identificado 

sem projetos 

culturais 

obrigatórios 

nem sempre 

necessários 

não 

necessariamente 

geralmente 

não ocorre 

Público 

preocupado 

com as 

questões 

ambientais 

desejoso de 

contato com a 

natureza 

técnicos, 

professores, 

estudiosos 

professores, 

estudiosos, 

alunos e 

interessados 

ávidos por 

atividades 

físicas no 

meio natural 

Programas 

dentro dos 

conceitos de 

mínimo 

impacto 

possíveis de 

realizar no espaço 

natural 

quando 

ocorrem, apenas 

relaxamento 

relacionando 

ações e 

consequências 

no ambiente 

sempre ligados 

a práticas 

esportivas de 

risco 

controlado 

*Unidades de conservação. 

Fonte: Elaborado com base em Machado (2005). 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o turismo sustentável que segundo a OMT 

(2003, p. 37) é a “. . . capacidade de um destino permanecer competitivo em relação a outros 

mais novos e menos explorados; de atrair visitantes pela primeira vez, bem como repetidos; de 

permanecer singular culturalmente; e de estar em equilíbrio com o ambiente natural”, ou seja, 

envolve as sustentabilidades ambiental, econômica, sociocultural e político-institucional. 

Turismo sustentável não é um tipo ou segmento do turismo, é uma forma de pensar, planejar e 

gerir o turismo alinhado às questões sobre sustentabilidade. Já, a sustentabilidade no turismo 
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diz respeito à manutenção da atividade no longo prazo, que pode ser ou não seguindo os 

preceitos do desenvolvimento (turismo) sustentável, isto é, o objetivo é a continuidade de um 

ciclo constante e duradouro de crescimento da atividade turística, independentemente de ser 

conciliado com as questões ambientais e sociais (Körössy, 2008; Lamas, Silva, Hofstaetter, 

Souza & Marques, 2018). 

Apesar das diferenças que cada conceito traz, eles são usados de maneira, muitas vezes, 

indistintas. E, o discurso do turismo sustentável passou a ocupar lugar dominante, como 

endosso global virtual, como o mais adequado paradigma do turismo tanto nos estudos 

acadêmicos quanto nos processos de política e planejamento do turismo (Sharpley, 2009).  

Com tantos conceitos e focos que foram dados ao estudo do turismo, entre outros 

aspectos, que tornam essa atividade complexa, o que significa que suas partes constitutivas se 

comportam em relação umas com as outras, não é possível compreender um objeto sem sua 

conexão com os demais objetos. Assim, o elemento ou individuo não é o objeto de estudo que 

precisa ser delimitado objetivamente, mas sim, o objeto deve ser estudado em seu contexto pela 

ampliação do foco, e, isso considera sistemas amplos focalizando nas relações, sem 

desconsiderar o objeto em si. Já que com a contextualização o objeto é reintegrado no contexto, 

no sistema, por meio de operações lógicas opostas às de redução (Vasconcellos, 2002). Sendo 

assim, a tentativa de compreender as relações entre desenvolvimento e turismo, pode ser 

realizada por vários caminhos, entre eles o modelo sistêmico, um dos mais utilizados, 

principalmente no Brasil (Beni & Moesch, 2016).  

Isto posto, para a compreensão das relações entre turismo e desenvolvimento esta 

pesquisa adotou o Sistur, modelo de Beni (2003), que tem por objetivo organizar o plano de 

estudos da atividade turística, considerando os devidos aos ajustes à realidade das UCs.  

O Sistur é aberto e suas partes estão em constante interação num processo contínuo de 

relações de conflito e cooperação com o meio que o cerca. Seu crescimento é limitado por 

variáveis, com destaque para a capacidade de sustentação dos ecossistemas (Beni, 2003). 

Noschang (2014) considera que o modelo de Beni tem sua construção baseada em informações 

conseguidas pela realidade, por meio da observação e/ou da medição, o que faz desse modelo 

um instrumento adequado para o que se propõe.  

Os principais elementos do Sistur são: a) delimitação e descrição física da área 

receptora; b) perfil socioeconômico da área receptora; c) estudo e previsões do comportamento 

do mercado de turismo na área receptora, compreendendo a análise de clusters e o levantamento 

de oferta e demanda e d) diagnóstico do turismo na área receptora, analisando-se seu potencial 

de influência no processo de desenvolvimento econômico Beni (1990; 2003). 
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A organização e a categorização do Sistur estruturam-se em três grandes macros 

conjuntos, que são compostos por subsistemas – Relações Ambientais, Organização Estrutural 

e Ações Operacionais –, seus componentes básicos, as funções primárias de cada conjunto e, 

em interação no sistema total (Figura 3).  

Ressalta-se que os subsistemas que fazem parte do Sistur correspondem às ações 

estreitamente relacionadas ao turismo, pois esses subsistemas, em suas concepções mais 

abrangentes, estão fora do sistema.  

 

 

O Conjunto da Organização Estrutural é composto pelo subsistema da 

Superestrutura (parte política) – trata do ordenamento jurídico-administrativo de gestão e 

controle do Sistur: a) planificação estratégica do turismo; b) indicadores macroeconômicos e c) 

normatização e fiscalização dos agentes operadores do turismo; e pelo da Infraestrutura 

(estrutura física) que tem como foco o estudo das condições de acessibilidade ao local turístico 

e dos serviços. A análise recai sobre: a) saneamento básico; b) energia e comunicações; c) 

serviços de apoio; d) sistema viário e de transportes e) organização territorial urbana (Beni, 

1990; 2003). 

O Conjunto de Relações Ambientais é composto pelo Subsistema Ecológico. Ele é o 

que abarca a matéria-prima do turismo, os recursos que vão proporcionar a contemplação e o 

contato com a natureza. Analisa-se neste subsistema: a) espaço turístico natural e urbano, e sua 

Figura 3 - Sistema de turismo 

 

Fonte: Beni (2013, como citado em Noschang, 2014, p. 93). 



P á g i n a  | 46 

 

 

planificação territorial; b) atrativos turísticos; c) consequências do turismo sobre o meio 

ambiente, preservação da flora, fauna e paisagens. Outro subsistema é o Cultural, seus 

elementos principais correspondem à herança e ao patrimônio cultural do local/país. Analisa-

se o: a) patrimônio etnográfico, b) legado histórico, arqueológico, arquitetônico e monumental, 

c) patrimônio artístico, folclórico e artesanal e d) usos e costumes diferenciados (Beni, 1990; 

2003).  

O Subsistema Social também faz parte do Conjunto de Relações Ambientais, seus 

elementos principais tratam da estrutura e mobilidade social e seus efeitos. As categorias de 

análise são: a) população autóctone no processo de contato social nas áreas de ocupação 

turística; b) perfil psicológico do turista; c) motivações, expectativas e necessidades do turista; 

d) estratificação social dos grupos de turistas. Por fim, o quarto subsistema a integrar esse 

Conjunto é o Econômico, que traz o elemento da contribuição econômica do turismo para o 

local. Os itens de análise são: a) ingresso de divisas, b) receita nacional e geração de empregos, 

c) formação do PIB e d) efeito multiplicador da economia (Beni, 1990; 2003). 

O Conjunto das Ações Operacionais, aborda a dinâmica do Sistur e envolve o 

mercado, a oferta e a demanda relacionadas à produção, à distribuição e ao consumo. 

Analisam-se: a) áreas de origem dos turistas); b) localização e concentração, estrutura e 

características do tráfego turístico, c) caracterização, classificação e evolução dos fluxos 

turísticos; d) expansão ou retração de fluxos; e) variação estacional da demanda; f) oferta e 

ocupação de equipamento hoteleiro e extra-hoteleiro; g) avaliação dos produtos turísticos; h) 

avaliação e rentabilidade dos investimentos necessários à evolução da demanda e da renda 

nacional; i) avaliação das unidades produtivas de bens e serviços turísticos; j) circuitos 

distributivos e estratégias de distribuição de bens e serviços turísticos, k) processo de decisão 

de compras e l) consumo turístico e efeitos sobre a renda nacional (Beni, 1990; 2003). 

Pelo exposto, o Sistur mostra-se como um modelo analítico que contribui para a 

compreensão das relações entre turismo e desenvolvimento nas UCs. Para isso, faz-se 

necessário compreender a conjuntura das UCs e seus elos com o turismo e o desenvolvimento. 

 

2.3 Encontros entre Turismo e Desenvolvimento  

 

O turismo realizou e ainda tem um papel de destaque na economia de países, sendo 

estratégia de desenvolvimento que se propôs a melhorar o bem-estar das pessoas, das 

comunidades devido à geração de renda e emprego e, por contribuir para que os destinos 

saíssem de uma condição de pobreza ou subdesenvolvimento para um estado de riqueza ou mais 
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desenvolvimento. Isto é, ele faria de países pobres, países ricos. A ideia de desenvolvimento 

estava intimamente ligada à ideia de progresso (Andriotis, 2014). 

Assim, o turismo passou a ser compreendido como um agente de desenvolvimento e 

modernização (Brown & Hall, 2008). A partir desse viés, as relações entre desenvolvimento e 

turismo podem ser vistas como no paradigma da Modernização (englobando Estágios de 

Desenvolvimento e Desenvolvimento Econômico Regional), que dominou o turismo de várias 

maneiras e tem sido o suporte velado nos estudos turísticos (Telfer, 2005). Ele exaltava os 

pontos positivos que o turismo poderia proporcionar, como: justiça distributiva, criação e 

melhoria de infraestrutura, geração de emprego, promoção de valores ocidentais, transferência 

de tecnologias, geração de divisas, contribuição para o desenvolvimento regional e local, 

modernização da sociedade, e principalmente, aumento do PIB e balança de pagamentos, 

gerando considerável efeito multiplicador, entre outros pontos positivos que atraíram os 

governos (Telfer, 2005). 

Não diferente, nos países em desenvolvimento o turismo também foi apontado como 

uma alternativa para se chegar ao desenvolvimento (WTO, 1980) devendo a ele ser dada mais 

atenção nos planos de desenvolvimento econômico e acordos comerciais (Telfer, 2005). 

As ideias desse paradigma foram percebidas de outras formas, como nas perspectivas 

dos padrões evolutivos, nos estágios de desenvolvimento, modelos sobre evolução estrutural de 

regiões turísticas com hierarquias de especialização, destacando-se o de Butler, criado em 1980, 

sobre ciclo de vida do destino turístico (Telfer, 2005). 

Nesse período, do paradigma da Modernização, teorias econômicas de consumo e 

produção, estrutura de mercado, modelagem dedutiva, análise de custo-benefício, análise 

econométrica e análise de multiplicadores foram aplicados ao turismo. O desenvolvimento do 

turismo poderia ser por iniciativa tanto do setor privado quanto do público, mas na falta ou 

fraqueza daquele, este deveria empreender primeiro para atrair investimentos estrangeiros, ou 

seja, criar as condições para a iniciativa privada estrangeira. Foi também nesse período que 

surgiram os primeiros embates sobre os objetivos ambientais e sociais e sua relação com o 

turismo (Lickorish & Jenkins, 2000). Dessa forma, o turismo foi comoditizado, despontando o 

consumo do simbólico, a diferenciação de status, a prevalência de valores ocidentais urbanos e 

a segmentação de mercado (Telfer, 2005). 

Com as teorias da Dependência e Subdesenvolvimento a industrialização no turismo 

foi traduzida nas redes domésticas de hotéis que surgiram, algumas lideradas pelo Estado. Isso 

fez com que os países em desenvolvimento tivessem que recorrer a empréstimos para esses 

projetos, que eram de grande escala. Para Telfer (2005), o turismo atendia as necessidades do 
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centro, incluindo a transferência de riquezas, servindo como forma de dominação devido à força 

das organizações estrangeiras, mantendo a dependência estrutural, a relação centro-periferia, já 

que as empresas dos países desenvolvidos, como as companhias aéreas, as redes hoteleiras, os 

atacadistas controlavam o setor. Elas detinham tecnologia de comunicação, principalmente. 

Essas empresas tinham conhecimento do setor, projetos e preços de produtos 

competitivos e economias de escala, o que lhes deu condições de controlar as empresas 

inferiores e penetrar em seus mercados. Isso fez com que a dependência estrutural entre centro-

periferia se mantivesse, pois os países em desenvolvimento basicamente se detiveram na 

elaboração de ações abrangentes de marketing e ficaram subjugados ao sistema de 

comercialização de pacotes turísticos padronizados e amplos (Telfer, 2005). Turner e Ash 

(1975, como citado em Telfer, 2005) chamaram essa relação de periferia do prazer, o que 

também reforçou a dependência cultural. Outro destaque nessa relação foi a necessidade de 

importação de insumos necessários ao desenvolvimento do turismo, tanto do setor agrícola, 

quanto manufatureiro.  

Esse cenário remete ao destacado por Furtado (1992a, 2000) sobre o passado colonial 

dos países em desenvolvimento. Por vias do turismo houve o beneficiamento das elites locais, 

contribuindo para a dependência e a vulnerabilidade desses países. Nesse momento, 

destacaram-se as pesquisas no tocante aos impactos negativos do turismo. Apesar de o conceito 

de desenvolvimento sustentável não ter emergido ainda, já se discutia a forma como o turismo 

vinha sendo feito, especialmente o de massa internacional. 

A International Union for Conservation of Nature (IUCN) levantou a questão do 

desenvolvimento sustentável, que posteriormente foi popularizada no Relatório Brundtland. 

Havia preocupação com a escala, o escopo, com os efeitos ambientais e socioculturais 

potencialmente destrutivos da expansão do amplo desenvolvimento desenfreado do turismo, 

mas não com a mesma intensidade das décadas vindouras (Sharpley, 2009). 

A relação entre turismo e Neoliberalismo destacou-se pela construção de resorts e de 

políticas de turismo, por exemplo, dando a ele projeção global e de peça central nas estratégias 

de desenvolvimento voltadas para o exterior. Isso foi o começo da abertura do setor para 

iniciativa privada, diminuição das ações estatais no mercado e das privatizações (Telfer, 2005). 

Mas, essas ações não trouxeram todos os benefícios prometidos, dando início aos 

questionamentos sobre a efetiva contribuição do turismo para o desenvolvimento, o poder das 

organizações internacionais (BM, FMI, por exemplo), os efeitos multiplicadores insatisfatórios, 

entre outros. Ou seja, as críticas sobre a relação desenvolvimento e turismo continuaram, 

independente do paradigma de maior destaque no momento. 
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Originaram-se as preocupações com as comunidades receptoras e a natureza, o que fez 

com que outras formas de se pensar o desenvolvimento e o turismo surgissem (Telfer, 2005). 

Só na década de 1980, por exemplo, o turismo internacional cresceu mais de 50% (só em 1989 

gerou aproximadamente 7% de todos os gastos com viagens internacionais) e na década de 

1990 o crescimento foi de mais de 57% (Ceballos-Lascuráin, 2002). Críticas sobre como o 

turismo vinha sendo desenvolvido e os impactos que a atividade estava causando cresciam. 

Assim, outras ideias, a do paradigma Alternativo ou os conceitos renovados de 

desenvolvimento, também eclodiram no turismo, surgindo, como tratado no subtópico 

imediatamente anterior, o turismo alternativo, que remete à natureza, à harmonia, ao equilíbrio 

e ao baixo impacto. As ideias desse paradigma mostraram maior potencial de fazer com que o 

turismo contribuísse para o desenvolvimento por incluir o conceito de sustentabilidade 

(Sharpley, 2009).  

A abordagem do desenvolvimento sustentável do turismo deu-se de forma mais ampla, 

em contextos específicos. Nos países em desenvolvimento os temas envolveram o turismo 

indígena, turismo rural, o desenvolvimento de propriedades locais, as atividades em pequena 

escala, o protagonismo feminino, a participação e empoderamento das comunidades no turismo 

e com o planejamento norteado por princípios de sustentabilidade considerando as 

características e interesses de cada país ou local onde o turismo acontecesse. Foi a partir de 

então que o setor turístico passou a adotar práticas sustentáveis fazendo uso de auditorias 

ambientais, códigos de condutas, entre outros (Hall, 2001; Novelli & Hellwig, 2011; Sharpley, 

2009; Telfer, 2005). 

Foi nesse período que mudanças na forma de pensar o turismo, com base em 

perspectivas mais totalizantes emergiram. Ele passou a ser considerado como um sistema, em 

que a economia é uma das dimensões significativas. Destaca-se também a busca pela 

cientificidade do turismo, por parte da academia. Foi circunstanciado no paradigma Alternativo 

que destacaram-se as discussões que Macbeth (2005) considerou como sendo relacionadas à 

plataforma Ética. 

As ONGs tiveram papel importante no desenvolvimento do turismo em pequena escala, 

especialmente o ecoturismo, que entre as propostas de turismo alternativo foi usado quase como 

sinônimo de turismo sustentável por sua relação com o conceito de sustentabilidade e 

participação comunitária, sendo o segmento mais associado à proteção ambiental e às UCs 

(Ceballos-Lascuráin, 1996). Porém, Andriotis (2014) chama a atenção para o conceito de 

turismo sustentável, como um aparente meio de mitigar algumas dessas críticas feitas ao 

turismo, e por ter sido usado em estratégias de marketing para criar mais crescimento no setor. 
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O turismo também dialogou com as agendas de desenvolvimento encabeçadas pela 

ONU. Com a criação da Agenda 21, o turismo foi inserido com um meio para atingir seus 

objetivos. Para Mowforth e Munt (2003); a Agenda 21 atribuiu ao turismo o potencial do 

desenvolvimento sustentável em certas comunidades, particularmente em ambientes frágeis 

como em UCs, porque seus impactos poderiam ser alterados pelo quadro legal, políticas e 

práticas de gestão. A Agenda 21 deu origem a Agenda 21 para a Indústria de Viagens e Turismo 

para o Desenvolvimento Sustentável em 1994, com indicações de áreas prioritárias para 

programas e prática do turismo sustentável, assim como, o Código Mundial de Ética no Turismo 

da OMT, em 1999, que trouxe orientações éticas sobre o planejamento turístico (Irving et al., 

2005). 

Com as projeções de crescimento e a importância que o turismo vinha ganhando 

globalmente, não demorou para que, novamente, fosse reafirmado como caminho para o 

desenvolvimento nos ODM, principalmente em países em desenvolvimento. Neste momento 

um dos focos de interesse público voltado ao turismo foi a realização de ações prognósticas. 

Sob influência dos ODM, a OMT propôs mudanças nos planos nacionais de turismo para que 

inserissem estratégias de beneficiamento dos pobres. Mas, a maioria das discussões e 

formulações de políticas relacionadas ao turismo e sua contribuição para os ODM se concentrou 

no alívio da pobreza surgindo assim o conceito de turismo pró-pobre que tratava da organização 

das relações anfitrião-hóspede de modo que beneficiasse diretamente os pobres nos países em 

desenvolvimento (Brown & Hall, 2008; Novelli & Hellwig, 2011; Saarinen & Rogerson, 2014). 

De acordo com Brown e Hall (2008) não foi dada a devida atenção ao turismo como um 

importante tema a ser dicutido, o que pode dizer mais sobre a construção ideológica de 

importância, do que sobre a política do turismo. 

Por fim, os ODS passam a ser o foco principal das ações da OMT, robustecendo o 

discurso da contribuição do turismo para o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade do 

turismo em geral e, a importância econômica do setor (Hall, 2019; Saarinen & Rogerson, 2014; 

Saarinen et al., 2011). Isso, a ponto de a ONU, em 2017, declarar o Ano Internacional do 

Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, na tentativa de reforçar seu significado político, 

econômico e para o desenvolvimento. 

Mas, na prática, cogita-se que cada vez mais o turismo seja realmente menos sustentável 

do que nunca o fora, em escala global e local (Brown & Hall, 2008; Hall, 2019). A relação 

direta feita pelos ODS com o turismo ocorre em três deles no tocante à proteção da natureza, à 

geração de emprego e renda e ao uso sustentável dos recursos marítimos. Mas, a fim de que 
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isso aconteça é necessário uma mudança de abordagem do sistema de consumo e produção que 

é posto como infinito, mas é operado dentro de um sistema finito da Terra (Boluk et al., 2019).  

Organizações de gestores do turismo, de diversas ordens e níveis de atuação, desde 

governos e instituições acadêmicas pregaram o contínuo crescimento econômico, que muitas 

vezes resultava em devastação ambiental e social (Hall, 2019). Job, Becken e Lane (2017) 

foram mais enfáticos ao considerarem o turismo, com foco comercial, que estava 

intrinsecamente incorporado à agenda neoliberal mais ampla e amparado em uma visão de 

mundo antropocêntrica, de cultura consumista, de crescimento econômico perpétuo, de 

progresso tecnológico associados às democracias liberais, de Estado mínimo e extensos direitos 

da propriedade privada. 

Essas relações neoliberais e de dependência no turismo puderam ser notadas, por 

exemplo, com o surgimento do Airbnb (em 2008) e o Uber (em 2009) representando forças 

disruptivas da mudança tecnológica que levantaram preocupações negativas, pelo excesso de 

turistas. Por outro lado, foram positivas por aproveitarem estruturas já existes nas localidades 

(Boluk et al., 2019). Ou, ainda, a transição de UCs que têm por prioridade a conservação e 

benefício público para o turismo, pensado apenas enquanto um produto a ser comercializado, 

como também o avanço do neoliberalismo nas abordagens de proteção ambiental (Boluk et al., 

2019; Sharpley, 2009) com as concessões da UC para a iniciativa privada. 

Apesar de todo o exposto até aqui, há quem insista em pensar o turismo simplesmente 

como prática, ou como técnica, no sentido restrito da palavra, reforçando uma postura que 

concebe o turismo como produto formado por recurso naturais e/ou culturais acrescido de 

infraestrutura disposto em um mercado à espera de ser consumido, o que remete à uma visão 

utilitarista, desconsiderando o contexto histórico, as ideologias, os conflitos e os interesses que 

envolvem o turismo. Ou seja, a complexidade do fenômeno social que é o turismo deixa de ser 

considerada, o que resulta numa análise comercial, apenas. 

Para que o turismo contribua para o desenvolvimento, sua abordagem deve ser 

abrangente para englobar aspectos como: educação, saúde pública, saneamento, questões 

ambientais, governança, relações intersetoriais, colaboração de partes interessadas, capacitação 

em desenvolvimento de negócios, entre outros setores e agentes com quem ele possa ter relação 

(Matarrita-Cascante, 2010; Novelli & Hellwig, 2011; Sharpley & Telfer, 2005). Esses desafios 

podem ser superados pelo turismo. 

O turismo pode contribuir para o alcance dos ODS, mas isso não é instantâneo. Se o 

turismo não for repensado e posicionado de forma mais abrangente que crescimento econômico, 

o que é importante, mas não pode ser apenas isso e, nos discursos de desenvolvimento, com 
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suas metas ligadas às pessoas e não de competição com outros setores, ele pode não ser 

compatível com as atuais metas de desenvolvimento. As necessidades do mercado e das pessoas 

podem ser compatibilizadas, mas nem sempre o turismo pode ser a atividade mais adequada 

para um determinado local. Logo, ele tem que ser desejado e pensado pelas pessoas do local, o 

que o torna um meio potencial para o desenvolvimento, não o fim do desenvolvimento 

(Saarinen et al., 2011). 

Percebe-se que a concepção de desenvolvimento adotada por uma sociedade interfere 

no turismo, assim como a educação, a seguridade social, as políticas econômicas e ambientais, 

entre outras. Ou seja, influencia também a criação de UCs, que por sua vez têm forte relação 

com o turismo. 

Os caminhos apontados ao turismo como meio de desenvolvimento são recapitulados 

na Tabela 4. 

 



P á g i n a  | 53 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Principais abordagens do turismo como meio de desenvolvimento  

Modernização* Dependência/ 

Subdesenvolvimento 

Neoliberalismo Alternativo Agendas de desenvolvimento  

• Justiça distributiva; 

• Criação e melhoria de 

infraestrutura; 

•  Geração de emprego; 

•  Promoção de valores 

ocidentais; 

•  Transferência de 

tecnologias; 

• Geração de divisas; 

•  Polos de desenvolvimento; 

• Aumento do PIB/efeito 

multiplicador; 

• Modelos sobre evolução 

estrutural de regiões 

turísticas com hierarquias de 

especialização; 

• Desenvolvimento do 

turismo tanto pela iniciativa 

privada quanto do setor 

público; 

• Segmentação de mercado. 

• Redes domésticas de 

hotéis; 

• Atendimento das 

necessidades do centro; 

• Transferência de 

riquezas (periferia para o 

centro); 

• Necessidade de 

importação de insumos; 

• Geração de 

vulnerabilidade. 

• Construção de 

resorts; 

• Elaboração de 

políticas de turismo; 

• Abertura do setor 

para iniciativa 

privada; 

• Diminuição das 

ações estatais no 

mercado; 

• Privatizações; 

• Foco comercial. 

• Desenvolvimento de 

propriedades locais; 

• Atividades em pequena escala; 

• Protagonismo feminino; 

• Participação e empoderamento 

das comunidades no turismo; 

• Planejamento norteado por 

princípios de sustentabilidade 

considerando as características 

e interesses local; 

• Auditorias ambientais;  

• Códigos de condutas;  

• Pensar o turismo, com base em 

perspectivas mais totalizantes; 

• Turismo como um sistema em 

que a economia é uma das 

dimensões significativas; 

• Cientificidade do turismo, por 

parte da academia; 

• Ecoturismo. 

Agenda 21 

• Potencial do desenvolvimento sustentável em 

certas comunidades, particularmente em 

ambientes frágeis; 

• Turismo sustentável 

• Código Mundial de Ética no Turismo da OMT; 

• Orientações éticas sobre o planejamento. 
 

ODM 

• Realização de ações prognósticas; 

• Alívio da pobreza; 

•  Turismo pró-pobre que tratava da organização 

das relações anfitrião-hóspede de modo que 

beneficiasse diretamente os pobres nos países em 

desenvolvimento. 
 

ODS 

• A sustentabilidade do turismo; 

• Proteção da natureza; 

• Geração de emprego e renda (emprego digno); 

• Uso sustentável dos recursos marítimos. 

* Inclui Estágios de Desenvolvimento e Desenvolvimento Econômico Regional 

Fonte: Elaborado com base em Brown e Hall (2008), Hall (2001), Irving et al. (2005), Mowforth e Munt (2003), Novelli e Hellwig (2011), Saarinen e Rogerson (2014) 

eTelfer (2005). 
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2.4 Turismo e Unidades de Conservação 

 

As UCs, em sua concepção contemporânea vinda dos EUA, surgiram no final do século 

XIX para atender às diversas necessidades e desejos humanos – pregava o discurso de 

comercialização da paisagem (via produto turístico). O Canadá, por exemplo, promoveu 

comerciais motivando a visitação quando da criação dos parques nacionais nas Montanhas 

Rochosas, entre outros. Isso, com vistas às receitas, provenientes dos turistas que visitariam 

esses locais, o que ajudaria a reduzir as elevadas dívidas e os altos custos operacionais 

associados à construção do sistema ferroviário do país (Weaver & Lawton, 2017). Isso fez com 

que algumas UCs canadenses surgissem com foco no desenvolvimento econômico, 

criação/manipulação de paisagens agradáveis aos visitantes, e interferências na dinâmica dos 

processos naturais para deixar o local mais atraente (Weaver & Lawton, 2017). Caso similar 

ocorreu nas UCs da África Subsaariana (Weaver & Lawton, 2017).  

A paisagem natural como forma de libertação do cotidiano foi impregnada no 

inconsciente das pessoas. Na América Latina e Caribe as primeiras UCs estabelecidas foram 

reservas florestais e parques nacionais no México, em 1899; o Brasil criou sua primeira UC em 

1937 e o último a criar esse tipo de espaço foi El Salvador, em 1987. Os demais países o fizeram 

nesse intervalo de tempo (Maza, Cadena & Piguerón, 2003). 

As formas como as UCs surgiram ocasionaram conflitos socioambientais. Todavia, com 

o avanço das discussões e estudos ocorreram mudanças conceituais e das perspectivas na 

criação e gestão das UCs, para um entendimento de que elas só teriam sentido e objetivos 

amplamente atendidos com a elevação da qualidade de vida de suas populações tradicionais 

(residentes ou do entorno, ou de área de influência direta). Isso ratificou os direitos dessas 

populações e a determinação social, econômica, cultural e espiritual das UCs, e que seu 

planejamento deveria primar pelo respeito à diversidade dos grupos étnicos, além de que os 

conhecimentos e as habilidades deles fossem utilizados para, e nas tomadas de decisões, que 

deveriam ser de forma conjunta com todos os envolvidos diretamente com o local, em outros 

termos, saindo de uma visão puramente preservacionista para conservacionista  (Medeiros et 

al., 2011; Toledo, 2005; Vallejo, 2003). 

Entre as décadas de 30 e 40 do século XX foram realizadas conferências mundiais sobre 

a proteção da fauna e flora pelos países europeus e americanos, pois era necessário discutir, 

aprender e estabelecer parcerias para resolução das questões ambientais que começavam a 

preocupar as pessoas. Já era perceptível que cada país não poderia resolver isoladamente os 

seus problemas ambientais. Quem estava à frente das discussões eram os países que mais 
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destruíam o meio ambiente nas suas colônias africanas e nos países latino-americanos: os EUA 

e os países europeus. Os Estados assumiram o papel de protetor e de regulador dos recursos 

naturais, pois criaram as UCs como forma de salvaguardar determinado ecossistema, mas não 

só pela questão ambiental, como também, por questões econômicas (Hannigan, 1995; 

Valdivieso, Eagles & Gil, 2015). 

Como visto, as UCs nasceram alicerçadas na proteção da natureza e como fazê-las pagar 

por si mesmas seus custos. Isso foi argumento convincente para conservação ambiental para 

muitos governos nacionais, e principalmente dos países em desenvolvimento que não têm 

recursos suficientes para isso (Mowforth & Munt, 2003). As agências de conservação voltaram-

se cada vez mais para o turismo como fonte de financiamento para as UCs (McCool & 

Spenceley, 2014; Valdivieso et al., 2015), como meio de aprimorar a compreensão pública 

sobre a natureza e um argumento importante para obter apoio político local (McCool & 

Spenceley, 2014). Job et al. (2017) reforçaram essa situação afirmando que, com a 

intensificação do neoliberalismo as UCs tiveram que mostrar e justificar argumento comercial 

para que o setor público investisse nelas e, o turismo teve papel de destaque para isso. 

Tratados internacionais também contribuíram para incentivar a criação de UCs em todo 

o mundo, como: o Plano Estratégico da Biodiversidade 2011-2020 da ONU (Metas de Aichi), 

em especial a meta 11, que trata da ampliação de área destinadas à UCs e a Convenção sobre 

Diversidade Biológica que estabeleceu que os 193 países signatários do acordo devem até 2020 

proteger pelo menos 17% de áreas terrestres e 10% de áreas marinhas, por meio de sistemas de 

UCs que contem com gestões eficientes e equitativas, que sejam ecologicamente 

representativas e interligadas com outras medidas protetivas (Organização Latino-americana e 

do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores – Olacefs, Comissão Técnica de Meio 

Ambiente – Comtema & Coordenação Tribunal de Contas da União. Contraloría General de 

la República de Paraguay, 2015; Weaver & Lawton, 2017; Weigand, Silva & Silva, 2011). 

Porém, o aumento da área total designada como UCs, não proporcionou necessariamente 

melhoria nos resultados de conservação e proteção da biodiversidade (Job et al., 2017). 

O incentivo a criação de UCs mostrou-se um mecanismo importante para resguardar 

ecossistemas que precisavam ser protegidos, pois eles são “. . . um complexo dinâmico de 

comunidades vegetais, animais, micro-organismos, e seu respectivo meio, que interagem como 

uma unidade funcional” (Millennium Ecosystem Assessment [MEA], 2005, p. 10). Assim, eles 

são fontes de serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais que corresponde aos 
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. . . benefícios que o homem obtém desses ecossistemas. Eles abrangem serviços de provisão, 

incluindo alimentos, água, madeira e fibras; serviços reguladores, que afetam climas, 

inundações, doenças, resíduos e a qualidade da água; serviços culturais, que fornecem 

benefícios recreacionais, estéticos e espirituais; e serviços de suporte, tais como formação do 

solo, fotossíntese e ciclo de nutrientes [grifo do autor] (MEA, 2005, p. 10). 

 

Entre os vários serviços ecossistêmicos que o meio ambiente pode proporcionar ao ser 

humano, em especial, as UCs, o MEA (2005) considerou a recreação e o ecoturismo como 

serviços culturais. O MEA (2005) ressaltou ainda que apesar de protegida de mudanças 

ambientais pela tecnologia e cultura, a espécie humana que integra os ecossistemas, depende 

essencialmente do fluxo dos serviços dos ecossistemas, pois eles influenciam o bem-estar 

humano. Ou seja, o MEA (2005) trouxe argumentos que mostraram a importância das UCs e 

sua relação com o turismo, como visto a seguir: 

 

materiais básicos para uma vida salutar, que incluem meio de sustento seguro e adequado, 

alimentos suficientes a qualquer tempo, moradia, vestuário, e acesso a bens; saúde, o que inclui 

a ausência de doenças e um ambiente físico salutar, incluindo ar puro e acesso a água limpa; 

boas relações sociais, incluindo coesão social, respeito mútuo, capacidade de ajudar o 

semelhante e prover as crianças do necessário; segurança, que inclui acesso seguro aos recursos 

naturais e a outros recursos, segurança pessoal e proteção contra desastres naturais e desastres 

causados pelo homem; e liberdade de escolha e de ação, que inclui a oportunidade de se 

alcançar o que se almeja. A liberdade de escolha e de ação é influenciada por outros elementos 

do bem-estar (e por outros fatores, notadamente educação) e é também uma condição prévia 

para se experimentar outros elementos do bem-estar, em especial aqueles ligados a igualdade e 

justiça [grifo do autor] (MEA, 2005, p. 10). 

 

Além da questão econômica, o turismo passou a ser objetivo das UCs e de outras ações 

de proteção ambiental. Propaga-se que se o turismo for feito de forma sustentável nas UCs ele 

pode contribuir diretamente para os objetivos de acordos globais como o Plano Estratégico da 

Biodiversidade (PEB) 2011-2020, os ODS, e a Declaração de Muscat sobre Turismo e Cultura 

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2018).  

Balmford et al. (2015), em seu trabalho sobre estimativas globais de visitantes em UCs, 

mostraram que os registros de taxas de visitas individuais anuais médias para UCs variaram de 

0 a mais de 10 milhões de visitas, com uma mediana, em todas as UCs pesquisadas, de 20.333 

visitas/ano, isso considerando 556 UCs espalhadas por 51 países. Eles constataram que 

somando as estimativas agregadas de visitas a UCs terrestres em todo o mundo recebiam 

aproximadamente 8 bilhões de visitas/ano.  

O turismo praticado nas UCs propicia bem-estar físico e mental aos visitantes, 

geralmente urbanos, por reconectá-los com a natureza. Além deles, começou-se a atentar para 

a visitação das próprias comunidades do entorno, por vezes ignoradas nesse processo (Job et 

al., 2017; Saarinen, 2016). Considerando esses públicos, as visitas às UCs podem contribuir 
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para o desenvolvimento local e regional, preservação cultural e ambiental. Isso requer um 

gerenciamento eficiente e eficaz e não se pode desconsiderar os conflitos, com já citado, que 

isso pode causar. Com o planejamento do turismo essas pressões podem ser consideravelmente 

reduzidas (Job et al., 2017; Saarinen, 2016). 

Budowski (1976) considera que podem existir três relações distintas entre os 

defensores do turismo e os da proteção da natureza, essencialmente quando a natureza for o 

principal atrativo turístico: 1) conflito – ocorre quando o turismo prejudica, de alguma forma, 

a natureza, causando reinvindicações de restrição ou interdição de usos; 2) coexistência – 

acontece entre o setor turístico e os agentes que promovem a proteção ambiental, quando eles 

estabelecem relativamente pouco contato entre si; o que pode ser devido às barreiras 

administrativas, pela normatização do turismo ou devido à ignorância de cada um sobre o 

campo do outro; mas esse estado não permanece estável já que, o crescimento do turismo 

motiva mudanças que levam a conflitos ou a relação mutuamente satisfatória que corresponde 

à simbiose e 3) simbiose – ocorre quando turismo e proteção são feitos de forma que um 

beneficia o outro. 

Essas relações descritas por Budowski coadunam com o pensamento de Ceballos-

Lascuráin (1996) e ocorrem em UCs do mundo todo, principalmente, as relações conflituosas. 

Os conflitos somados ao aumento da visitação nas UCs, à falta de preparo das organizações que 

lidam com a administração e o gerenciamento das UCs, ocasionam a degradação ou redução 

generalizada dos recursos naturais, como também, efeitos negativos nas populações humanas 

que vivem nas UCs ou perto delas (Balmford et al., 2015; Medeiros et al., 2011; Olacefs et al., 

2015; Souza & Simões, 2018; Vallejo, 2003).  

Para ilustrar a situação da UCs, em 1.120 UCs nacionais terrestres analisadas pela 

Olacefs et al., (2015) e demais entidades de 12 países da América Latina, foi diagnosticado que: 

a) a meta de proteção de UCs terrestres foi alcançada por oito países (não para as UCMs); b) 

mais da metade das UCs apresentaram um médio grau de implementação e gestão e, apenas 

19% delas foram enquadradas no mais alto grau de implementação e c) 30% das UCs estavam 

na faixa mais baixa de avaliação, mostrando fragilidade nas estruturas de governança das UCs 

latino-americanas como “falta de plano de manejo em 47% das áreas avaliadas; ausência de 

gestor em 13% dos territórios; não realização do monitoramento da biodiversidade em 44% das 

UCs avaliadas e dificuldades na consolidação territorial, a exemplo da regularização fundiária, 

em 54% das áreas” (Olacefs et al., 2015, p. 29).  

O diagnóstico também recomendou o aperfeiçoamento da governança, 

estabelecimento de mecanismos no processo de criação e consolidação, que assegurem recursos 
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à efetiva gestão e implementação das UCs. Além disso, no tocante aos benefícios esperados, o 

turismo apareceu como uma atividade que contribuía para o desenvolvimento econômico e 

socioambiental (Olacefs et al., 2015). 

Devido a esse contexto, das UCs, faz-se necessária a adoção de medidas e acordos, 

para evitar uma situação problemáticas, que envolvam e atendam as partes envolvidas. Todos 

devem estar cientes dos perigos inerentes às políticas de laisser-faire (Budowski, 1976). O que 

também reforça a necessidade de se pensar a contribuição dessa relação entre turismo e UCs 

para o desenvolvimento, o que passa por estratégias políticas, de planejamento e gestão do 

turismo por parte dos governos com todos os atores envolvidos. 

No Brasil, foi a partir da década de 1930, que se passou a instituir políticas de proteção 

à natureza, a implementação de UCs, com forte influência de visão preservacionista, inspirado 

no modelo norte-americano, em que as UCs deveriam ser intocadas, sem a presença humana 

(ignorando as populações tradicionais), pois era considerada devastadora da natureza. 

Durante a Ditadura Militar (1964-1985), o modelo de desenvolvimento praticado pelo 

Governo foi de elevados incentivos financeiros voltados à implementação de infraestruturas e 

à construção de aparato institucional de desenvolvimento nacional e regional, quer dizer, na 

modernização conservadora, que foi injusta e danosa para os povos indígenas, para as 

populações locais e para o meio ambiente (Andrade & Iadanza, 2016). 

O discurso da criação das UCs foi alinhado com os propósitos de desenvolvimento para 

o país, o que fez com que aumentasse o percentual de áreas protegidas. Porém, não havia 

preocupação com as comunidades que viviam nessas áreas ou no seu entorno, isto é, sem 

liberdade para o trabalho (Franco, Schittini & Braz, 2016). 

Para Fontoura, Medeiros e Adams (2016) no caso do Brasil, historicamente, o turismo 

não teve a atenção das políticas públicas direcionada às UCs, ele ficou à margem de sua gestão. 

Pode-se somar a isso, o fato de que as políticas de turismo, no âmbito global e possivelmente 

no Brasil também, serem tradicionalmente avaliadas considerando o crescimento da quantidade 

de chegadas de turistas, as despesas a eles associadas e a participação percentual crescente no 

mercado total do turismo no mundo (Holden, 2000), no caso nas UC, desconsiderando outras 

inúmeras implicações que esse fluxo de visitantes pode acarretar para o local, como será 

abordado adiante. 

As UCs passam a ter papel desafiador e de destaque na tarefa de proteger e conservar 

o meio ambiente, ao mesmo tempo, frear a perda da biodiversidade, proporcionar atividades de 

lazer, recreação, educação, espirituais, inspiradoras, além de benefícios econômicos. Tudo isso 

associado ao fato de não serem estáticas, pois eram influenciadas por mudanças globais, 
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nacionais e locais no desenvolvimento, sistemas políticos, ideologias e estruturas de poder, 

logo, exigiam uma abordagem de conservação complexa, variada e dinâmica (Job, Becken & 

Lane, 2017). Para isso o planejamento e a gestão das UCs eram fundamentais. 

O entendimento do planejamento da gestão passa pela compreensão de outros 

conceitos como o de administração, que conforme Maximiano (2012. p. 12) “é o processo de 

tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos”, é pois um processo contínuo e 

sistêmico, que envolve funções administrativas ou gerenciais, como: planejamento, 

organização, liderança, execução e controle (Barreto, 2017). Gestão é algo mais abrangente 

que administração (Schultz, 2016), é “um conjunto de práticas e de atividades fundamentadas 

sobre certo número de princípios que visam uma finalidade” (Chanlat, 1999, p. 25). 

Por sua vez, gerenciamento refere-se ao conjunto de processos sobrepostos e 

interativos que asseguram o andamento eficaz de dado objetivo, setor, projetos, entre outros de 

uma organização, isto é, a execução de atividades previamente definidas que são realizadas com 

base em entradas para que as saídas sejam as determinadas (Valle, Cierco, Soares, & Finocchio, 

2014), em outros termos, a colocação em prática do que é definido pelo gestor/equipe gestora 

da organização. 

Isso posto, o planejamento mostra-se como fundamental para compreensão do 

procedimento administrativo e corresponde ao processo de administrar as relações com o futuro 

via definição de objetivos, atividades e recurso (Barreto, 2017; Maximiano, 2000). 

O planejamento envolve planos, métodos e processos que orientam as ações e os 

objetivos da organização (Barreto, 2017). Planejar é o processo que se destina a produzir um 

ou mais futuros desejados. Segundo Ruschmann (2010), o planejamento compreende diversas 

atividades que abarcam a intenção de estabelecer condições favoráveis para alcançar objetivos 

propostos. Sua finalidade é o fornecimento de facilidades e serviços para que a organização 

atenda seus desejos e necessidades. Conforme a referida autora, para planejar é necessário 

definir políticas e processos de implementação de equipamentos e atividades e seus respectivos 

prazos. 

Além disso, o planejamento é uma tomada de decisão e construção de políticas, que 

envolvem um conjunto de decisões inter-relacionadas e interdependentes com decisões 

individuais, o que é “... apenas uma parte de um processo global de ‘planejamento- decisão-

ação’”(Hall, 2001, p. 26). À luz das discussões sobre sustentabilidade, as práticas de 

planejamento também passaram a visar tal empreitada, dando espaço ao surgimento dos 

princípios de sustentabilidade que envolvem o planejamento holístico, preservação de 

processos ecológicos essenciais, proteção do patrimônio humano e natural, equidade 
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intergeracional e metas sobre justiça ambiental (Hall, 2001). Sobre isso Sachs fez a seguinte 

colocação: 

 

. . . o planejamento moderno é essencialmente participativo e dialógico, e exige uma negociação 

quatripartite entre os atores envolvidos no processo de desenvolvimento, levando a arranjos 

contratuais entre as autoridades públicas, as empresas, as organizações de trabalhadores e a 

sociedade civil organizada. Certamente esse tipo de planejamento tem um futuro brilhante pela 

frente (Sachs, 2008, p. 32). 

 

Com relação ao campo mais específico de gestão ou manejo de UCs, Cifuentes, Izurieta 

e Faria (2000) compreendem que ela é a combinação de ações de natureza política, jurídica, 

administrativa, de pesquisa, planejamento, proteção, coordenação, promoção, interpretação e 

educação, entre outras, que resulta no melhor uso e permanência de uma UC e o cumprimento 

de seus objetivos. 

Alguns fatores apontam tendências significativas que fizeram com que aumentasse a 

importância de se entender e gerenciar o turismo nas UCs, para que impactos e conflitos sejam 

evitados e/ou diminuídos, como: a) contínua degradação dos habitats naturais relativamente 

intactos e a desclassificação da condição de UC; b) UCs são consideradas o meio, em todo o 

mundo, mais usado para retardar a perda da diversidade biológica; c) planejamento e gestão 

inadequados; d) aumento das viagens e o interesse dos viajantes em querer conhecer os 

patrimônio naturais e culturais dos lugares visitados e a relação dessa visitação com a 

degradação e perdas da UC; e) redução do financiamento governamental; f) maior confiança 

operacional na receita baseada em visitantes; g) aumento e diversidade das demandas da 

sociedade pelas UCs (agricultura, mineração, aspectos ligados à saúde humana, turismo, 

desenvolvimento local, promotoras da paz, entre outros); h) falta de conscientização por parte 

dos setores do turismo e da proteção ambiental sobre as metas e objetivos um do outro 

(Ceballos-Lascuráin, 1996; McCool & Spenceley, 2014; Valdivieso et al., 2015; Weaver & 

Lawton (2017). 

Weaver e Lawton (2017) defendem a ideia de que há três modelos para gerenciar a 

visitação turística nas UCs e fazem referência às relações propostas por Budowski (1976) entre 

os setores turísticos e os de proteção ambiental. Para esses autores, a primeira geração 

histórica – parques para visitantes – corresponde a uma relação conflituosa, em que a 

presença de visitantes induziu a degradação ambiental direta e indireta. Essa visitação era feita 

por membros das elites, com altos rendimentos, baixo volume, pessoas consideradas de perfil 

adequado. Só com o aumento e diversificação da demanda foi que os conflitos (distribuídos e 
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discernidos de maneira desigual), que até então passavam mais despercebidamente, ganharam 

destaque. 

O modelo dominante, o de parque com visitantes corresponde a segunda geração 

contemporânea, de tendência mais biocêntrica, em resposta aos impactos causados durante a 

primeira geração, embasada em estudos científicos. Destaca-se a relação ambivalente entre os 

interesses protecionistas das UCs e a dependências dos recursos gerados pela visitação. Tudo 

isso fez com que fossem adotadas ações de maior rigor quanto ao gerenciamento e 

monitoramento da visitação nas UCs. Surgiram as abordagens de evidenciação de impactos 

biofísicos negativos relacionados aos visitantes em UCs como zoneamento interno, 

policiamentos que enfatizam a contenção, controle e dissuasão dos visitantes, além de ações 

associadas como Espectro de Oportunidades Recreativas (Recreation Opportunity Spectrum - 

ROS), Limites Aceitáveis de Mudança (Limits of Acceptable Change - LAC), Modelo de 

Gerenciamento de Otimização de Turismo (Tourism Optimization Model - Tom), Planejamento 

de Gerenciamento de Atividades de Visitantes (Visitar Activity Management Process - Vamp), 

entre outras passam a ser usadas (Weaver & Lawton, 2017). Essa geração parece ter a 

capacidade de minimizar os efeitos negativos da visitação em UCs e de promover o que 

retoricamente chama-se de desenvolvimento sustentável, se aplicar, com rigor, o que se tem 

disponível para gerenciar o turismo e a natureza em UCs, o que corresponderia a uma relação 

de coexistência, o que ainda não seria o ideal (Weaver & Lawton, 2017). 

Weaver e Lawton (2017) defendem que a visitação em UCS deve ir para a terceira 

geração aspiracional que corresponde a parques e visitantes em que as ações de 

gerenciamento e monitoramento da segunda geração devem ser mantidas, ampliadas e 

modificadas considerando a motivação e mobilização dos visitantes, para inspirar e materializar 

uma participação massiva satisfatória em atividades que melhorem a biodiversidade da área 

protegida e suscitem uma parceria duradoura com a UC visitada (Weaver & Lawton, 2017). O 

que seria sair da coexistência, do que poderia ser associado ao status quo sustentabilidade, que 

procura manter as condições atuais, para o aprimoramento da sustentabilidade, ou seja, a 

simbiose que resulta na melhoria e ampliação dos sistemas ecológicos (Weaver & Lawton, 

2017) As relações das ideias de Budowski (1976) e Weaver e Lawton (2017) foram 

condensadas na Figura 4, porém, em vez do termo parque, utilizou-se o termo unidade de 

conservação. 
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Figura 4 - Relações entre turismo e proteção da natureza com as formas de gerenciamento da visitação 

em unidades de conservação 

 

Fonte: Elaborado com base em Budowski (1976) e Weaver e Lawton (2017). 
 

A conexão entre o trabalho de Budowski (1976) e a proposta de Weaver e Lawton 

(2017) mostra-se coerente, pois aponta um caminho que objetiva uma relação harmônica entre 

turismo e UCs, porém, como sendo algo que só pode ser alcançado pelas UCs dos países 

desenvolvidos, pensamento esse que não é compartilhado nessa pesquisa. A simbiose também 

pode ser atingida nas UCs do Brasil, por exemplo. 

 

2.5 Principais Instrumentos Jurídicos sobre Unidades de Conservação 

 

No Brasil há um arcabouço jurídico que normatiza a criação de UCs e dá outras 

providências, como também, conta com órgãos que tratam especificamente das UC. Desta 

forma, surge a Política Nacional de Meio Ambiente – Lei no 6.938, 1981, de agosto de 1981 (já 

modificada por outros atos do Governo Federal) – que criou o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente e Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

No que tange a relação com o desenvolvimento, essa Lei expõe que:  

 

Art. 2º A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
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desenvolvimento sócio-econômico [sic], aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios . . . (Lei no 6.938 de 1981, p. 1). 

Art. 4º A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade 

do meio ambiente e do equilíbrio ecológico . . . (Lei no 6.938, 1981, p. 2). 

 

Em 1988, já no período de redemocratização do país, a Constituição Federal também 

tratou do meio ambiente, quando definiu que todos têm direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Em 2000 foi criado o Snuc - Lei no 9.985, 2000, marco importante 

para as UCs, que tem como um de seus objetivos: “IV - promover o desenvolvimento 

sustentável a partir dos recursos naturais” (Lei no 9.985 de 2000, p. 2), o qual é regulamentado 

pelo Decreto no 4.340, de agosto de 2002. 

Já, o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Pnap), instituído pelo Decreto no 

5.758, de 2006, tem como um de seus princípios:  

 

XIII - desenvolvimento das potencialidades de uso sustentável das áreas protegidas; . . . 

XV - sustentabilidade ambiental como premissa do desenvolvimento nacional; . . . 

XX - promoção da participação, da inclusão social e do exercício da cidadania na gestão das 

áreas protegidas, buscando permanentemente o desenvolvimento social, especialmente para as 

populações do interior e do entorno das áreas protegidas . . . (Decreto no 5.758,  2006 p. 2). 

 

Uma das diretrizes do Pnap é “XX - incluir a criação de áreas protegidas na formulação 

e implementação das políticas de ordenamento territorial e de desenvolvimento regional” 

(Decreto no 5.758, 2006, p. 3) e uma das estratégias é “potencializar e fortalecer o papel das 

unidades de conservação como vetor de desenvolvimento regional e local” (Decreto no 5.758, 

2006 p. 5). Além disso, destaca-se um de seus objetivos gerais e específicos, respectivamente: 

“potencializar o papel das unidades de conservação e demais áreas protegidas no 

desenvolvimento sustentável e na redução da pobreza” (Decreto no 5.758, 2006, p. 10). e 

“tornar as unidades de conservação pólos [sic] de desenvolvimento sustentável” (Decreto no 

5.758,  2006, p. 10). 

Esses são instrumentos normativos que constituem a base jurídica norteadora das UCs, 

até então, as quais visam a proteção dos principais biomas brasileiros – Amazônia, Caatinga, 

Campos Sulinos ou Pampas, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Zona Costeira e Marinha e 

reforçam seu papel como locais indutores do desenvolvimento.  

As UCs podem ser criadas por lei (Poder Legislativo), por outorga (Poder Executivo) 

e, em raros casos, por determinação judicial (Poder Judiciário) em casos considerados de 

omissão dos demais poderes. O nível de preservação varia de acordo com o modelo de proteção 

estabelecido, que é embasado por estudos técnicos, consulta pública, bem como, a definição 

das dimensões e seus limites. 
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O principal marco normativo, no âmbito federal, que trata das UCs é o Snuc que é a 

base para as demais leis estaduais e municipais. O Snuc conceitua UC como “um 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, aos quais se aplicam garantias 

adequadas de proteção”(Snuc - Lei no 9.985, 2000, p. 5). O Snuc é formado pelo conjunto das 

UCs federais, estaduais e municipais e particulares. Seus objetivos são expressos no Art. 4º, os 

quais fazem relação direta com o desenvolvimento sustentável (inciso IV) e algumas dimensões 

do desenvolvimento: 

 

I. contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território 

nacional e nas águas jurisdicionais; 

II. proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III. contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 

IV. promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;  

V. promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 

desenvolvimento;  

VI. proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII. proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII. proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX. recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X. proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

XI. valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;  

XII. favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em 

contato com a natureza e o turismo ecológico;  

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente (Snuc - Lei no 9.985, 2000, p. 5). 

 

As UCs foram divididas em dois grupos: a) proteção integral cujo objetivo básico é 

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

exceção dos casos citados no Snuc, são elas: Estação Ecológica (Esec), Reserva Biológica 

(Rebio), Parque Nacional (Parna), Monumento Natural (Mona) e Refúgio da Vida Silvestre 

(Revis) e b) uso sustentável que tem por objetivo básico compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos, naturais, a saber: Área de Proteção 

Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie), Floresta Nacional (Flona), 

Reserva Extrativista (Resex), Reserva de Fauna (Refau), Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) e Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) (Snuc - Lei no 9.985, 

2000). Os principais objetivos e possibilidades de visitação das UCs podem ser vistos na Tabela 

5.  
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O turismo nas UCs de uso sustentável tem mais possibilidades de desenvolvimento, 

visto que o propósito desse grupo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável para atividades econômicas, por exemplo, de parcela dos seus recursos naturais; já 

Tabela 5 - Principais objetivos das unidades de conservação e possibilidades de visitação pública 

Categorias 

de 

Unidades 

Tipos 

UCs* 
Objetivo (s) da UCs 

Visitação 

Pública 

Unidades 

de Proteção 

Integral 

(Algumas 

alterações 

são 

permitidas 

desde que 

para 

recuperação 

de seus 

ecossistemas) 

Esec 
Preservar a natureza e possibilitar a realização de 

pesquisas científicas. Proibido, exceto com fins 

educacionais e se constar no 

regulamento específico. Rebio 

Preservar integralmente a biota e demais atributos 

naturais, sem interferência humana direta ou 

modificações ambientais. 

Parna 

Preservar ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitar a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de 

recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico. 

Sujeita às normas e 

restrições estabelecidas no 

plano de manejo da unidade, 

às normas estabelecidas 

pelo órgão responsável por 

sua administração, e àquelas 

previstas em regulamento. 

Mona 
Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande 

beleza cênica. 

Revis 

Proteger ambientes naturais onde se asseguram 

condições para a existência ou reprodução de espécies 

ou comunidades da flora local e da fauna residente ou 

migratória. 

Unidades 

de Uso 

Sustentável 

APA 

Proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade 

do uso dos recursos naturais. 

Normas e restrições serão 

estabelecidas pelo órgão 

gestor da unidade (terras 

públicas) ou pelo 

proprietário (terras privadas, 

respeitando as normas 

estabelecidas pelo poder do 

órgão responsável pela UC). 

Arie 

Manter os ecossistemas naturais de importância 

regional ou local e regular o uso admissível dessas 

áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 

conservação da natureza. 

Flona 

Proporcionar o uso múltiplo sustentável dos recursos 

florestais e a pesquisa científica, com ênfase em 

métodos para exploração sustentável de florestas 

nativas. 

Sujeita condicionada às 

normas estabelecidas para o 

manejo da unidade pelo 

órgão responsável por sua 

administração. 

Resex 

Proteger os meios de vida e a cultura dessas 

populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais da UC. 

É permitida, desde que 

compatível com os 

interesses locais e 

estabelecidas no  plano de 

manejo da UC. 
Refau 

Proporcionar espaço para estudos técnico-científicos 

sobre o manejo econômico sustentável de recursos 

faunísticos. 

RDS 

Preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as 

condições e os meios necessários para a reprodução e 

a melhoria dos modos e da qualidade de vida e 

exploração dos recursos naturais das populações 

tradicionais, bem como valorizar, conservar e 

aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo 

do ambiente, desenvolvido por estas populações. 

Sujeita a normas e restrições 

estabelecidas no plano de 

manejo. 

RPPN 
Conservar a diversidade biológica e promover a 

perpetuidade. 

Conforme dispuser seu 

regulamento. 
* Unidades de conservação (UCs), Estação Ecológica (Esec), Reserva Biológica (Rebio), Parque Nacional (Parna), 

Monumento Natural (Mona) e Refúgio da Vida Silvestre (Revis) Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante 

Interesse Ecológico (Arie), Floresta Nacional (Flona), Reserva Extrativista (Resex), Reserva de Fauna (Refau), Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) 

Fonte: Elaborado com base em Decreto no 4.340 (2002). 
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nas UCs de proteção integral, há maiores restrições visto seus objetivos serem mais voltados à 

preservação da natureza, porém, ainda é possível, a exemplo dos parques, que elas se 

apresentam como um lócus onde o turismo pode acontecer. 

As UCs devem dispor de um plano de manejo (PM) que serve de guia para a gestão do 

local e deve ser elaborado, a partir da criação da UC, em até 5 anos. O plano de manejo 

corresponde a um documento técnico que embasa os objetivos gerais da UC “... estabelece o 

seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade” (Snuc - Lei no 

9.985, 2000, p. 8). O zoneamento corresponde à “definição de setores ou zonas em uma 

unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de 

proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 

alcançados de forma harmônica e eficaz” (Snuc - Lei no 9.985, 2000, p. 8) . 

O Decreto no 4.340, 2002 que regulamenta o Snuc, determinou a criação de roteiro 

metodológicos básicos para a elaboração dos planos de manejo das UCs, abordando questões 

como: conceitos, metodologias, diretrizes para diagnóstico, zoneamento, programas de manejo, 

e prazos para as ações, respeitando o tipo e categoria de cada UC, entre outros temas sobre as 

UCs (Decreto no 4.340, 2002a).  

O Pnap, criado pelo Decreto nº 5.758 de 2006, teve por objetivo estabelecer um sistema 

que integrasse as APs ecologicamente representativas, efetivamente manejado até 2015 e, 

trouxe os princípios e diretrizes e os eixos temáticos que norteiam o Programa - planejamento, 

fortalecimento e gestão; governança, participação, equidade e repartição de custos e benefícios; 

capacidade institucional e avaliação e monitoramento (Pnap - Decreto no 5.758, 2006). Entre 

seus princípios, destacam-se: abordagem ecossistêmica na gestão das áreas protegidas; 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, erradicação da pobreza e redução das 

desigualdades regionais; sustentabilidade ambiental como premissa do desenvolvimento 

nacional; harmonização com as políticas públicas de ordenamento territorial e desenvolvimento 

regional sustentável; busca permanente do desenvolvimento social (Pnap - Decreto no 5.758, 

2006).  

Além desses instrumentos legais, há outros de ordem técnica que orientam desde a 

criação de UCs até sua gestão como o Roteiro Metodológico para Elaboração e Revisão de 

Planos de Manejo das Unidades de Conservação lançado em 2018 pelo Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que corresponde a operacionalização da 

Instrução Normativa nº 7 de 2017, preconiza que o manejo eficaz depende em especial de 
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instrumentos de planejamento adequados e eficazes que subsidiem a gestão (D’Amico, 

Coutinho & Moraes, 2018). 

De acordo com os organizadores do Roteiro Metodológico para Elaboração e Revisão 

de Planos de Manejo das Unidades de Conservação, D’Amico, Coutinho e Moraes (2018), o 

objetivo do roteiro é comtribuir para a proteção do patrimônio natural e a promoção do 

desenvolvimento socioambiental para as presentes e futuras gerações. 

Além disso, o documento destaca a necessidade de se explicar nos PL a importância dos 

serviços ecossistêmicos que tratam dos benefícios econômicos e sociais gerados pela UC, nas 

suas comunicações às comunidades do entorno e a sociedade em geral, pois a falta dessas 

informações “. . . impede que ela seja avaliada pela comunidade de entorno e pela sociedade 

como um elemento essencial para o bem-estar e desenvolvimento humano, tanto no nível local 

quanto regional” (D’Amico et al., 2018, p. 46), o que dificulta a gestão, captação de recursos 

financeiros, e enfrentamentos de ameaças. 

Esse roteiro foi elaborado substituindo os que existiam e tratavam individualmente de 

cada categoria de UCs (apesar de nem todos os tipos de UCs terem um roteiro) e que não tinham 

alinhamento técnico com o Snuc. Com isso, buscou-se atender todas as UCs com vistas ao 

aprimoramento da elaboração dos PMs, método unificado para a elaboração e revisão dos PMs, 

uniformização do zoneamento (nomenclatura, conceitos e usos), alinhamento de normas gerais 

para as UCs e melhoria da comunicação com sociedade e os usuários das UCs, com exceção 

das RPPNs que têm um roteiro à parte (D’Amico et al., 2018). 

No Rio Grande do Norte (RN), foco de investigação da presente tese, há a Lei 

Complementar no 272 de 2004, modificada por outras leis complementares, que dispõe sobre a 

Política e o Sistema Estadual do Meio Ambiente, as infrações e sanções administrativas 

ambientais, as UCs estaduais de conservação da natureza, institui medidas compensatórias 

ambientais, e dá outras providências. Essa lei segue as definições do Snuc, no tocante às UCs, 

e as considera como instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente. Já o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação da Natureza visa à preservação e recuperação das áreas 

de reconhecido interesse ecológico, científico, histórico, cultural, arqueológico, arquitetônico, 

paisagístico e turístico (Lei Complementar no 272, 2004). 

Em 2014, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 

do Norte (Idema,) entidade executora do Sistema Estadual do Meio Ambiente (Sisema), 

mediante a Portaria 134, de 2014, criou o Programa de Fomento à Criação de Unidades de 

Conservação Municipal (PFCUCM) com intuito de descentralizar a criação de UCs no RN e, 

com isso incentivar que os municípios criem suas UCs. 
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Além desses instrumentos normativos, são os PMs que vão tratar com mais 

especificidade sobre cada UC, ou na sua falta, outras medidas tomadas pelos órgãos 

competentes até sua elaboração. 

Mesmo com os esforços feitos para melhorar os roteiros de elaboração de planos de 

manejo, principalmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) e, atualmente pelo ICMBio, ainda há muito o que ser feito visto que os 

planos apresentam uma parte descritiva muito grande e as propositivas e analíticas sucintas 

(Dourajeanni, 2003). Porém, vale destacar que o roteiro unificado proposto em 2018 visa 

reverter esse quadro e ser mais propositivo e analítico. 

Além do exposto nesse tópico, a compreensão tanto das UCs pesquisadas, quanto dos 

seus municípios onde estão localizadas, faz-se necessário e, e exposto no tópico a seguir. 

 

2.5 Aproximação das Realidades do Campo de Estudo 

 

A criação das UCs no RN, especificamente as estaduais, deu-se em conexão com o 

turismo, já que, de início, a origem das UCs estaduais foi vinculada a trocas por obras de 

interesse do Governo, o que deu origem a primeira UC estadual – o Parque Estadual Dunas de 

Natal Jornalista Luiz Maria Alves (em 1978), bem como devido aos movimentos ambientalistas 

da época. Também como contrapartida de obras públicas foram criados o Parque Estadual 

Florêncio Luciano (em 1988), relacionada com a criação de um açude e a Área de Proteção 

Ambiental Bonfim/Guaraíra (Apabg) que tem origem relacionada à criação da Adutora 

Monsenhor Expedito que tem como reservatório a lagoa do Bonfim e demais lagoas de seu 

complexo (Santos & Jerônimo, 2013). O Governo estadual valeu-se disso para incluir na área 

da Apabg parte do município de Tibau de Sul em função do crescimento que a atividade turística 

vinha tendo principalmente na região de Pipa (Idema, 2016). 

As primeiras UCs federais, a Flona de Açu (criada antes do Snuc em 1950 com a 

denominação de Horto Florestal de Açu, passando à atual denominação em 2001) surgiu para 

auxiliar nas pesquisas e cultivo de mudas exóticas e nativas e a Rebio Atol das Rocas, criada 

em 1979, para proteção do bioma marinho (Santos & Jerônimo, 2013).  

Conforme Santos e Jerônimo (2013), havia um lapso temporal envolvendo a criação e a 

implementação das UCs estaduais, conflitos de várias ordens, como fundiários, impasses entre 

grupos de interesses que também contribuíam para dificultar a implementação das UCs. Esses 

autores apontaram que as UCs enfrentavam dificuldades como: i) falta de profissionais que 

trabalhassem de forma interdisciplinar a implementação das UCs com apoios das populações 
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locais; ii) falta interesse pelas UCs por parte das comunidades; iii) falta de recursos financeiros 

e iv) falta de interesse político.  

A averiguação do grau de implementação das UCs do RN foi feita por Teixeira e 

Venticinque (2014), especificamente na Esec Seridó, Flona de Açu, Área de Proteção 

Ambiental Jenipabu (Apaj), Área de Proteção Ambiental Piquiri-Una (Apapu), Área de 

Proteção Ambiental dos Recifes de Corais (Aparc), Apabg, Parque Estadual Mata da Pipa 

(Pemp) e RDS Ponta do Tubarão e mostrou que as principais fragilidades foram: 

 

. . . carência de investimento em recursos humanos, financeiros e de pesquisa, na falta de 

aplicação dos princípios da sustentabilidade na utilização dos recursos naturais como provedores 

do desenvolvimento econômico local e no pouco comprometimento social e político em manter 

um sistema de áreas protegidas conectadas (Teixeira & Venticinque, 2014, p. 124). 

 

O estudo expôs como potencialidades o “planejamento operacional que abrange tanto 

valor social, quanto econômicos e ambientais, que é otimizado com a implantação de uma boa 

infraestrutura física da UC e na participação comunitária representada pelos conselhos 

gestores” (Teixeira & Venticinque). 

Até maio de 2020, o Rio Grande do Norte dispunha de 29 UCs (Apêndice B), entre 

federais, estaduais e municipais. Havia também outras 5 UCs em processo de criação pelo 

Governo do Estado, conforme anunciado no site do órgão responsável pela criação de UCs 

(Idema, 2020, acesso em 10, maio, 2020, recuperado em http://www.idema.rn.gov.br).  

Com relação ao turismo, seu início no RN foi entre as décadas de 1960 e 1970, amparado 

em um discurso político modernizador e emancipador, no contexto político nacional-

desenvolvimentista, que tinha foco principal o desenvolvimento industrial do país (Lopes & 

Alves, 2015). Mas o turismo ganhou destaque no RN, principalmente em Natal, no fim da 

década de 1970 e início da década de 1980, com o protejo Parque das Dunas-Via Costeira, que 

previa a do Parque das Dunas e da Rodovia RN-301 - Via Costeira - com aproximadamente 8,5 

km de extensão, hotéis, entre outras estruturas, via políticas públicas, em parceria com o setor 

privado (Melo & Cestaro, 2019). 

Na década de 1980, o litoral sul, especificamente a praia de Pipa, passou a ser outro 

local de atenção das ações de desenvolvimento turístico, seguido do litoral norte, no século 

XXI. Além do Polo Costa das Dunas, que engloba Natal e Tibau do Sul, outros polos (Agreste 

Trairi, Costa Branca, Seridó e Serrano) foram criados com vistas à diversificação e 

interiorização do turismo (Lopes & Alves, 2015).  

Os dados econômicos do turismo indicavam que ele era uma das principais atividades 

econômicas do RN. Sakowski (2015) mostrou a relevância do turismo para o estado do RN, 
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pois com relação aos estabelecimentos turísticos os estados mais dependentes do turismo, que 

a média, no ano 2010, foram: Amapá, Rio Grande do Norte, seguidos de São Paulo e Bahia. 

Considerando os municípios, Tibau do Sul apareceu com o 4º município mais dependente do 

turismo no Brasil (45,6% dos estabelecimentos são do setor de turismo), os municípios que 

antecediam Tibau do Sul foram, respectivamente: Fernando de Noronha/PE (65%), Cairu/BA 

(60,4%) e Jijoca de Jericoacoara/CE (56%). Com relação aos empregos a taxa de dependência 

no turismo baseada no número de empregos nas atividades características do turismo, no ano 

2010, por estado, o Rio Grande do Norte (6,7%) apareceu em terceiro lugar e ficou acima da 

média nacional (5%) conforme Sakowski (2015). Por sua vez, a Solimar Internacional (2016) 

salientou que setor turístico contribuía para aproximadamente 10,5% do PIB do Estado e era a 

atividade econômica que mais gerava empregos, empregando 8% da população 

economicamente ativa. 

A última classificação dos municípios turísticos, em polos, feita pelo Ministério do 

Turismo (MTur) foi em 2019. No RN foram classificados 79 municípios de A a E (A atende a 

todos os critérios e E a nenhum). A metodologia de classificação considerava: 1) quantidade de 

empregos formais de hospedagem; 2) quantidade de estabelecimentos formais de hospedagem; 

3) estimativas de turistas internacionais; 4) estimativas de turistas domésticos e 5) arrecadação 

nos estabelecimentos de hospedagem (Ministério do Turismo [MTur], 2019). 

As UCs desta pesquisa localizam-se em municípios que, fizeram ou fazem parte de 

algum desses polos turísticos, uns do Costa das Dunas, outros do Costa Branca (Figura 5). 
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Figura 5 - Mapa das unidades de conservação e seus municípios de localização 

     
Fonte: França (2021). 
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Na classificação de 2017-2021, dos oitos municípios abrangidos pelas UCs Apabg, 

Pemp, Flona de Nísia Floresta, Reserva de Fauna Costeira de Tibau do Sul (Refauts) e Parna 

da Furna Feia, apenas 4 se mantiveram classificados como município turístico (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Classificação turística dos municípios do campo de estudo  

Municípios 
Períodos de classificação 

2013-2016 2016-2017 2017-2019 2019-2021 

Bonfim/Guaraíra e demais UCs de sua área - Polo Costa das Dunas 
Arez E - - - 

Goianinha D - - - 

Nísia Floresta D C D D 

São José de Mipibu D D - - 

Senador Georgino Avelino D D E - 

Tibau do Sul B A A A 

Parna da Furna Feia - Polo Costa Branca 

Baraúna - D D D 

Mossoró B B B B 
Nota. As células marcadas com traço indicam que o município não faz ou não fazia parte do Polo 

Fonte: Elaborado com base em Ministério do Turismo (2019). 

 

Tanto o Polo Costa Branca como o Costa das Dunas têm Planos de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo Sustentável (Pdits) elaborados. Esses planos articulam três conceitos-

chave básicos: a) planejamento como procedimento de previsão; b) desenvolvimento como 

diretriz que se encaminha ao futuro previsto e c) sustentabilidade como meio de organizar o 

desenvolvimento no presente e no futuro.  

Os principais atrativos turísticos, segundo a Solimar Internacional (2016) de parte do 

municípios do campo de estudo eram naturais, culturais, do patrimônio histórico-cultural, 

eventos programados e atividades recreativas e de lazer como apresentados na Tabela 7, região 

da Apabg, e na Tabela 8, região do Parna da Furna Feia. 
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Tabela 7 - Principais atrativos turísticos dos municípios de localização das unidades de conservação – região da Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra 

Município Principais Atrativos Naturais Culinária Artesanato 

Sítio 

arqueológico 

(quantidade) 

Atrativos 

histórico-

culturais 

Evento Programado 
Atividades Recreativas e de 

Lazer 

Arez s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 

Goianinha s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 

Nísia 

Floresta 

Parrachos na praia de Pirangi do 

sul, as falésias de Tabatinga, a 

Lagoa do Carcará, as Dunas da 

praia de Búzios e o banho na 

praia de Camurupim. 

Camarão e outros 

frutos do mar 

Rendas de 

Bilro, tear, 

artesanato em 

cerâmica, 

artigos em 

palha de 

carnaúba, cipó e 

junco 

Lítico 

lascado, 

lítico e 

Cerâmico 

(6) 

Estação 

Ferroviária 

Papary; 

Casa de 

Pedra em 

Pirangi 

(edificação) 

Festa do balão, 

Procissão da 

padroeira da cidade 

Nossa Sra. do Ó, 

Carnaval, Festival de 

quadrilhas Juninas e 

vaquejadas 

Passeio de quadriciclo e de 

4x4, passeios em trilhas, 

passeios de cavalo e 

mergulhos 

São José 

de Mipibu 
Parque Municipal da Bica* 

Vaca atolada, 

carne de bode e 

galinha caipira 

Artesanato em 

cipó, tapeçarias, 

trabalhos 

com 

marchetaria e 

produção de 

objetos em 

cerâmica e 

bordados 

s/i s/i 
Carnaval, Sarnaval, 

réveillon 

Sem qualquer informação 

mencionada pelo secretário 

de turismo ou encontrada 

em fontes secundárias. 

Senador 

Georgino 

Avelino 

Laguna de Gauraíra, a praia de 

Malembá e o canal Olheiro de 

Santo Antônio a partir do qual se 

vislumbra os manguezais 

Crustáceos e 

peixes 

Artesanato em 

sisal e fibra de 

coco 

s/i s/i 

Festa da padroeira 

Santa Luzia e 

carnaval da 

barragem 

Copa Guaraíras de futebol, 

copa anual de judô, passeios 

de barco, e terminal turístico 

da laguna 

Tibau do 

Sul 

Praias: a da Baía dos Golfinhos, 

a praia do Madeiro, as que 

compõe a rota das falésias, as 

praias de Sibaúma e de Minas 

além da Lagoa de Guaraíras e o 

santuário Ecológico. 

Crustáceos e 

peixes 

Bonecas de 

búzios, garrafas 

com areia 

colorida, 

artesanatos em 

porcelana, sisal, 

palhas e barro 

Lítico 

lascado e 

cerâmico 

(4) 

Capela de 

Nossa 

Senhora das 

Dores 

(edificação) 

Fest bossa jazz, 

festival 

gastronômico, 

festival literário 

Flipipa, carnaval de 

rua e festa de São 

João 

Passeios aquáticos 

(barcos/lancha/Caiaque/stand 

up/kitesurf/surf), passeios de 

jardineira/ pau de arara, 

passeios de buggy e 

quadriciclo, de cavalos e 

arvorismo/ tirolesa 

s/i = sem informação 

* Não foi encontrado decreto de criação desta UC. Conforme Plano Diretor de São José de Mipibu, de 2007, a área é uma zona de proteção ambiental - ZPA III. 

Fonte: Elaborado com base em Solimar Internacional (2016). 
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Tabela 8 - Principais atrativos turísticos dos municípios de localização das unidades de conservação – região do Parque Nacional da Furna Feia 

Município 

Principais 

Atrativos 

Naturais 

Culinária Artesanato 
Sítios arqueológicos 

(quantidade) 

Atrativos histórico-

culturais 

Eventos 

Programados 

Atividades 

Recreativas e de 

Lazer 

Baraúna s/i* s/i s/i s/i s/i s/i s/i 

Mossoró 

Parque Nacional 

Furna Feia, 

águas termais 

Carne de sol, 

galinha caipira, 

panelada, 

buchada, 

feijoada, 

farofa, cuscuz 

Cerâmica, palha 

de carnaúba, 

couro cru, 

sisal, fibras, 

artesanato feito de 

sal, quenga de 

coco 

Artefatos: lítico 

lascado, 

Cerâmico (21) 

Antiga Cadeia Pública 

de Mossoró 

Catedral de Santa 

Luzia 

Museus do Sertão, 

Petróleo, Laura da 

Escócia, Memorial da 

Resistência, 

Teatro Municipal Dix-

Huit Rosado/ Catedral 

de Santa Luzia 

 

Mossoró Cidade 

Junina, Chuva de 

Bala, Auto da 

Liberdade, Festa 

de Santa 

Luzia, Feira 

Internacional de 

Fruticultura 

Tropical Irrigada 

(Expofruit), Festa 

do Bode, Feira 

Industrial e 

Comercial da 

Região Oeste 

(FICRO), Festival 

Aéreo, Vaquejada 

Porcino Circuito 

Nacional 

Trilhas de bicicletas 

na área urbana e na 

área rural, pesca 

esportiva visita a 

Furna 

Feia, banho nas 

águas Termais 

s/i = sem informação 

Fonte: Elaborado com base em Solimar Internacional (2016). 
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Os municípios, de localização das UCs desta pesquisa, nem sempre se mantiveram 

classificados como turísticos, segundo os critérios do MTur, não havia informações sobre o 

município de Baraúnas, que à época dos estudos de Solimar Internacional (2016) não fazia parte 

do Polo Costa Branca; mesma situação dos municípios de Arez e Goianinha, que já não faziam 

parte do Polo Costa das Dunas. Mas, ainda faziam parte desse polo São José de Mipibu e 

Senador Georgino Avelino, por isso existiam dados sobre eles.  

Dos atrativos destacados no diagnóstico da oferta turística do RN, pela Solimar 

Internacional (2016), na área da Apabg, encontra-se parte dos recursos naturais, que compõem 

os principais atrativos do turismo do RN que estão localizados no litoral (praias, dunas, lagoas, 

com destaque para Pipa). Vale registrar que Goianinha e São José de Mipibu não têm litoral. 

No Polo Costa Branca, o Parna da Furna Feia e as águas termais configuraram como os 

principais atrativos turísticos naturais, mas, os eventos foram considerados como ponto forte de 

atratividade da região, especificamente em Mossoró (Solimar Internacional, 2016). 

No Polo Costa Branca havia o teatro de mamulengos e orquestras filarmônicas que 

compunham os aspectos culturais; já no Costa das Dunas destacaram-se as danças tradicionais: 

Boi de Reis, Pastoril, Fandango, Coco, Capoeira (Solimar Internacional, 2016). 

Com relação aos serviços de apoio ao turista, como esperado, devido à classificação do 

MTur, Nísia Floresta, Tibau do Sul (Tabela 9) e Mossoró (Tabela 10) eram os municípios que 

mais apresentaram itens referentes à infraestrutura turística. Ao passo que municípios como São 

José de Mipibu e Senador Georgino Avelino não dispunham de praticamente nenhum serviço 

de apoio ao turista, mesma situação de Baraúna.  

 

Tabela 9 - Serviços e equipamentos de apoio ao turista dos municípios de localização das unidades de 

conservação - A 

Municípios 

Equipamentos de hospedagem Equipamentos de restauração 

Meios de 

hospedagem 

Unidades 

habitacionais 
Leitos Restaurantes Lanchonetes Bares Outro 

região da Apabg, Pemp, Flona de Nísia Floresta e Refauts – Polo Costa das Dunas 

Arez s/i s/i s/i 58* s/i s/i s/i 

Goianinha s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 

Nísia Floresta 14 71 212 54 7 19 0 

São José de Mipibu 5 70 287 12 11 2 3 

Senador Georgino 

Avelino 
2 12 31 6 8 8 4 

Tibau do Sul 130 2.496 6.636 160 15 113 12 

região do Parna da Furna Feia - Polo Costa Branca 

Baraúna s/i s/i s/i 3** s/i s/i s/i 

Mossoró 16 1.075 4.587 60 75 63 64 

s/i = sem informação 

Fonte: Elaborado com base em Idema (2008a*; 2008e** ) e Solimar Internacional (2016). 



P á g i n a  | 76 

 

 

 

Com relação às metas de para o desenvolvimento do turismo do Polo Costa da Dunas, 

foi colocado como prioridade 3 a ampliação do turismo ecológico nas UCs. Já no Costa Branca, 

o Parna da Furna Feia foi inserido como prioridade 2, nas metas, para a categoria dos recursos 

naturais. A restrição ao desenvolvimento do Parna foi associada à falta de infraestrutura, 

interpretação das cavernas e acesso a elas, sendo necessária a criação de estruturas para 

melhorar seu acesso e divulgação (Solimar Internacional, 2016).  

Especificamente, sobre as UCs deste estudo, os planos de manejo e outros documentos 

proporcionam informações mais próximas as suas realidades, com descrito nos tópicos a seguir. 

 

Floresta Nacional de Nísia Floresta 

 

A origem da Flona de Nísia Floresta foi em 1948 com a doação de terreno de 174,95 

hectare (ha), da Prefeitura de Nísia Floresta para o Fomento Agrícola Federal, do Governo 

Federal. Posteriormente, em 1967, a área foi incorporada ao Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (IBDF), como dependência da Estação Florestal de Experimentação 

(Eflex) de Açu. Com a criação do Ibama, em 1989, o local passou a ser a Eflex de Nísia Floresta 

e, em 2001 a atual denominação (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

[ICMBio], 2012a). 

Assim, a Flona de Nísia Floresta (Figura 6) foi criada pelo Decreto federal s/n de 28 de 

setembro de 2001 e, tem por objetivo, promover o manejo adequado dos recursos naturais, 

garantir a proteção dos recursos hídricos e das belezas cênicas, fomentar o desenvolvimento da 

pesquisa científica, com ênfase à sua exploração sustentável (Decreto s/n, 2001). A unidade 

Tabela 10 - Serviços e equipamentos de apoio ao turista dos municípios de localização das unidades de 

conservação - B 

Município 
Agência 

de viagens 

Transportado

ra turística 

Locadora 

de veículo 

Guias/monitores/ 

condutores 

Posto informações 

turísticas 

região da Apabg, Pemp, Flona de Nísia Floresta e Refauts – Polo Costa das Dunas 

Arez s/i* s/i s/i s/i s/i 

Goianinha s/i s/i s/i s/i s/i 

Nísia Floresta 2 0 0 0 1 

São José de Mipibu 0 0 0 0 0 

Senador Georgino 

Avelino 
0 0 0 0 0 

Tibau do Sul 7 1 4 23 1 

região do Parna da Furna Feia - Polo Costa Branca 

Baraúna s/i s/i s/i s/i s/i 

Mossoró 22 16 15 5 1 

s/i = sem informação 

Fonte: Elaborado com base em Solimar Internacional (2016). 
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tinha conselho consultivo (CC) instalado. A região de influência da Flona era formada pelos 

municípios de: Arês, Nísia Floresta, São José de Mipibu, e Senador Georgino Avelino. O bioma 

e ecossistema da Flona de Nísia Floresta é a Mata Atlântica e, a atividade conflitante, era a caça 

(ICMBio, 2012a). 

 

Figura 6 - Mapa da Floresta Nacional de Nísia Floresta 
 

Fonte: ICMBio (2012a, p. 17). 
 

Segundo consta no diagnóstico que embasa o plano de manejo da Flona de Nísia 

Floresta, sua importância, em seu contexto regional, era devido a “ser um dos poucos 

fragmentos de mata atlântica que ainda existem, além disso são significativos os desafios de 
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sua gestão e manejo como entidade fomentadora do desenvolvimento sustentável na região” 

(ICMBio, 2012a, p. 20). 

De acordo com o diagnóstico feito para embasar o PM dessa UC, o nível de 

conhecimento e aceitação, de sua população do entorno (residentes de Nísia Floreta), sobre a 

Flona de Nísia Floresta foi alto (90% dos entrevistados sabiam de sua existência); 89% dos 

participantes da pesquisa consideram o local como importante. A visita ao local era relacionada 

à educação ambiental. Mais da metade dos entrevistados (64,24%), ou alguém de sua família, 

já tinham participado de atividades de educação ambiental no local, as quais tinham índice de 

aprovação de 90% dos respondentes (ICMBio, 2012a). 

As atividades de uso público e de educação ambiental estavam relacionadas à exposição 

de sementes (carpoteca); exposição de madeiras (xiloteca); lagoas sazonais; acervo 

bibliográfico com títulos que abordam principalmente a temática ambiental; arena ambiental 

(local utilizado para eventos ao ar livre; campo de futebol; trilhas na mata). A estrutura 

organizacional era composta por cinco setores: Gestão; Logística; Administrativo Financeiro; 

Técnico Ambiental e Atividades Ambientais, sendo esse último o responsável pelas atividades 

de visitação e educação ambiental (ICMBio, 2012a). 

 

Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra 

 

Criada em 1999 pelo Decreto estadual n° 14.369, 22 de março de 1999, a Apabg2 

localiza-se nos municípios de Arês, Goianinha, Nísia Floresta, São José do Mipibu, Senador 

Georgino Avelino e Tibau do Sul. Seus objetivos de criação são “Art. 2° A declaração a que se 

refere o artigo anterior tem como objetivo ordenar o uso, proteger e preservar: a) os 

ecossistemas dunar, Mata Atlântica e manguezal; b) lagoas, rios e demais recursos hídricos; c) 

espécies vegetais e animais” (Decreto n° 14.369, 1999).  

A Apabg (Figura 7) engloba, em sua totalidade ou parcialmente, 5 sedes municipais, e 

mais 11 localidades de veraneio nos litorais de Nísia Floresta e Tibau do Sul, além de povoados 

rurais. Na UC há ecossistemas costeiros e integrantes da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

Em sua área está situado um posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

(propriedade privada) (Ibi Engenharia Construtiva, 2013). 

                                                 

 

2 No Decreto de criação da Apabg a palavra Guaraíra está grafada no singular, mas em outros documentos 

e no site do Idema a palavra é grafada no plural – Guaraíras. Neste trabalho será considerada a grafia do Decreto 

de criação e a forma como está escrita: Bonfim/Guaraíra. 
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De acordo com a Ibi Engenharia Construtiva (2014), as ações emergenciais, quando da 

criação da Apabg foram a elaboração de Plano de Ação Emergencial, o que propôs a 

constituição de Conselho Gestor deliberativo, e parceria com a Polícia Militar do RN, ambas 

ações executadas. Além disso, foi construído o ecoposto da Apabg, em Nísia Floresta, onde 

Figura 7 - Mapa da Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra 

 
Fonte: Idema ( n.d, p. 1). 
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havia 3 edificações: Unidade Executora, Companhia Independente de Proteção Ambiental 

(Cipam) e a Casa do Pesquisador. 

Foi após a construção da Rodovia RN-063 - Rota do Sol - no final da década de 1990, 

que as praias dos municípios litorâneos que fazem parte da Apabg passaram ter maior fluxo de 

pessoas, principalmente nos municípios de Nísia Floreta e Tibau do Sul (Ibi Engenharia 

Construtiva, 2014a). As atividades turísticas identificadas na Apabg foram: trilhas de 

quadriciclo, passeios de bugue e náuticos, praias, lagoas, além da presença do destino indutor 

Pipa, considerada uma zona comercial como as de grandes centros urbanos (Ibi Engenharia 

Construtiva, 2013).  

Os conflitos identificados na Apabg pela Ibi Engenharia Construtiva (2013, 2014a) 

foram: ocupação desordenada da orla marítima e APPs (habitações, loteamentos e grandes 

empreendimentos turísticos - hotéis e resorts); ocupação de terrenos de marinha (por casas de 

segundas residências, barracas de praia e bares, obstrução do acesso público as praias); 

destruição de restingas e dunas; abertura de trilhas por bugueiros e condutores de quadriciclos; 

depredação de áreas de desova de tartarugas; perturbação dos hábitos da fauna; poluição dos 

ambientes aquáticos decorrente de vazamentos de óleos dos motores de embarcações (veleiros, 

lanchas, jet skis); incompatibilidades entre a atividade pesqueira com a do turismo; avanço da 

carcinicultura no estuário Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras; o turismo na zona litorânea e na 

área das lagoas; demarcações de terras quem envolviam pulações tradicionais (pescadores e 

quilombolas). 

A importância da Apabg, conforme Ibi Engenharia Construtiva (2013) era devido à 

preservação do meio ambiente, com destaque os recursos hídricos e a garantia do 

desenvolvimento socioeconômico a longo prazo da região. Já as principais ameaças à Apabg 

identificadas nas oficinas com as comunidades foram: 

 

• Riscos de poluição dos recursos hídricos pelo aporte de efluentes sanitários e industriais, 

bem como de agrotóxicos e vinhoto utilizados na exploração da cana-de-açúcar e de 

produtos químicos utilizados na despesca do camarão; 

• O assoreamento acelerado da Lagoa de Guaraíra com a formação de extensos bancos 

de areia e a consequente redução do seu espelho d’água, se constituindo num agravante 

não só ao meio ambiente, mas também as atividades econômicas desenvolvidas na 

região; 

• Destruição das matas ciliares dos cursos e mananciais d’água da região para dar lugar a 

cultivos agrícolas; 

• Desmatamento de extensas áreas para formação de pastos para a pecuária, para o cultivo 

da cana-de açúcar e de outras culturas e para a implantação de loteamentos pela 

atividade imobiliária; 
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• Ocupação desordenada do solo nas localidades litorâneas, sendo observado o avanço de 

loteamentos e empreendimentos turísticos sobre áreas de preservação permanente 

(campos de dunas, falésias, etc.); 

• Pesca predatória com o uso de produtos químicos ou de redes pesqueira de malha 

pequena, coleta de caranguejos fêmeas e pesca de camarão nativo nos períodos de 

desova, dentre outros; 

• Conflitos entre carcinocultores [sic] e pescadores, dado a obstrução das margens dos 

rios pelos viveiros de camarão, impedindo a passagem dos pescadores; 

• Deposição inadequada dos resíduos sólidos em lixões resultando em degradação da 

paisagem, poluição dos recursos hídricos pelo aporte de chorume e perdas financeiras 

decorrentes do não aproveitamento do lixo reciclável (Ibi Engenharia Construtiva, 

2013, p. 57). 

 

Em linhas gerais, o Diagnóstico apontou que a região da Apabg tinha uso e ocupação do 

solo voltado sobretudo para cultivo e beneficiamento da cana-de-açúcar, criação de camarão 

em cativeiro, desenvolvimento de atividades turísticas e imobiliárias. O crescimento do turismo 

junto com o aumento de casas de segunda residência ocasionou intenso processo de ocupação nos 

municípios litorâneos, causando-lhes processo de urbanização fragmentado, difuso e 

desordenado. Dificuldades estruturais e de ocupação desordenada do uso do solo, com destaque 

para os litorais de Nísia Floresta e Tibau do Sul, com o surgimento de loteamentos e/ou 

empreendimentos turísticos, o que contribuiu para a degradação dos recursos naturais. Isso 

associado à pobreza da sua população e da falta de qualificação da sua mão de obra (Ibi 

Engenharia Construtiva, 2013). 

 

Reserva de Fauna Costeira de Tibau do Sul 

 

A Refauts foi criada pelo Decreto municipal no14 de 17 de fevereiro de 2006, com a 

denominação de Reserva Faunística Costeira de Tibau do Sul, abrangendo uma área de 53,9 

km2. Seus objetivos gerais eram: proteção da fauna e flora, em especial do boto cinza, tartarugas 

marinhas e demais espécies e ordenar o manejo da pesca artesanal, as práticas náuticas 

relacionadas à atividade de pesca e de visitação turística recreativa e as atividades 

desenvolvidas na faixa de praia (Decreto no14, 2006). Esse Decreto também tratava do CG da 

Refauts, que deveria ser presidido por representantes do Poder Executivo.  

Porém, em 2018 foi sancionada a Lei Ordinária Municipal nº 616 de 25 de setembro 

revogando o Decreto que criou a Refauts e recriando-a em seguida, dando outras providências 

(Lei no 616, 2018). Essa lei de 2018 manteve os mesmos objetivos gerais e específicos do 

decreto de 2006, bem como a composição do CG que é consultivo (Figura 8).  
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Segundo a Lei no 616 (2018) a área da Refauts é de 53,9 km, compreendida pelo 

ambiente marinho adjacente às enseadas da Praia do Curral, da Praia do Madeiro e da Praia de 

Cacimbinhas. 

Entre os instrumentos normativos que a Refauts dispõe, havia a Lei Municipal no 665, 

de 2019, que previa a cobrança de taxa de R$ 2,50 pela permanência e circulação nas áreas 

delimitadas pela Lei, com reajuste anuais pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

ou outro índice que vinhesse a substituí-lo. 

 

Parque Estadual Mata da Pipa 

 

O Pemp foi instituído pelo Decreto estadual no 19.341 de 13 de Setembro de 2006 no 

município de Tibau do Sul, englobando uma parcela da Apabg, considerando a necessidade de 

Figura 8 - Mapa da Reserva de Fauna Costeira de Tibau do Sul 
 

Fonte: Lei no 616 (2018, p. 1). 
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proteção e conservação das formações naturais do litoral, a preservação de sítios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza cênica, a relevância de uma maior proteção a ser destinada à 

área da Apabg formada por remanescente de mata atlântica e a manutenção das características 

naturais e culturais próprias do bioma, evitando a degradação ambiental promovida pela pressão 

antrópica. A área do Pemp é de 290,88 ha, e conta com zona de amortecimento de 1.923 ha, 

com visto na Figura 9 (Decreto nº 19.341, 2006). 

 

 

Figura 9 - Mapa do Parque Estadual Mata da Pipa 

 
Fonte: Instituto Uniemp (2014, p. 18). 
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Além do objetivo principal que é de preservar a mata atlântica, o Decreto ainda pontua 

como objetivos do Pemp: possibilitar a realização de pesquisas científicas; promover atividades 

de educação e interpretação ambiental com vistas à formação de uma consciência ecológica na 

população local e nos visitantes do Parque; ofertar à comunidade alternativas de espaço para 

recreação ecologicamente orientada, com vistas ao incremento de sua qualidade de vida e bem 

estar; incentivar o turismo ecológico, propiciando aos visitantes o desfrute racional de uma das 

facetas das belezas naturais do Rio Grande do Norte e compatibilizar o uso do solo do entorno 

imediato, visando minimizar o impacto das atividades que garantem o desenvolvimento 

socioeconômico do município sobre o patrimônio ambiental, alvo da proteção do Parque 

(Decreto no 19.341, 2006). O Decreto no 19.341 (2006) também tratou da forma de composição 

do CG, que era de caráter consultivo.  

Os principais problemas do Pemp, segundo seu PM eram a supressão de vegetação 

nativa, caça, queimadas, ocupações irregulares, deposição irregular de lixo, agrotóxicos, 

criação de animais nos limites do parque (Instituto Uniemp, 2014).  

Com base nas oficinas feitas para elaboração do PM, a região de Pipa foi considerada 

com potencial de atração de elevado fluxo de pessoas, capital e mercadorias, bem como 

questões de ordem social relacionadas às drogas. Ainda segundo relatos das oficinas, Pipa teve 

como principais atividades a pesca e a agricultura, atividades e espaços que foram cedendo 

lugar para infraestrutura do turismo. Em Pipa havia especulação imobiliária, questões 

fundiárias, de identidade local, expulsão e/ou afastamento dos moradores mais antigos para 

áreas mais distantes do centro. Ainda, foi relatado que a renda principal da comunidade era 

proveniente de aposentadoria, aluguel de imóveis ou de pequenos empreendimentos e, a 

população mais jovem não era considerada qualificada para o trabalho no setor hoteleiro, bem 

como, apresentavam interesse pelo trabalho informal devido à flexibilidade e maior 

rentabilidade, entre outras questões postas nas oficinas (Instituto Uniemp, 2014). Destaca-se 

que a unidade é fechada para visitação e não dispunha de nenhum tipo de infraestrutura tanto 

administrativa quanto para visitação. 

 

Parque Nacional da Furna Feia 

 

O Parna da Furna Feia, criado pelo Decreto federal s/n de 5 de junho de 2012, com 8.494 ha, 

seu subsolo integra os limites da área do local. Ele está localizado nos municípios de Baraúna 

e Mossoró. O Parna da Furna Feia (Figura 10) tem por objetivos: 1) preservar o complexo 

espeleológico da Furna Feia e a biodiversidade associada ao bioma Caatinga; 2) realizar 
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pesquisas científicas e 3) desenvolver atividades de educação e interpretação ambiental, de 

recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (Decreto s/n, 2012). 

 

Figura 10 - Mapa do Parque Nacional da Furna Feia e sua zona de amortecimento 

 

Fonte: ICMBio (2020, p. 48). 

 

Há no Parna da Furna Feia 206 cavernas (ICMBio, 2020). Em sua zona de eram 

permitidas as seguintes atividades: minerárias autorizadas pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM) e licenciadas pelo órgão ambiental competente até a data de criação 

da UC; mas também, poderiam ser permitidos, nessa área, empreendimentos minerários, de 

exploração, produção, transporte dutoviário de petróleo e gás natural e de transmissão de 

energia elétrica que obtiverem as autorizações e licenças previstas na legislação, observadas as 

disposições do PM da unidade, quando houver (Decreto s/n, 2012).  

Por meio da Portaria no 73 de 23 de Junho de 2016, foi criado o CC do Parna da Furna 

Feia, que é presidido pelo chefe da unidade e formado por setores representativos do poder 

público e da sociedade civil, considerando as peculiaridades regionais e de paridade (Portaria 

no 73, 2016). O Parna da Furna Feia dispunha do documento norteador apara suas ações 

intitulado Planejamento Estratégico do Parque Nacional da Furna Feia: diretrizes e mapa 
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estratégico, que é um documento de orientação das ações da UC até a finalização de seu plano 

de manejo, que se deu em dezembro de 2020. 

De acordo com Bento, Cruz, Ferreira, Veríssimo e Xavier Neto (2011) e ICMBio 

(2020), no Parna da Furna Feia havia conflitos referentes à desapropriações de terras. As quais 

envolviam os loteamentos do projeto de assentamento rural Eldorado dos Carajás II e Recanto 

da Esperança. Até o ano de 2018 já havia sido desapropriados 250 ha dos 3.100 ha previstos 

(ICMBio, 2020). Existiam outros conflitos, por exemplo: caça, retirada irregular de madeira, 

pastoreio e pisoteio da vegetação, compactação do solo pelo gado, degradação das cavernas 

(visitação não autorizada), atropelamento de animais. 

Esse foi o contexto em que o Parna da Furna Feia foi criado, com a desapropriação da 

área da reserva legal de áreas de assentamentos, em 2012. Entre as cavernas do Parque, a que 

mais se destacava era a da Furna Feia, que dá nome ao local. Ela está localizada em Baraúnas, 

possui 766 metros de desenvolvimento linear (Cruz et al., 2010). 

Além do contexto geral sobre o turismo no RN e as principais características das UCs 

desta pesquisa, é necessário conhecer também algumas características dos municípios onde elas 

estão localizadas.  

 

Municípios de Localização das Unidades de Conservação 

 

O município de Arez3 teve surgimento com um grupo de índios que resolveu deixar o 

aldeamento de Papary (atual município de Nísia Floresta) por causa de desavenças, 

estabelecendo-se às margens da outrora lagoa de Guaraíras. O local foi oficializado como 

município em 11 de dezembro de 1876, foi desmembrado de Goianinha e fica a 58 km da capital 

do Estado  (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 

[Idema], 2008a). Por sua vez, Goianinha surgiu da doação de terras a pessoas vindas de 

Goiana/PE e foi uma das maiores aldeias da capitania do Rio Grande do Norte. O município foi 

criado em 07 de agosto de 1832. Fica localizado a 54 km de Natal  (Idema, 2008b). Já Nísia 

Floresta foi primeiramente habitada por índios Tupis. A povoação localizava-se nas 

proximidades da lagoa Papary, primeiro nome do município, depois destacou-se pela plantação 

                                                 

 

3 Em documento do Idema, como Perfil do seu município o nome grafado é Arez, como também no site 

da Prefeitura Municipal, já no site do IBGE é grafado Arês. Acredita-se que a grafia quando da criação do 

município seja a primeira, mas, se fosse considerar as normas gramaticais atuais, seria a segunda. Nesta pesquise 

será usada a grafia primeira. 
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de cana-de-açúcar. O município foi criado em 18 de fevereiro de 1852 por desmembramento 

de São José do Mipibu. Fica a 35 km de Natal  (Idema, 2013a). 

Com origem em uma das maiores aldeias da capitania do Rio Grande do Norte, os 

primeiros habitantes de São José do Mipibu foram os índios Tupis. O município foi criado em 

3 de maio 1762. Está localizado a 31 km da capital do Estado (Idema, 2013b). Por seu turno, 

Senador Georgino Avelino foi criado em 3 de dezembro de 1963, desmembrado de Arez. 

Recebeu esse nome em homenagem a um político potiguar natural de Angicos. Anteriormente 

chamava-se Surubajá, nome de uma praia local. Tem origem com uma povoação de pescadores. 

Localiza-se a 50 km da capital do Estado (Idema, 2008c). Por fim, Tibau do Sul teve sua 

origem ligada à aldeia de São João Batista de Guaraíras e às atividades agrícolas. Foi criado 

por desmembramento de Goianinha no dia 3 de abril de 1963. Localiza-se a 72 km de Natal 

(Idema, 2008d).  

O movimento de tropeiros que faziam a travessia entre Mossoró e Russas/CE deu 

origem a Baraúna. Primeiramente foi batizada com o nome de Rancho do Sabiá e, depois 

passou ao atual nome. Foi desmembrado de Mossoró em 15 de dezembro de 1981. Está 

localizado a 317 km da capital potiguar (Idema, 2008e). Já os primeiros habitantes de Mossoró 

foram os índios Monxorós. O encontro de salinas na região impulsionou o desenvolvimento do 

local. Foi criado por desmembramento de Açu em 15 de maio de 1852. Fica a 285 km da capital 

do Estado (Idema, 2008f). 

Além do conhecimento da origem dos municípios, demais características necessárias 

para a aproximações das realidades de cada um podem ser feitas com apoio de indicadores 

sociais, os quais contribuem para auxiliar no planejamento público, na formulação de políticas 

sociais, pois possibilitam o acompanhamento das condições de vida e bem-estar da população. 

São importantes para pesquisas acadêmicas, para a sociedade civil e para os governos (Jannuzzi, 

2005, 2012). Vale destacar que para obter uma visão da interação da sociedade com o meio 

ambiente, os indicadores não podem ser vistos separadamente como elementos distintos e, sim 

como um conjunto (Bellen, 2006).  

Os indicadores são medidas dotadas de significados social substantivo que permitem a 

operacionalização, substituição, quantificação de um conceito abstrato, de interesse 

programático ou teórico (Jannuzzi, 2005, 2012). Ou seja, indicam, aproximam, interpretam em 

termos operacionais as dimensões sociais da realidade, definidas com base nas escolhas 

anteriores (Jannuzzi, 2005, 2012).  

Os indicadores sobre população da área de estudo (Tabela 11) mostram que houve 

aumento de habitantes nos municípios, comparando-se dos dados do IBGE de 2010 com os 
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dados da população estimada em 2020. O maior aumento foi no município de Mossoró com 

300.618 habitantes (maior município em área e segundo em habitantes do RN). O menor 

município, em área do Estado, Senador Georgino Avelino, apresentou o maior percentual de 

população urbana (98,9%). O município menos povoado foi o de Baraúna com 29,29 habitantes 

por quilômetro quadrado (IBGE Cidades, - disponível em https://cidades.ibge.gov.br/, 

recuperado em 23, setembro, 2020)  

 

Tabela 11 - População  

Municípios/Estado 
População 

estimada em  

População 

censo 

População - % Densidade 

demográfica 
Urbana Rural 

2020 2010 

região da Apabg, Flona de Nísia Floresta e Refauts 

Arez  14.417 12.924 62,4 37,6 111,89 

Goianinha  26.669 22.481 68,8 31,2 116,92 

Nísia Floresta  27.938 23.784 60,6 30,4 77,26 

São José de Mipibu  44.236 39.776 54,2 45,8 137,00 

Senador Georgino Avelino 4.484 3.924 98,9 1,1 151,31 

Tibau do Sul  14.440 11.385 60,3 39,7 111,81 

região do Parna da Furna Feia 

Baraúna 28.747 24.182 62,9 37,1 29,29 

Mossoró 300.618 259.815 91,3 8,7 123,76 
Nota. A densidade demográfica é a relação de habitantes por km². 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados no site do IBGE Cidades (2020). 

 

Os indicadores sobre território e ambiente mostraram que apenas São José de Mipibu e 

Baraúnas não fazem parte do Sistema Costeiro Marinho. Arez, Goianinha, Senador Georgino 

Avelino e Tibau do Sul fazem parte do bioma da Mata Atlântica, já Baraúna e Mossoró do 

bioma da Caatinga e Nísia Floresta e São José de Mipibu fazem partes de ambos (IBGE, 2020). 

No que diz respeito à área, ao saneamento básico, ao esgotamento sanitário, a vias arborizadas, 

as vias com urbanização adequada. Na Tabela 12 é possível ver alguns indicadores.  

A exemplo, tem-se Mossoró que foi o munícipio com maior percentual de área saneada 

considerada adequada (61,4%), ao passo que Baraúna teve 16,2% de inadequado (IBGE, 2020). 

Senador Georgino Avelino não teve vias urbanizadas adequadamente e Arez teve 37,8%. 

Baraúna destacou-se por apresentar maior percentual de vias arborizadas (92%) (IBGE, 2020).  
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Tabela 12 - Território e Ambiente 

Municípios Área 

Saneamento básico - % % 

Ade-

quado 
Inade-

quado 

Semi-

adequado 

Esgotamento 

sanitário 

adequado 

Vias 

arboriza-

das 

Vias c/ 

urbanização 

adequadas* 

 2019 2010 

região da Apabg, Pemp, Flona de Nísia Floresta e Refauts 

Arez  115,505 19,2, 8,3 72,5 20,8 71,9% 37,8% 

Goianinha  192,279 31,8% 2,0% 66,3% 42,2 41,9% 1,2% 

Nísia Floresta  307,854 9,8 7,9 82,3 22,1 39,2 6,5 

São José de 

Mipibu  
290,331 

12,9 
13,4 73,7 

19,3 
60,5 2,2 

Senador G. 

Avelino 
26,100 

1,7% 
1,2% 97,1% 

1,6 
69,1% 0,0% 

Tibau do Sul  102,680 23,0% 2,0% 75,0% 19,8 32,6% 0,9% 

região do Parna da Furna Feia 

Baraúna 825,682 2,3 16,2 81,4 9,8 92,0 1,3 

Mossoró 2.099,333 61,4 3,8 34,8 64,6 75,5 4,5 

*presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio 
Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados no site do IBGE Cidades (2020). 

 

Com relação ao trabalho e rendimentos (Tabela 13), Senador Georgino Avelino 

apresentou o menor percentual de pessoas ocupadas em relação à população total (7,8%), apesar 

de o salário médio mensal para trabalhadores formais estar entre os três mais altos dos 

municípios da área de estudo (1,9), o que pode indicar concentração de renda (IBGE, 2020). 

Mossoró apresentou o salário médio mensal para trabalhadores formais de 2,4 e Tibau do Sul o 

maior percentual de pessoas ocupadas em relação à população total (30,1) (IBGE, 2020). 

 

Tabela 13 - Trabalho e Rendimento 

Municípios/Estado 

Salário 

médio mensal 

TF 

População com RNMPC 

de até 1/2 salário - % 

Pessoal 

ocupado 

Pessoas ocupadas 

em relação à 

população total - % 

2017 2010 

região da Apabg, Pemp, Flona de Nísia Floresta e Refauts 

Arez 2,0 51 2.337 16,3 

Goianinha 1,8 48,7 3.764 14,4 

Nísia Floresta 1,6 47,9 3.062 11,2 

São José de Mipibu 1,6 48,2 5.783 13,1 

Senador Georgino 

Avelino 
1,9 48,0 345 7,8 

Tibau do Sul 1,5 41,4 4.178 30,1 

região do Parna da Furna Feia  

Baraúna 2,0 46,8 4.027 14,3 

Mossoró 2,4 38 65.505 22,2 

Notas. TF corresponde a trabalhadores formais; RNMPC à rendimento nominal mensal per capita. 
Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados no site do IBGE Cidades (2020). 

 

Todos os municípios tinham dependência considerável de fontes externas de recursos –  

mais de 73% (IBGE, 2020). Com relação ao PIB per, ele era maior em Arez capita (Tabela 14) 

(IBGE, 2020). 
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Tabela 14 - Economia 

Municípios 
PIB per capita (R$) 

2017 

região da Apabg, Pemp, Flona de Nísia Floresta e Refauts 

Arez 25.320,79 

Goianinha 13.764,41 

Nísia Floresta 13.041,45 

São José de Mipibu 17.329,36 

Senador G. Avelino 23.284,68 

Tibau do Sul 21.964,26 

região do Parna da Furna Feia 

Baraúna 18.048,76 

Mossoró 20.858,33 
Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados no site do IBGE Cidades (2020). 

 

No ano de 1990, todos os municípios tinham IDH considerados muito baixos. Em 2000, 

Tibau do Sul e Mossoró passaram a condição de municípios com baixo IDH e, em 2010, 

Baraúna e Senador Georgino Avelino ainda se mantiveram na mesma classificação e Mossoró 

passou para a faixa de alto IDH. Os demais municípios foram considerados de médio IDH no 

ano de 2010 (Tabela 15). Ressalta-se que esse índice não reflete tudo o que poderia ser 

considerado necessário para o desenvolvimento humano, mas já é um parâmetro. 

 

Tabela 15 - Índice de Desenvolvimento Humano 

Municípios 
IDH* 

1991 2000 2010 

região da Apabg, Pemp, Flona de Nísia Floresta e Refauts 

Arez 0,329 0,463 0,606 

Goianinha 0,320 0,476 0,638 

Nísia Floresta 0,362 0,484 0,622 

São José de Mipibu 0,363 0,494 0,611 

Senador Georgino Avelino 0,310 0,486 0,570 

Tibau do Sul 0,342 0,511 0,645 

região do Parna da Furna Feia - Polo Costa Branca 

Baraúna 0,285 0,414 0,574 

Mossoró 0,470 0,596 0,720 

*IDH de 0 a 0,499 = muito baixo; de 0,500 a 0,599 = baixo; de 0,600 a 0,669 = médio; de 0,700 a 0,799 = 

alto; 0,800 = muito alto (Pnud/Brasil. Recuperado em: https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home.html. 

Acesso em 5, jun, 2020). 
Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados no site do IBGE Cidades (2020). 

 

No tocante à educação (Tabela 16), a taxa de escolaridade foi elevada, acima de 95%, 

em todos os municípios, para pessoas da faixa etária entre 6 e 14 anos (IBGE, 2020). Os maiores 

Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (Idebs) da rede pública foram de Mossoró 

(5,3 anos iniciais e 3,7 anos finais), no ano de 2017, seguido de Goianinha (4,8 anos iniciais e 

3,6 anos finais), tanto para os anos iniciais quanto finais. Aquele município apresentou a maior 

quantidade de alunos matriculados, em todos os níveis da educação básica, não considerando a 
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educação infantil (IBGE, 2020). A meta é ter Ideb de 6, 0 até 2022 (Ministério da Educação - 

disponível em http://portal.mec.gov.br/conheca-o-ideb, recuperado em 1, julho, 2020). 

 

Tabela 16 - Educação - A 

Municípios 

Taxa 

escolaridade 6-14 

anos - % 

Ideb1 - rede pública 
Quantidade de 

alunos matriculados 

Anos iniciais  Anos finais EF2 EM3 

Ano 2010 2017 2018 

região da Apabg, Pemp, Flona de Nísia Floresta e Refauts 

Arez 97,8 4,0 2,8 2.076 471 

Goianinha 98,1 4,8 3,6 5.343 1.392 

Nísia Floresta 97,6 4,2 2,7 4.749 581 

São José de Mipibu 96,3 4,0 2,3 7.506 1.302 

Senador Georgino Avelino 97,1 3,8 2,2 747 172 

Tibau do Sul 95,7 4,2 3,5 2.533 513 

região do Parna da Furna Feia 

Baraúna 96,9 4,4 3,5 4.280 1.46 

Mossoró 97,7 5,3 3,7 36.50 9.908 
1 Escala de 0 a 10.  
2 Ensino fundamental 
3 Ensino médio 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados no site do IBGE Cidades (2020). 

 

Foi constatado também que a maior parcela da população que não sabia ler e escrever 

era composta de pardos (Tabela 17) (IBGE, 2020). 

 

Tabela 17 - Educação - B 

Municípios 

Nível de instrução – Ano base 2010 
Pessoas de 15 anos ou mais de idade que 

não sabem ler e escrever por cor ou raça 

S/instru-

ção e 

fundame. 

incomple. 

Fund. 

completo 

e médio 

incomple. 

Médio 

compl. e 

superior 

incomp. 

Super 

completo 

Não 

determi-

nado 

Ama-

rela 
Branca 

Indí-

gena 
Parda Preta 

região da Apabg, Pemp, Flona de Nísia Floresta e Refauts 

Arez 7.087 1.508 1.814 271 11 17 592 1 1.590 266 

Goianinha 11.876 3.035 2.960 403 31 50 904 12 2.423 406 

Nísia 

Floresta 
13.018 3.017 2.844  667 51 

28 889 3 2.454 339 

São José de 

Mipibu 
22.222 4.817 4.542 1.002 123 

51 1.957 2 4.556 396 

Senador G. 

Avelino 
2.269 361 438 69 s/i 

3 163 s/i 500 72 

Tibau do 

Sul 
5.872 1.345 1.576 461 s/i 

17 347 s/i 1.231 162 

região do Parna da Furna Feia 

Baraúna 14.872 2.331 1.938 220 90 121 1.251 1 2.928 469 

Mossoró 106.812 36.903 60.076 15.685 1.106 404 8.407 17 15.656 2.964 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados no site do IBGE Cidades (2020). 

 

A esperança de vida ao nascer, no período de 1991 a 2010, cresceu em todos os 

municípios e a mortalidade infantil para crianças com até 1 ano diminuiu, principalmente em 

Mossoró, que concentra a maior quantidade de estabelecimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS), dos municípios tratados nesta pesquisa (IBGE, 2020). Mas, em Arez a mortalidade de 
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crianças de até um ano de idade ainda foi considerada elevada (31,50 por 1.000 nascidos vivos). 

Baraúna apresentou a maior taxa de mortalidade infantil 22,07 óbitos para cada 1.000 nascidos 

vivos (Tabela 18) (IBGE, 2020). 

 

Tabela 18 - Saúde 

Municípios 
Esperança de vida ao 

nascer (anos) 

Mortalidade até 1 ano 

de idade1 

Mortalidade 

infantil 

Estabeleci-

mentos SUS 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 2017 2009 

região da Apabg, Pemp, Flona de Nísia Floresta e Refauts 

Arez 56,67 63,48 68,47 84,90 56,20 31,50 21,62 7 

Goianinha 57,69 65,65 72,00 79,50 47,60 21,00 12,12 9 

Nísia Floresta 58,73 65,44 71,37 74,10 48,40 22,70 12,53 22 

São José de Mipibu 60,54 68,59 69,86 65,40 37,00 27,10 12,48 21 

Senador Georgino 

Avelino 
56,88 65,65 69,89 83,80 47,60 27,00 14,93 4 

Tibau do Sul 63,60 69,32 72,62 52,10 34,60 21,70 17,09 6 

região do Parna da Furna Feia 

Baraúna 56,36 62,83 70,36 86,60 59,00 25,60 22, 07 8 

Mossoró 63,87 69,32 73,64 51,00 34,60 17,90 12,69 80 
1 óbitos/1000 nascidos vivos 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados no site do IBGE Cidades (2020). 

 

No que diz respeito à pobreza e desigualdade, os dados disponíveis do IBGE, ano base 

2003 mostraram que a incidência da pobreza era menor em Tibau do Sul (34,28%) e maior em 

Baraúna (58,97%). As porcentagens de pobreza foram mais elevadas quando considerada a 

incidência de pobreza subjetiva, mas, mesmo assim, aqueles municípios permaneceram nas 

mesmas posições, porém com porcentuais mais elevados, como exposto na Tabela 18 (IBGE, 

2020). 

Com relação à incidência de pobreza Roggero, Ziglio e Miranda (2011 s/p) destacam 

que ela não engloba somente “os domínios objetivos da condição de vida (por exemplo, 

emprego, renda, consumo e habitação), mas também domínios associados a como as pessoas se 

sentem a respeito de suas próprias vidas e, num sentido mais restrito, à avaliação e à percepção 

subjetiva das pessoas sobre suas condições objetivas de vida”.  

A Tabela 19 visualiza-se que o Índice de Gini de Mossoró foi o maior entre todos os 

municípios, ou seja, é o município com a maior diferença entre os rendimentos dos mais ricos e dos 

mais pobres, o inverso pode ser visto em Senador Georgino Avelino. 
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Tabela 19 - Mapa da pobreza e desigualdade 

região da Apabg, Pemp, Flona de Nísia Floresta e Refauts 
Região do Parna da 

Furna Feia  

 Arez Goianinha 
Nísia 

Floresta 

São 

José de 

Mipibu 

Senador 

Georgino 

Avelino 

Tibau 

do Sul 
Baraúna Mossoró 

Incidência da 

pobreza1 (%) 
55,08 52,56 48,08% 50,35 48,59 34,28 58,97 55,28 

L. I.* 48,71 44,28 41,89 45,02 37,29 24,97 51,42 47,64 

L. S** 61,46 60,84 54,26 55,67 59,90 43,58 66,51 62,93 

Incidência da 

pobreza 

subjetiva1 (%) 

60,95 56,03 56,43 59,18 62,17 47,12 64,38 55,52 

Limite inferior 56,23 50,20 51,84 55,17 55,46 41,13 58,43 50,53 

Limite superior 65,68 61,86 61,02 63,18 68,88 53,12 70,34 60,50 

Índice de Gini1 0,39 0,43 0,42 0,41 0,35 0,41 0,38 0,46 

L. I. 0,35 0,38 0,38 0,38 0,30 0,37 0,34 0,43 

L. S. 0,42 0,47 0,46 0,44 0,40 0,46 0,41 0,48 
1 Ano base 2003. 

*Limite Inferior 

**Limite Superior 
Fonte: Elaborado com base nos dados disponibilizados no site do IBGE Cidades (2020). 

 

Vale reforçar que nesta pesquisa o objetivo não é discutir tais indicadores, mas fazer uma 

aproximação das realidades dos municípios de localização das UCs, o que se entende ser 

fundamental para compreensão do tema discutido aqui. Deve-se atentar que os impactos da 

pandemia da Covid-19, que vão certamente mudar esses dados, possivelmente para realidades mais 

difíceis. 

Busca-se aqui um diálogo que possibilite apreender e compreender teorias, conceitos e 

realidades por meio de distintas visões relacionadas umas às outras, mesmo que opostas e sem negar 

sua existência e, com isso defrontar-se com explicações para um mundo complexo, que também são 

buscadas no próprio campo seguindo caminho metodológico a ser explicado a seguir.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Este capítulo apresenta o detalhamento metodológico utilizado para o desenvolvimento 

desta pesquisa para aproximar-se da realidade estudada, o que possibilitou a obtenção dos dados e 

informações que permitiram a compreensão do objeto de estudo no seu contexto e na perspectiva 

aqui adotada. 

 

3.1 Características da Pesquisa  

 

Devido à natureza desta pesquisa, sua abordagem caracteriza-se como qualitativa, pois 

preza pelo aprofundamento da compreensão da relação entre turismo e desenvolvimento no 

contexto das UCs. É uma pesquisa que descreve a complexidade de um dado problema, de 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, ou seja, busca conhecer e entender o 

significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano, as 

interações entre variáveis, como também, compreender e relacionar processos dinâmicos 

vividos por atores/grupos sociais. Assim, depreender as relações mais profundas do fenômeno 

em estudo, atendo-se no entendimento e explicação da dinâmica de suas relações sociais 

(Creswell, 2014; Raupp & Beuren, 2006; Richardson, Peres, Wanderley, Correia & Peres, 

2008; Silveira & Córdova, 2009).  

Pelo exposto, a coleta, a análise e a redação dos dados priorizaram o discurso dos 

sujeitos dotados de identidades históricas e culturais forjadas pelas forças culturais e sociais de 

seus contextos. Buscou-se desvendar, compreender a racionalidade dos discursos, as 

contradições, similaridades deles e entre eles e acercar-se das ideias dos participantes sobre 

turismo e desenvolvimento nas UCs potiguares no tocante as seguintes questões de pesquisa: 

1) como se dá ou como é pensada pelas equipes gestoras a dinâmica e as práticas turísticas em 

UCs? 2) quais são as concepções de desenvolvimento e turismo das equipes gestoras das UCs? 

3) como repercutem as concepções de desenvolvimento e turismo, das equipes gestoras, no 

planejamento e gestão do turismo nas UCs? 

Quanto aos objetivos, é uma pesquisa descritiva já que retrata fatos e fenômenos de 

determinada realidade, o que é basilar na pesquisa qualitativa. A descrição pode ser emotiva, 

mas nunca certa ou errada e deve facilitar ao leitor ou ao ouvinte reconhecer o objeto descrito.  

Nesta pesquisa a lente principal para a análise foi a sistêmica, tendo por base o modelo 

de Sistur de Beni (2003), visto que o turismo é um fenômeno resultante de uma totalidade de 
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inter-relacionamentos de recursos de ordem cultural, natural, social e econômico, o que se 

depreende que seu estudo é multicausal e complexo. Houve, também, uma aproximação ao 

método dialético por abordar as contradições do desenho que se fez da realidade estuda, que 

está em constante transformação (Konder, 2008). 

Quanto aos meios é uma pesquisa bibliográfica (ou de revisão de literatura) que se 

constitui em uma estratégia basilar pois, procura explicar, discutir e conhecer a fundo o assunto 

em questão, tendo por base referências publicadas em livros, periódicos, sites, e demais 

documentos de cunho científicos (Marconi & Lakatos, 2008; Martins & Theóphilo, 2009; 

Minayo, 2010).  

O conhecimento é construído inicialmente pelas influências do contexto social do 

pesquisador e disponibilidade de acesso aos meios que fazem a divulgação científica e, a 

identificação dos materiais pertinentes aos objetivos da pesquisa científicas tornaram-se 

complexos, devido à profusão de informações tanto no âmbito nacional e internacional (Ensslin, 

Ensslin & Pinto, 2013).  

Também se caracteriza por uma pesquisa documental, pois a busca por informações e 

evidências em documentos. Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) defendem que o uso de 

documentos nas pesquisas deve ser comtemplado e reconhecido, pois possibilitam aprimorar a 

compreensão de objetos que necessitam da contextualização histórica e sociocultural, como 

também favorece a observação do amadurecimento ou evolução de conceitos, conhecimentos, 

comportamentos, mentalidades, práticas, pessoas e grupos, por exemplo. 

Nesta pesquisa, entende-se por documento “tudo o que é vestígio do passado, tudo o 

que serve de testemunho, é considerado como documento ou ‘fonte’” (Cellard, 2014, p. 296), 

que podem ser textos escritos, de natureza iconográfica e cinematográfica, ou outro tipo de 

testemunho registrado, objetos do cotidiano, elementos folclóricos, entre outros (Cellard, 2014). 

Já a ABNT (2000, p. 2, como citado em Appolinário, 2011, p. 53) diz que documento é 

“Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que possa 

servir para consulta, estudo ou prova. Incluem-se nesse universo os impressos, os manuscritos, 

os registros audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros”.  

A pesquisa documental elimina, consideravelmente, eventuais influências, mas isso é 

dificilmente mensurável e, o “documento constitui um instrumento que o pesquisador não 

domina. A informação, aqui, circula em sentido único; pois embora tagarela, o documento 

permanece surdo, e o pesquisador não pode dele exigir precisões suplementares” (Cellard, 

2014, p. 296).  
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Por fim, o campo é o recorte espacial transversal, a abrangência da pesquisa, em termos 

empíricos, do recorte teórico. Desta forma, a pesquisa de campo é onde a teoria é aplicada. 

Após a construção teórica dos sujeitos e objetos do estudo enquanto objetos do estudo, no 

campo eles estão envoltos por intersubjetividade, interagem com o pesquisador, resultando em 

um produto compreensivo construído e, não a realidade concreta. É um momento da 

investigação essencial. Por isso, sua forma de ser feita requer atenção científica para seleção 

dos fatos a serem observados, coletados e compreendidos (Minayo, 2010). 

 

3.2 Universo e Campo de Pesquisa 

 

O campo da pesquisa correspondeu às UCs potiguares administradas pelo poder público, 

uma vez que elas apresentavam lógicas de criação, planejamento e gestão diferentes das 

particulares e por serem mais representativas tanto para as questões sobre desenvolvimento 

quanto para questões sobre turismo. Levando-se em consideração o tempo e recursos 

disponíveis para a realização desta pesquisa foi definida inicialmente a quantidade de duas UCs 

finalizando com cinco. Uma UC com maior e outra com menor tempo de criação. Com isso 

pretendeu-se analisar UCs em situação diferentes, mas, não comparar. Assim, foram definidas 

o Parna da Furna Feia, criada em 2012, uma das UCs mais recentes, mas a única que estava em 

processo de planejamento como um todo e das ações voltadas ao turismo e a Apabg, criada em 

1999 e que se apresentava como a UC com maior diversidade de atividades turísticas do RN. 

Como nessa última UC há outras três unidades em sua área – Flona de Nísia Floresta, Pemp e 

Refauts –, toda elas foram incorporadas à pesquisa por se entender que elas são importantes 

para a compreensão da Apabg. Assim, chegou-se à quantidade de cinco UCs (Tabela 20). 

 

 

Tabela 20 - Campo da Pesquisa 

Categoria Nome da Unidade de Conservação Município(s) Responsável 

Proteção 

integral 

Parque Nacional da Furna Feia Baraúnas e Mossoró 
ICMBio 

Floresta Nacional de Nísia Floresta Nísia Floresta 

Parque Estadual Mata da Pipa Tibau do Sul 

Idema 

Uso 

sustentável 

Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra 

Arez, Goianinha, Nísia Floresta, São 

José do Mipibu, Senador Georgino 

Avelino e Tibau do Sul 

Reserva Faunística Tibau do Sul Tibau do Sul 
Prefeitura de 

Tibau do Sul 
Fonte: Dados do estudo (2020). 
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Há na Apabg, em Pipa, uma reserva da biosfera, onde há atividades turísticas. O 

representante do local foi contatado pela pesquisadora, pois poderia, de alguma forma, ser 

considerado na pesquisa, mas não houve interesse dele, em participar. 

Com o campo definido, o grupo do universo da pesquisa passou a ser a equipe gestora 

de cada UC. Foram consideradas componentes das equipes tanto as pessoas que trabalhavam 

exclusivamente para cada UC, quanto outras que dentro da estrutura do órgão responsável por 

elas contribuíam de alguma maneira com a sua gestão. Como havia nomenclaturas diferentes 

para se referir a essas pessoas dentro das diferentes estruturas administrativas, elas foram 

chamadas de representante da UC. 

O segundo grupo de entrevistados foi o dos responsáveis pelos setores a que as UCs 

estavam imediatamente vinculadas. Seguindo o mesmo entendimento usado para a equipe 

gestora, os participantes desse grupo foram chamados de coordenador-geral.  

Para a equipe gestora a amostragem considerada mais adequada à pesquisa foi a em 

rede, em que as pessoas eram arroladas à medida que eram indicadas, ou seja, havia uma ligação 

entre elas (Neuman, 2014). A finalização ocorreu quando nenhuma outra pessoa foi indicada. 

Com relação ao grupo dos coordenadores-gerais, todos foram considerados para serem 

entrevistados, pois seria um da esfera federal, outro da estadual e um da municipal. Porém, uma 

pessoa tanto era represente de UC como coordenador-geral. Como será visto a diante, os 

instrumentos de coleta de dados para esses dois grupos eram similares, mas o dos representantes 

de UC era mais abrangente e englobava as perguntas feitas aos coordenadores-gerais. Assim, 

essa pessoa ficou no grupo da equipe gestora. 

O terceiro grupo que compôs o universo da pesquisa foi o de docentes de cursos de pós-

graduação stricto sensu (Ecologia, Geografia, Ciências Sociais, Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, Turismo, entre outros) de áreas, que por sua natureza ou com linhas de pesquisa 

trabalham, sob alguma perspectiva, com o tema desta pesquisa (desenvolvimento, turismo, 

UCs). Considerou-se também os programas que em suas páginas tivessem registo de 

dissertações ou teses finalizadas ou em andamento sobre os temas desta pesquisa (isso dependia 

se a informação estava disponível na página do programa).  

As instituições foram as localizadas no RN, que ao todo eram 5, segundo dados da 

Plataforma Sucupira (site do MEC com as informações dos cursos de pós-graduação do Brasil). 

A única instituição privada, não atendeu ao critério exposto no parágrafo supracitado, as demais 

tinham ao menos um curso que satisfazia os critérios. Desta forma chegou-se a 11 cursos e 192 

docentes que passaram a ser chamados de especialistas (Tabela 21). 
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Tabela 21 - Especialistas selecionados para pesquisa 

IEs Total de cursos Quantidade de Cursos Quantidade de Docentes  

IFRN 3 1 10 

Uern 16 2 30 

UFRN 119 6 121 

Ufersa 14 2 31 

Total 159 11 192 

Nota. IES - instituição de ensino superior; IFRN - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte; Uern - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

Ufersa - Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 

Fonte: Dados do estudo (2020). 

 

Com relação à seleção dos documentos das UCs, partiu-se da compreensão que as 

evidências para a argumentação nas pesquisas sociais devem se respaldar de uma seleção 

justificada de materiais para embasar a investigação, a descrição, a demonstração, a prova ou a 

refutação de uma dada afirmação. Dessa forma, a construção de um corpus colocou-se como 

uma forma alternativa de coleta de dados, dotando de eficiência o processo de seleção de algum 

material para caracterizar o todo. Ele corresponde ao levantamento de materiais, em diversas 

modalidades de linguagem, que compuseram a coleção que foi analisada nesta pesquisa, uma 

vez que expõem atributos desconhecidos (sentidos, signos e representações) vigente na prática 

social das UCs (Bauer & Gaskell, 2012). 

Assim, a composição do corpus desta pesquisa considerou os seguintes critérios a) 

seleção preliminar – documentos sobre as UCs que abordavam a atividade turística e a 

concepção de desenvolvimento, b) análise da variedade – por exemplo, temas, opiniões, 

atitudes, estereótipos, cosmovisões, comportamentos e práticas da vida social que tivessem 

relação com o tema desta pesquisa e c) ampliação do corpus de dados até que não se descobrisse 

mais variedade – o ponto inicial da construção do corpus foi o plano de manejo (diagnóstico 

e zoneamento).  

 

3.3 Coleta e Instrumentos de Coleta de Dados 

 

1ª Etapa 

 

Esta etapa correspondeu às estratégias da pesquisa bibliográfica que deram direção aos 

procedimentos da pesquisa para se ter as condições de fazer uma aproximação da realidade 

estudada, fazendo-se valer da crítica sobre as condições de compreensão do objeto, como dos 

próprios procedimentos da pesquisa (Minayo, 2010).  
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Para auxiliar a sistematização da pesquisa bibliográfica, entre janeiro e junho de 2019, 

foi utilizado o instrumento Knowledge Development Process – Constructivist (Proknow-C), 

que tem seu processo de aplicação dividido em quatro etapas: 1) seleção do portfólio 

bibliográfico; 2) análise bibliométrica do portfólio bibliográfico; 3) análise sistêmica do 

portfólio bibliográfico; 4) elaboração dos objetivos de pesquisa (Afonso, Souza, Ensslin, & 

Ensslin, 2011). Para esta pesquisa foi feita a etapa 1. 

Seleção do portfólio bibliográfico 

A composição do portfólio de artigos propiciou a identificação de artigos que estavam 

relacionados com a pesquisa de acordo com a percepção e delimitações impostas pela 

pesquisadora, como recomendado por Afonso et al. (2011). Foi composta por três fases: a) 

triagem dos artigos nas bases de dados que compõem o Banco de Artigos Bruto; b) filtragem 

dos artigos selecionados baseada no alinhamento da pesquisa e c) teste de representatividade 

do portfólio. 

1º Seleção do banco de artigos bruto 

Foram definidos três eixos da pesquisa: o primeiro foi o de teorias do desenvolvimento 

e influências no turismo, nos quais se esperava conhecer como o turismo pode ser um meio para 

o desenvolvimento. O eixo seguinte foi o de turismo em UCs e, o último, planejamento e gestão 

do turismo em UCs. Após essas definições, conforme preconiza o Proknow-C, procedeu-se: a) 

definição dos descritores/palavras-chave, b) seleção da base de dados a ser pesquisada, c) busca 

de artigos nas bases de dados com as palavras-chave/descritores e d) realização de teste de 

aderência das palavras-chave. 

 

a) Definição de palavras-chave 

 

As palavras-chaves foram definidas conforme os eixos, tanto em português quando em 

inglês (Tabela 22), ora palavras simples, ora combinadas, ou ainda simples e combinadas, mas 

sempre duas por vez. Com mais de duas palavras a resposta do site não era satisfatória. Na 

busca com palavras em português o termo combinado área protegida também foi usado como 

sinônimo de unidade de conservação. Outro artifício usado para otimização da busca foi o 

caractere coringa (*) e uso de aspas. 
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Tabela 22 - Eixos e combinação de palavras-chave da pesquisa  

Eixos 
Palavras-chaves combinadas 

Português Inglês 

Teorias do desenvolvimento e 

influência no turismo 
Turismo e desenvolvimento Tourism e development 

Turismo em unidades de 

conservação 

Turismo e “Área* protegida*” / 

“Unidade* de conservação” 
Tourism e “Protected area*” 

Planejamento e gestão do turismo 

em unidades de conservação 

Turismo e planejamento 

Turismo e gestão   

Planejamento e “Área* protegida*” / 

“Unidade* de conservação” 

Gestão e “Área* protegida*” / 

“Unidade* de conservação” 

Tourism e Planning 

Tourism e management 

Planning e “protected area*” 

Management e “protected 

area*” 

Fonte: Dados do estudo (2019). 

 

b) Definição da base de dados  

 

O banco de dados escolhido foi o do Portal de Periódicos Capes por ser uma metabase 

que dá acesso gratuito a outras 506 bases. A busca foi executada incluindo Directory of Open 

Access Journals (Doa)j, Scorpus (Elsevier), Sage Journals Online, Sage Open, OpenDoar, 

Taylor & Francis Online, Scientific Electronic Library Online (SciELO) Cuba - Scientific 

Electronic Library Online, SCOPUS (Elsevier), entre outros. Foi feita a pesquisa em toda a 

base de dados, ou seja, não foi restrita à área de Turismo ou Ciências Sociais Aplicadas por ser 

entender que o tema abordado tem relação com várias áreas do conhecimento. 

Desta forma, a busca no Portal de Periódicos Capes foi realizada com base nos seguintes 

critérios: 1) combinação de palavras-chave presentes no título do artigo, 2) artigos revisados 

por pares; 3) artigos publicados entre 2008 e 2018 e 4) artigos nos idiomas português e inglês 

(Tabela 23).  

 

Tabela 23 - Palavras-chave usadas no mapeamento do processo de construção do conhecimento - 

Periódicos Capes  

Palavras-chave 
Idiomas 

Português Inglês 

Turismo - Tourism 1.335 27.124 

Desenvolvimento - Development 4.835 523.661 

Planejamento - Planning 804 73.872 

Gestão - Management 5.789 555.435 

“Área* protegida*” / “Unidade* de conservação” - “Protected area*” 11/78 4.661 

Total 12.852 1.184.753 

Total geral 1.197.605 

Fonte: Elaborado com base em Portal de Periódicos Capes (2019). Disponível em http://www-periodicos-capes-

gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?, recuperado em novembro, 2019. 

 

c) Busca dos artigos nos bancos de dados com as palavras-chave 
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Após a busca no Portal de Periódicos Capes usando as palavras-chave definidas, 

chegou-se a um total de 10.263 artigos que passaram a compor o Banco de Artigos-Bruto 

(Tabela 24). 

 

Tabela 24 - Banco de Artigos-Bruto 

Palavras-Chave Combinadas Português Inglês 

Turismo e desenvolvimento - Tourism e development 69 2.882 

Turismo e planejamento - Tourism e Planning 23 708 

Turismo e gestão - Tourism e management 55 5.082 

Turismo e “Área* protegida*”/“Unidade* de conservação” - Tourism e 

“Protected area*” 
07/09 190 

Planejamento e “Área* protegida*”/“Unidade* de conservação” 1/6 1050 

Gestão e Área* protegida*”/“Unidade* de conservação” 6/7 168 

Total 183 10.080 

Total geral 10.263 

Total geral efetivamente disponível 6.298 

Fonte: Dados do estudo (2019). 

 

Mas, o Portal de Periódicos Capes só disponibilizou cerca de 2000 artigos por busca 

(combinação de palavras) quando havia indicação de mais. Porém, depois disso aparecia a 

seguinte mensagem: “Make sure all words spelled correctly. Try different keywords. Try more 

general keywords. Try fewer keywords”. Apesar do ocorrido, acredita-se que isso não trouxe 

prejuízo à pesquisa, visto que se observou que depois, de aproximadamente, os primeiros 150 

artigos, vinham materiais repetidos, ou que não atendiam aos critérios de busca, em sua grande 

maioria. Então, o Banco de Artigos-Bruto, efetivamente disponível, foi composto por 6.289 

artigos que foram organizados com auxílio do software livre de gerenciamento bibliográfico 

Zotero. 

 

d) Realização de teste de aderência das palavras-chave 

 

O teste de aderência foi feito com a escolha de cinco artigos aleatoriamente com intuito 

de saber se havia necessidade ou não, de incluir/modificar as outras palavras-chave, o que se 

mostrou não necessário. Isso tendo por base o Banco de Artigos-Bruto. 

 

2º Filtragem do Banco de Artigos-Bruto 

Conforme Afonso et al. (2011) abordam, ponderou-se os seguintes aspectos: a) presença 

de artigos repetidos, b) alinhamento dos títulos dos artigos com o tema da pesquisa, c) 

reconhecimento científico dos artigos, d) alinhamento dos resumos com o tema e e) 

disponibilidade na íntegra dos artigos.  
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Na fase de filtragem foram excluídos os artigos repetidos, ou que não atendiam aos 

critérios de busca, artigos indisponíveis na íntegra. Isso resultou em 1.963 artigos para a análise 

de alinhamento (leitura) de títulos com o tema da tese. Procedeu-se o download dos artigos na 

completude, via Portal de Periódicos Capes ou Google Acadêmico.  

Após o alinhamento, chegou-se a 57 artigos. O passo seguinte foi o de identificar o grau 

de reconhecimento científico das publicações por meio de quantidade de citações, de cada um 

dos trabalhos, no Google Acadêmico.  

 

3º Teste de representatividade do portfólio bibliográfico 

Foi executada a consulta de citações no Google Acadêmico e, os artigos foram divididos 

em três grupos: a) 34 trabalhos com pelo menos 10 citações (a maior quantidade de citações foi 

de 1.300) que compôs o repositório de títulos alinhados e com reconhecimento científico; b) 19 

artigos com menos de 10 citações (a menor quantidade de citações foi de 1), mas alinhados com 

o tema da pesquisa e c) 4 artigos alinhados com o tema da pesquisa, mas sem citação, a ser 

ainda confirmado, ter reconhecimento científico, visto terem até dois anos de publicação. 

Por fim, o portfólio bibliográfico, ficou composto pelos artigos do primeiro grupo, mais 

um artigo do segundo grupo, visto estar alinhado com o tema da pesquisa possuir autor de 

destaque sobre o tema, chegando-se ao repositório final de 35 artigos. Após a leitura na íntegra 

dos 35 artigos, chegou-se à quantidade de 8 artigos com relação direta ao tema desta pesquisa 

(Tabela 25). 

 
Tabela 25 - Portfólio bibliográfico 

Autor Q.C* Ano 

1. Boluk, K., Cavaliere, C. T., & Higgins-Desbiolles, F. 9 2017 

2. Brown, F., & Hall, D. 124 2008 

3. Job, H., Becken, S., & Lane, B.  17 2017 

4. Matarrita-Cascante, D. 102 2010 

5. Novelli, M., & Hellwig, A. 31 2011 

6. Saarinen, J., & Rogerson, C. M.  65 2013 

7. Saarinen, J., Rogerson, C., & Manwa, H. 40 2011 

8. Weaver, D. B., & Lawton, L. J.  14 2017 

*Quantidade de citações no Google Acadêmico. 

Fonte: Dados do estudo (2019). 

 

Além dessa pesquisa, foram realizadas outras no decorrer de todo o trabalho, em outros 

sites como o ScienceDirect, Google Acadêmico (mas não seguindo os mesmos parâmetros do 

Portal de Periódicos Capes, pois os mecanismos de busca disponíveis eram distintos), OMT, 

ICMBio, MTur, Idema, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), entre 

outros. Em todos esses sites encontraram-se materiais que foram consultados para a revisão da 

literatura, tais como artigos, tese, publicações prescritivas, livros. O Sistema de Bibliotecas da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) também foi utilizado como local físico 

e virtual de busca de fontes bibliográficas como livros sobre turismo, desenvolvimento, 

unidades de conservação, ecologia política e metodologia científica, entre outros.  

 

2ª Etapa 

 

A coleta de dados da pesquisa documental ocorreu de duas formas: a) via internet nos 

sites dos órgãos responsáveis pelas UCs, com exceção da Refauts, pois seus documentos 

estavam disponibilizados em site de um projeto sobre o local e b) diretamente nos órgãos 

responsáveis pelas UCs, por solicitação, via ofício. Foram solicitados todos e quaisquer 

documentos referentes a essas UCs aos respectivos órgãos responsáveis por elas. Tal processo 

iniciou-se em junho de 2018, sendo finalizado em maio de 2020. 

Apesar de um dos critérios para a composição do corpus ter sido a existência de PM (e 

a princípio seria até para a seleção das UCs da pesquisa e, foi descartado) no decorrer dos 

trabalhos isso foi visto não ser a realidade de todas as UCs. Por isso, esse critério foi ampliado 

e os documentos foram solicitados sem se fazer referência a PM, norma, ata, por exemplo. 

Partiu-se da compreensão que a falta de PM por si só já seria algo negativo para as UC, excluí-

las da pesquisa por esse motivo, seria uma forma de penalizá-las. O que não é o intuito desta 

pesquisa, pelo contrário, é o de contribuir com elas. Ao fazer isso buscou-se considerar as 

realidades das UCs e incluí-las da forma como elas eram. Então, foi levando em conta que o 

corpus é um sistema que cresce, não havendo um tamanho ideal (Bauer & Gaskell, 2012), logo 

não foi definido quantidade de documentos a priori. 

Além de documentos, também foram disponibilizados pelo Idema os planos diretores 

dos municípios de abrangência da Apabg, porém, não foram considerados pertinentes a esta 

pesquisa. Também foi disponibilizado uma pasta com 82 arquivos com pesquisas (artigos 

científicos, dissertações) sobre a Apabg, os quais foram considerados, quando relevantes para 

a pesquisa bibliográfica, foram 34 documentos sobre a Apabg e 48 referentes ao Pemp. Assim, 

foram considerados 86 documentos entregues pelo Idema. 

O Parna da Furna Feia disponibilizou outros 17 documentos, além de outros 8 materiais, 

entre dissertação, monografia, anais de eventos, os quais foram analisados na pesquisa 

bibliográfica, quando cabível. A Flona de Nísia Floresta dispôs de 38 documentos. A Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Tibau do Sul disponibilizou 

10 documentos. No total, foram considerados 147 documentos como corpus bruto da pesquisa 

documental (Tabela 26). 
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Tabela 26 - Documentos das unidades de conservação coletados (continua) 

UC* Documentos Ano Qua.** 

Apabg 

Caracterização dos ecossistemas costeiros dos estados do Rio Grande do Norte, Ceará 

e Piauí  
1999 1 

Decreto Estadual n° 14.369/1999 - Criação da Apabg 1999 1 

Decreto Estadual n° 22.988/2012 – Criação do Conselho Gestor 2012 1 

Atas das reuniões do Conselho Gestor 2013 10 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes para o plano de manejo - 3º Produto: 

Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico - Relatório das Oficinas  

2013 1 

Atas das reuniões do Conselho Gestor 2014 10 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes para o plano de manejo - 4º Produto: 

Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico - Relatório Final 

2014 1 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes para o plano de manejo - 6º Produto: 

Zoneamento Ambiental - Relatório das Oficinas de Consulta Pública 

2014 1 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes para o plano de manejo - 7º Produto: 

Zoneamento Ambiental - Relatório Final - volume I zoneamento  

2014 1 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes para o plano de manejo - 7º Produto: 

Zoneamento Ambiental - Relatório Final - volume II zoneamento  

2014 1 

Atas das reuniões do Conselho Gestor 2015 3 

Atas das reuniões do Conselho Gestor 2016 2 

Volume I - Plano de Manejo APA Bonfim/Guaraíra 2020 1 

Volume II – Zoneamento Ecológico Econômico da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra (minuta de Lei) 

2020 1 

Total  35 

Flona de 

Nísia 

Floresta 

Decreto s/n/2001 – Criação da Flona de Nísia Floresta 2001 1 

Portaria nº- 83, de 22 de outubro de 2008 – Criação do Conselho Consultivo 2008 1 

Ofício – convite para reunião do Conselho Consultivo 2008 1 

Ata da reunião do Conselho Consultivo  1 1 

Ofícios – convite para reunião do Conselho Gestor 2009 2 

Atas das reuniões do Conselho Consultivo  2009 2 

Ofício – convite para oficina de planejamento participativo do plano de manejo 2010 1 

Lista de presença de oficina de planejamento participativo do plano de manejo 2010 1 

Ofício – convite para reunião do Conselho Consultivo 2011 1 

Lista de presença da reunião do Conselho Consultivo 2011 1 

Registro fotográfico da reunião do Conselho Consultivo 2011 1 

Ofício – convite para reunião do Conselho Consultivo 2012 1 

Ata da reunião do Conselho Consultivo  2012 1 

Monção do Conselho Consultivo 2012 1 

Plano de Manejo - volume I - diagnóstico 2012 1 

Plano de Manejo - volume II - planejamento 2012 1 

Ofícios - convite para reunião do Conselho Gestor 2013 2 

Atas das reuniões do Conselho Consultivo  2013 2 

Recomendação 2014 1 

Ofícios - convite para reunião do Conselho Consultivo 2014 2 

Atas das reuniões do Conselho Consultivo (acompanha registos fotográficos das 

reuniões) 
2014 2 

Ofício - convocação reunião do Conselho Consultivo 2015 1 

Ofício - convocação reunião do Conselho Consultivo – mudança de data 2015 1 

Ata da reunião do Conselho Consultivo (acompanha registo fotográfico da reunião) 2015 1 

Ofício - convocação reunião Conselho Consultivo 2016 1 

Lista de presença da reunião do Conselho Consultivo 2016 1 

Registro fotográfico da reunião do Conselho Consultivo 2016 1 

Convite evento sócio ambiental 2017 1 
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Tabela 26 - Documentos coletados das unidades de conservação (conclusão) 

UC* Documentos Ano Qua.** 

Flona de 

Nísia 

Floresta 

Despacho do Conselho Consultivo 2017 1 

Registro fotográfico do evento sócio ambiental 2017 1 

Ofício – convocação reunião do Conselho Consultivo 2018 1 

Ata da reunião do Conselho Consultivo 2018 1 

Total  38 

Refauts 

Decreto municipal n° 14/2006 - Criação da Refauts 2006 1 

Lei municipal 349/2007 - dispõe sobre o transporte marítimo de visitação turística 2007 1 

Decreto municipal nº 027 de 31 de maio de 2011 – acrescenta item à tabela 03 da Lei 

Complementar nº 005 de 27 de dezembro de 2002 e dá outras providências 
2011 1 

Lei Municipal n° 449 de 05 de junho de 2012 - Dispõe sobre a proibição do uso da 

Praia das Minas, e dá outras determinações (mapa anexo) 
2012 1 

Lei Ordinária Municipal n° 616 de 25 de setembro de 2018 - Dispõe sobre a criação 

da Reserva de Fauna Costeira de Tibau o Sul- Refauts 
2018 1 

Lei Ordinária Municipal n° 665 de 12 de dezembro de 2019 2019 1 

Decreto nº 027, de 31 de julho de 2019 - nomeação do Conselho Gestor. 2019 1 

Ata da 1ª Reunião Ordinária, do exercício de 2019, do Conselho Gestor da Reserva 

de Fauna Costeira do município de Tibau do Sul 
2019 1 

Portaria n.º 007/2019 – GS/Semurbmo/PMTS - limitação de guarda-sóis 2019 1 

Total  9 

Pemp 

Decreto Estadual nº 19.341/2006 – Criação do Pemp e dá outras providências 2006 1 

Conselho Gestor do Parque Estadual Mata da Pipa - Regimento Interno 2012 1 

Ata de solenidade de posse do Conselho Gestor 2008 1 

Ata da reunião do Conselho Gestor 2008 6 

Atas das reuniões do Conselho Gestor 2009 6 

Atas das reuniões do Conselho Gestor 2010 3 

Atas das reuniões do Conselho Gestor 2012 3 

Atas das reuniões do Conselho Gestor 2013 6 

Atas das reuniões do Conselho Gestor 2014 6 

Plano de Manejo do Parque Estadual Mata da Pipa 2014 1 

Atas das reuniões do Conselho Gestor 2015 3 

Atas das reuniões do Conselho Gestor 2016 6 

Atas das reuniões do Conselho Gestor 2017 6 

Total  49 

Parna da 

Furna 

Feira 

Decreto s/n/2012 – Criação do Parque Nacional da Furna Feia 2012 1 

Planejamento Estratégico do Parna da Furna Feia: diretrizes e mapa estratégico 2015 1 

Portaria ICMBio nº 732016 - Criação do Conselho Consultivo 2016 1 

Memória da Posse dos Conselheiros e de reunião do Conselho Consultivo 2017 1 

Memória de Reunião do Conselho Consultivo 2017 1 

Acordo de Cooperação Técnica n° 1 (ICMBio com o Sebrae/RN) 2017 1 

Atas das reuniões do Conselho Consultivo 2017 2 

Atas das reuniões do Conselho Consultivo 2018 4 

Atas das reuniões do Conselho Consultivo 2019 4 

Atas das reuniões do Conselho Consultivo 2020 1 

Plano de Manejo do Parque Nacional da Furna Feia (incluis zoneamento) 2020 1 

Total  18 

Total Geral  149 
*UC – unidade de conservação.     **Quant. - quantidade 

Fonte: Dados do estudo (2020). 

 

Chegou-se à finalização da coleta e o corpus foi composto por exaustão, no qual todos 

os documentos elegíveis foram abordados. Apesar de ter havido alguns casos de documentos 

que não foram disponibilizados (durante as leituras preliminares, foi observada a indicações a 
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outros documentos que não foram disponibilizados), isso não foi considerado uma perda 

substancial de informações. 

 

3ª Etapa 

 

Nesta etapa, os dados foram coletados pessoalmente ou por contato telefônico, visto as 

adaptações feitas, em virtude da necessidade de distanciamento físico imposta pela pandemia 

da Covid-19. 

Para as equipes gestoras e coordenadores-gerais foram feitas entrevistas. Essa técnica 

foi escolhida por ser considerada uma condição indispensável e essencial para aproximação dos 

mundos dos entrevistados (suas opiniões, percepções, concepções, avaliações), possibilitou a 

descrição detalhada da realidade vivida por eles, a construção/aprimoramento de conceitos 

contribuindo para o desenvolvimento conceitual da pesquisa (Gaskell, 2002; Oliveira, 2016). 

Foram elaborados dois roteiros de entrevistas (Apêndice C e D, para representantes de 

UC e coordenadores-gerais, respectivamente) que continham tópicos-guias sobre: 1) descrições 

sobre o local; 2) compreensão sobre desenvolvimento e turismo; 3) compreensão sobre 

desenvolvimento, turismo, planejamento e gestão no contexto da UC; 4) o que pode ser feito 

com relação ao que o entrevistado relatou; 5) confirmando o que foi dito sobre a relação entre 

desenvolvimento e turismo e 6) pensamentos finais, além da caracterização do entrevistado.  

Cada UC foi representada, nesta etapa da coleta, com pelo menos um participante de 

sua equipe gestora. Houve três indicações (duas feitas por um entrevistado). Dessas, uma 

entrevista foi feita. Com relação às outras duas pessoas indicadas, uma expressou não ter 

conhecimento para acrescentar, então optou por não participar. A outra pessoa não fazia parte 

da equipe gestora. Por fim, foram realizadas seis entrevistas. Com os coordenadores-gerais 

foram realizadas duas entrevistas. 

Os participantes que não fizeram indicação justificaram que não haveria mais ninguém 

na equipe, ou que outras pessoas não teriam a acrescentar por não se ter conhecimento sobre o 

tema que estava sendo tratado na pesquisa, ou ainda, porque tudo o que foi dito pelo 

entrevistado era discutido com toda equipe, então não haveria nada de novo a acrescentar. 

A entrevistas começaram a ser realizadas na segunda quinzena de dezembro de 2019 

finalizando na primeira de setembro de 2020. Foram realizadas 3 presenciais e 6 por telefone, 

9 ao todo, com a seguintes durações 1h 44 min, 1h 6 min, 1h 55min, 24 min, 1h 2min, 1h 7 min 

e 55 mim, totalizando 8h 22 min de gravação que foram transcritas integralmente. 
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A fim de possibilitar ao leitor aspectos das entrevistas como ênfase em algumas palavras 

os grafemas correspondentes aos fonemas foram repetidos como: éee ou ooo. Outros registros 

foram feitos, entre colchetes, como: intensidade de voz, se riu, se demorou a responder, ficou 

pensativo. Esse mesmo artifício foi usado pela pesquisadora para fazer, retomar, explicar, 

contextualizar algo necessário para o entendimento do que estava sendo dito dentro dos trechos 

das entrevistas. 

Todos os entrevistados assinaram ou declararam, em gravação, ciência e concordância 

com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo A), bem como, todos 

autorizaram as gravações de suas entrevistas conforme Termo de Autorização de Gravação de 

Voz (TAGV) (Anexo B). Os contatos foram feitos por telefone e e-mail. As entrevistas foram 

agendadas conforme a conveniência de cada entrevistado. Foram realizadas três presenciais e 

cinco por telefone.  

Para o grupo de especialistas foi usado o questionário por ser uma forma sistemática, 

ordenada de coletar informações, sem a presença da pesquisadora, em um curto intervalo de 

tempo e para uma quantidade razoável de pessoas Gray (2009). O questionário (Apêndice E) 

foi estruturado da seguinte forma: 1) características do respondente; 2) compreensão sobre 

desenvolvimento e turismo; 3) importâncias e relação das UCs com o turismo; 4) planejamento 

do turismo em UC e 5) pensamentos finais. Nele também havia uma adaptação do TCLE. 

Os endereços eletrônicos dos especialistas foram coletados dos sites dos programas de 

pós-graduação a que estavam vinculados, nos sites das instituições de ensino, ou ainda, em 

buscas pela internet (em artigos publicadas por eles, por exemplo), mesmo assim, 6 pessoas 

deixaram de ser contatadas por não ter sido possível o conhecimento de seus e-mails, assim, foi 

possível enviar 185 e-mails. Esta etapa de coleta de dados foi realizada em abril de 2020. 

Obteve-se a resposta de 31 pessoas. 

Tanto no e-mail convidando os especialistas a participarem da pesquisa como no 

questionário online (disponível via Google Forms) eles foram informados sobre o que se tratava 

a pesquisa, a que público aquele questionário se destinava, caso eles não se sentissem à vontade 

para responder, que não o fizessem.  

Os instrumentos de coleta de dados foram analisados/respondidos por outros 

doutorandos que deram contribuições para a melhoria deles. Ainda assim, após a primeira 

entrevista realizada presencialmente, o roteiro foi modificado, com junção de perguntas. 
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Considerações sobre a Coleta de Dados 

 

Até o Exame de Qualificação (dezembro de 2019) estava prevista a realização da 

observação não-participante, com metodologia e roteiros definidos, porém, devido à pandemia 

da Covid-19 isso ficou inviável, visto que a atividade turística foi quase que totalmente 

paralisada, como também a necessidade do distanciamento físico entre as pessoas. Por isso, 

essa forma de coleta de dados foi descartada. Outras possibilidades que atendessem os objetivos 

da pesquisa foram inseridas, ao mesmo tempo que garantissem a segurança de todos os 

participantes.  

Sendo assim, foram incluídos os coordenadores-gerais e os especialistas. Com isso 

buscou-se manter a variedade de dados e formas de coleta sobre o tema desta pesquisa. 

Houve dificuldade em fazer entrevista com um dos coordenadores-gerais de um órgão, 

pois a partir da definição de suas inclusões na pesquisa, um deles se aposentara há poucos 

meses, mas mesmo assim foi considerado um participante que poderia contribuir para a 

pesquisa. Porém, apesar de a pesquisadora ter empreendido esforços para isso, não foi possível 

contatar essa pessoa. Seu substituto propôs-se a participar e no decorrer dos contatos, ele saiu 

do cargo e uma outra pessoa assumiu. De pronto, o recém coordenador-geral disponibilizou-se 

em participar da pesquisa, mas, pediu que a pesquisadora retornasse a procurá-lo meses mais 

adiante, para que ele tivesse tempo de se inteirar da função que acabara de assumir. O que foi 

feito dentro do limite de tempo que se havia para esta etapa da pesquisa e a entrevista foi 

realizada. 

Com relação à coleta de dados com os especialistas, apesar de serem identificados 192 

pessoas, com base nos critérios estabelecidos, pode ter ocorrido as seguintes situações: a) 

especialistas que desenvolviam pesquisas sobre desenvolvimento, mas, voltadas ao setor rural; 

b) especialistas que estavam vinculados a pesquisas/linhas de pesquisa que abordavam meio 

ambiente, sustentabilidade, mas não turismo e/ou UCs; c) especialistas da área de Turismo, 

mas, que não tinham aderência ao tema desta pesquisa, entre várias outras possibilidades. Essas 

situações poderiam ter sido sanadas se, além dos critérios estabelecidos, tivesse sido feita a 

consulta ao currículo dos pesquisadores. Porém, devido às restrições de tempo e ao momento, 

não foi possível estabelecer critério de seleção mais objetivos tanto para os cursos como para 

os pesquisadores. 

Sobre o tempo que durou a coleta de dados documental, que começou em meados de 

2018 e finalizou em janeiro de 2021, foi creditado à vários fatores como: a) poucos servidores 

alocados na gestão das UCs e muitas demandas a serem atendidas por eles; b) demandas 
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excepcionais surgidas durante o período desta pesquisa, como o aparecimento de óleo nas praias 

do RN; c) afastamentos dos únicos servidores responsáveis pela disponibilização dos 

documentos; d) falta de compreensão do que é um documento, o que fez com que outras 

solicitações tivessem que ser feitas especificamente para se ter acesso a um tipo de documento 

(ata, diagnósticos) apesar de isso já constar quando da primeira solicitação; e) documentos 

disponibilizados, mas ilegíveis; f) intervalo de tempo elevado entre a primeira solicitação de 

documentos e as demais que reiteraram o pedido; h) solicitações feitas de maneira ineficiente, 

a ponto de não serem compreendidas; i) publicação do plano de manejo e zoneamento da Apabg 

em dezembro de 2020 - acesso no mesmo mês; j) publicação do plano de manejo do Parna da 

Furna Feia em dezembro de 2020 (acesso em janeiro de 2021). 

Foi percebido pela pesquisadora, certo nervosismo, ansiedade por parte dos 

participantes da pesquisa, principalmente nas entrevistas feitas presencialmente. Já, com as 

entrevistas feitas por telefone isso foi percebido pelo tom de voz dos participantes. Em ambas 

as ocasiões alguns deles perguntavam se estavam respondendo certo ou errado. 

Quanto à qualidade dos áudios não prejudicou a compreensão das respostas, 

pouquíssimos foram os trechos inaudíveis, o que não afetou os objetivos da pesquisa, mas que 

por outro lado, demandaram, tempo considerável para a sua transcrição. 

Parte dos documentos, principalmente as atas e alguns documento em PDF não foram 

disponibilizadas como dados abertos (não podiam ser manipulados – estavam protegidos ou em 

formato de figura), o que fez com que parte dos trechos necessários para a pesquisa fossem 

manualmente transcritos. Para alguns documentos foi possível deixá-los editáveis. Os 

documentos que estavam ilegíveis devido à forma como foram escaneados, foram reenviados 

pelo órgão ao qual foram solicitados. 

Por fim, a pandemia da Covid-19 também foi um fator que contribuiu 

consideravelmente para alongar o período de coleta de dados como um todo, tanto devido às 

mudanças causadas nos trabalhos das pessoas, quanto em suas vidas privadas, inclusive da 

pesquisadora. Porém, acredita-se que as dificuldades para a coleta de dados foram superadas 

sem trazer prejuízo à pesquisa. 

 

3.4 Método de Análise dos Dados 

 

A análise, propriamente dita, começou desde a elaboração do referencial teórico. Como 

expressou Creswell (2014, p. 194) a análise “consiste em extrair sentido dos dados de texto e 

imagem”. Reuniu-se todas as partes da análise preliminar (os elementos da problemática e/ou 
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do referencial teórico da pesquisa) e, posteriormente, o que foi coletado permitindo uma 

interpretação coerente. Fez-se repetidas leituras para se tomar consciência das similaridades, 

relações e diferenças que embasaram a análise, a reconstrução do texto de maneira admissível 

e confiável. A tudo isso somou-se a personalidade da pesquisadora (ideologias e 

posicionamentos teóricos), que alicerçaram as relações de combinações possíveis entre os 

elementos dos materiais analisados para dar significado às comunicações decifradas (Cellard, 

2014; Chizzotti, 2006).  

Tanto para a análise dos documentos (usados no capítulo Resultados e Discussão) 

quanto para as entrevistas foi utilizada a técnica da análise de conteúdo (AC) de Bardin (2007). 

Ela é composta por um conjunto de técnicas de análise das comunicações (Bardin, 2007) e 

possibilitou a compreensão crítica do sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou 

oculto, as significações explícitas ou encobertas (Chizzotti, 2006). Para Richardson et al. (2008, 

p. 45), a AC “. . . estuda os símbolos empregados, isto é, as palavras ou temas que são, 

inicialmente, selecionados e, a partir daí, verifica-se a frequência relativa de sua aparição em 

uma obra ou em diferentes tipos de comunicação”. Por outro lado, Bardin (2007) e Flick (2009) 

consideram a AC é um conjunto de técnicas apuradas de análise de dados qualitativos. 

Dessa forma, buscou-se o rigor metodológico, assim, se afastar da compreensão 

espontânea, o saber subjetivo, ingênuo de intuitivamente assimilar o que foi dito pelos atores 

sociais, como obtido nos documentos. Tentou-se a superação da incerteza e o enriquecimento 

da leitura com a AC (Bardin, 2007). 

Seguindo as orientações de Bardin (2007), para os documentos procedeu-se o recorte da 

informação e o agrupamento em categorias, ou seja, a análise da comunicação, da mensagem 

do documento por meio da análise categorial temática para se ter a informação condensada, a 

qual foi selecionada conforme os objetivos desta pesquisa. Após a leitura flutuante, a análise 

dos documentos iniciou-se com a (1) separação dos documentos, em seguida, colocados em 

ordem cronológica; (2) categorização das comunicações: turismo-dinâmica, 

desenvolvimento-conceito, turismo-conceito e planejamento- gestão. 

As atas, memórias de reuniões, moção, em sua imensa maioria, trouxeram informações 

sobre a categoria turismo-dinâmica, os demais documentos sobre as categorias 

desenvolvimento-conceito, turismo-conceito, desenvolvimento-turismo e planejamento-gestão. 

Assim, após a leitura flutuante e com base nesses critérios, chegou-se ao seguinte corpus 

(Tabela 27).  
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Tabela 27 - Corpus documental da pesquisa (continua) 

UC* Documentos Ano 

Apabg 

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor da APA Bonfim/Guaraíra 2013 

Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor da APA Bonfim/Guaraíra 2013 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes para o plano de manejo - 3º Produto: 

Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico  

2013 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes para o plano de manejo - 4º Produto: 

Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico - Relatório Final 

2014 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes para o plano de manejo - 6º Produto: 

Zoneamento Ambiental  

2014 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes para o plano de manejo - 7º Produto: 

Zoneamento Ambiental -volume I zoneamento  

2014 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes para o plano de manejo - 7º Produto: 

Zoneamento Ambiental - Relatório Final –volume II zoneamento  

2014 

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor da APA Bonfim/Guaraíra 2014 

Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor da APA Bonfim/Guaraíra 2014 

Ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor da APA Bonfim/Guaraíra 2015 

Volume I - Plano de Manejo APA Bonfim/Guaraíra 2020 

Volume II – Minuta de Zoneamento Ecológico Econômico da Área de Proteção 

Ambiental Bonfim/Guaraíra 

2020 

Flona de Nísia 

Floresta 

Portaria nº- 83, de 22 de outubro de 2008 – Criação do Conselho Gestor 2008 

Plano de Manejo – volume I - diagnóstico 2012 

Plano de Manejo - volume II - planejamento 2012 

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da Floresta Nacional e Nísia 

Floresta 
2014 

Recomendação nº 01/2014 da Floresta Nacional de Nísia Floresta 2014 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da Floresta Nacional e Nísia Floresta 2018 

Refauts 

Decreto municipal n° 14/2006 – Criação da Refauts 2006 

Lei Ordinária Municipal n° 616 de 25 de setembro de 2018 - Dispõe sobre a criação da 

Reserva de Fauna Costeira de Tibau o Sul- Refauts, revogando o Decreto nº 14/2006, e 

dá outras providências (mapa anexo) 

2018 

Portaria n.º 007/2019 - GS/Semurbmo/PMTS - limitação de guarda-sóis 2019 

Ata da 1ª Reunião Ordinária, do exercício de 2019, do Conselho Gestor da Reserva de 

Fauna Costeira do município de Tibau do Sul (acompanha lista de presença) 
2019 

Lei Ordinária Municipal n° 665 de 12 de dezembro de 2019 – Republicada por 

Incorreção – Dispõe sobre a regulamentação do transporte aquaviário, no Município de 

Tibau do Sul, e dá outras providências 

2019 

Pemp 

Decreto Estadual nº 19.341/2006 – Criação do Pemp e dá outras providências 2006 

Plano de Manejo Parque Estadual Mata da Pipa 2014 

Ata da 29ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Parque Estadual Mata da Pipa 2016 

Ata da 30ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Parque Estadual Mata da Pipa 2016 

Ata da 34ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Parque Estadual Mata da Pipa 2016 

Ata da 35ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Parque Estadual Mata da Pipa 2017 

Ata da 40ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Parque Estadual Mata da Pipa 2017 

Parna da 

Furna Feira 

Planejamento Estratégico do Parque Nacional da Furna Feia: diretrizes e mapa 

estratégico 
2015 

Acordo de Cooperação Técnica n° 1 (ICMBio com o Sebrae/RN) 2017 

Memória de reunião: II reunião ordinária do Conselho Consultivo do Parque Nacional 

da Furna Feia 
2017 

Ata da IV reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Furna Feia 2017 

Ata da V reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Furna Feia 2018 

Ata da VIII reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Furna Feia 2018 

Ata da X reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Furna Feia 2019 
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Tabela 27 - Corpus documental da pesquisa (conclusão) 

UC* Documentos Ano 

Parna da 

Furna Feira 

Ata da XI reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Furna Feia 2019 

Ata da XII reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Furna Feia 2019 

Ata da XIII reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Furna Feia 2020 

Plano de Manejo do Parque Nacional da Furna Feia 2020 

Total  41 

*UC - unidade de conservação. 

Fonte: Dados do estudo (2020). 

 

Todos os documentos foram lidos na íntegra. Nas atas foram identificados os registros 

que caracterizavam a dinâmica de cada UC. Os demais documentos, além de serem lidos, foram 

definidas as palavras: desenvolvimento, turismo, planejamento e gestão para auxiliar na busca 

por informações que correspondessem as categorias de análise definidas nessa pesquisa. 

Alguns dos documentos da Tabela 27 também fizeram parte do referencial teórico. 

Nessas situações eles foram analisados segundo os mesmos critérios da análise bibliográfica. 

Na análise documental também seguiu o delineamento qualitativo conforme Bauer e 

Gaskell (2012): 1) relevância - o documento deveria se remeter ao tema desta pesquisa; 2) 

homogeneidade – os documentos deveriam ser em texto; 3) sincronicidade (apesar de a Apabg 

ter sido criada em 22 de março de 1999 e o Snuc ser de 18 de julho de 2000, foi observado que 

isso não trouxe prejuízo a análise, pois o decreto de criação da Apabg está em acordo com o 

Snuc, assim, todos os documentos foram considerados síncronos) e 4) saturação (os materiais 

conseguidos pela internet como planos de manejos, decretos de criação da UCs e do CG foram 

enviados pelos órgãos também, quando da solicitação dos documentos). 

Para a análise das entrevistas e do questionário foi realizada a análise lexical, que 

consiste na análise dos vocábulos portadores de sentido (por exemplo: desenvolvimento, 

crescimento, deslocamento, crescimento, melhoria, participar, turismo), em que foi verificado 

sua frequência nas respostas dos participantes. Nos documentos isso não pode ser feito devido 

à nem todos terem sidos disponibilizados em formato aberto e, porque as palavras 

desenvolvimento e turismo, por exemplo, terem outro significado no texto, o que prejudicaria 

a análise. Assim, foi considerado em quantos documentos essas palavras apareciam, com o 

sentido aqui abordado.  

Também foi realizada a análise categorial na qual o discurso dos sujeitos participantes 

das entrevistas ou respondentes do questionário foi fragmentado em categorias temáticas, que 

foram as de 1) turismo-dinâmica, 2) desenvolvimento-conceito, 3) turismo-conceito e 4) 

planejamento-gestão. 
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Para algumas questões do questionário, foi utilizada análise estatística descritiva 

(porcentagem) para serem usados nas discussões de caráter descritivo ou analítico (Malhotra, 

2001), bem como na AC, para a frequência de palavras, por exemplo. 

Assim, considerando todos os dados coletados e os procedimentos de análise 

supracitados, seguindo a AC de Bardin (2007) deu-se a exploração dos materiais que 

correspondeu às operações de codificação das matérias. A reconstrução ou decodificação 

ocorreu a partir da sincronicidade, isto é, “o momento em que uma soma de ideias ou 

pensamentos se une para formar uma explicação, em que um certo raciocínio se constrói 

repentinamente, e em que uma ligação se estabelece entre vários fatos e faz-se à luz” (Cellard, 

2014, p. 304).  

Em seguida, deu-se o tratamento dos resultados obtidos por meio de inferência e 

interpretação. Colocou-se em destaque os conteúdos manifestos e latentes captados, contidos 

nos materiais coletados. A codificação e categorias foram utilizadas para todos os materiais.  

Concomitante com a apresentação dos dados e sua discussão fez-se a sua triangulação, 

que consistiu em analisar a relação entre desenvolvimento e turismo nas UCs sob diferentes 

perspectivas, o que ocorreu tanto pelas teorias utilizadas e a variedade das fontes de evidências 

(entrevistas, questionários, documentos), logo, com diferentes instrumentos de coleta de dados 

(roteiro de entrevistas, questionário online, coleta de documentos e uso do Proknow-C para 

definição da literatura) e várias técnicas de análise (análise de conteúdo, porcentagem, 

representação gráfica), com isso, chegou-se aos resultados (Creswell, 2014; Flick, 2009; 

Minayo, 2012). Por fim, na Tabela 28 pode ser visto o alinhamento da pesquisa. 
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Tabela 28 - Alinhamento da pesquisa 

Problema 

de Pesquisa 

Hipótese do 

Estudo 

Objetivo 

Geral do 

Estudo 

Objetivos 

Intermediários 
Algumas das Referências Utilizadas 

Categorias de 

Análise 

Técnicas de 

Coleta 

Fonte de 

Dados 

Técnica de 

Análise 

De que 

forma o 

turismo 

constitui-se 

em um meio 

para o 

desenvolvim

ento nas 

unidades de 

conservação 

(UCs)? 

O turismo 

praticado 

nas unidades 

de 

conservação 

é reflexo de 

uma visão 

tradicional 

de 

desenvolvi-

mento. 

Discutir o 

turismo 

enquanto 

meio de 

desenvolvim

ento nas 

unidades de 

conservação. 

a) Caracterizar a 

dinâmica e 

prática do 

turismo em 

UCs. 

Budowski (1976); Ceballos-Lascuráin 

(1996); Cifuentes, Izurieta e Faria 

(2000); IBGE (1991, 2010 , 2017, 

2020); Idema (2008, 2013); Sakowski 

(2015); Santos e Jerônimo (2013); 

Solimar Internacional (2016); Teixeira 

e Venticinque (2014). 

Turismo-

dinâmica. 

Documental, 

roteiro de 

entrevista, 

Proknow-C. 

Documentos, 

respostas das 

entrevistas e 

literatura. 

Análise de 

conteúdo, 

estatística 

descritiva, 

representação 

gráfica e 

triangulação 

do dados. 

b)  Identificar as 

concepções de 

desenvolvimen-

to e turismo das 

equipes 

gestoras das 

UCs 

Amaro (2003); Beni (2003); Bresser-

Pereira (2005, 2009); Boluk, Cavaliere 

e Higgins-Desbiolles, (2019); 

Ceballos-Lascuráin (1996); Furtado 

(1974, 1992a, 1992b, 2000); Jafari 

(2005); Job, Becken e Lane (2017); 

Hall (2019); Novelli e Hellwig (2011); 

Saarinen e Rogerson (2014); Saarinen, 

Rogerson e Manwa (2011); Sachs 

(2010); Sen (2010); Sharpley (2005); 

Telfer (2005) 

Desenvolvimento-

conceito, turismo-

conceito. 

Documental, 

roteiro de 

entrevista, 

questionário 

online e 

Proknow-C. 

Documentos, 

respostas das 

entrevistas, 

questionários 

e literatura. 

c) Entender como 

repercutem as 

concepções de 

desenvolvimen-

to e turismo, 

das equipes 

gestoras, no 

planejamento e 

gestão do 

turismo nas 

UCs.  

Balmford et al.(2015); Brown e  Hall 

(2008); Budowski (1976); Ceballos-

Lascuráin (1996); Cifuentes, Izurieta e 

Faria (2000); Franco, Schittini Braz 

(2016); Job, Becken e Lane (2017); 

Leung, Spenceley, Hvenegaard e 

Buckley (2018); McCool e Spenceley 

(2014); Medeiros et al. ( 2011); 

Mowforth e Munt (2003); Valdivieso et 

al. (2015); Weaver e Lawton (2017). 

Planejamento- 

gestão. 

Documental, 

roteiro de 

entrevista, 

questionário 

online e 

Proknow-C. 

Documentos, 

respostas das 

entrevistas, 

questionários 

e literatura. 

Nota: Estrutura adaptado de Alexandre(2017). 

Fonte: Dados do estudo (2020). 
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3.5 Considerações Éticas da Pesquisa 

 

Esta pesquisa prezou pelo rigor do método científico, porém, como qualquer outro, há 

vantagens e desvantagens das escolhas aqui tomadas, como exemplo a abordagem qualitativa 

que permitiu maior aproximação ao mundo experiencial dos participantes e sua riqueza de 

significados; a lente sistêmica possibilitou a compreensão das interligações entre as partes do 

Sistur; as entrevistas permitiram coletar informação em profundidade; o questionário online 

possibilitou o alcance de várias pessoas ao mesmo tempo, sem o contato físico entre elas; a AC 

orientou a análise dos dados; a definição da amostragem de forma transparente também 

contribuiu para a ética e rigor da investigação científica da pesquisa (Fontanella et al., 2011).  

Mas, houve também desvantagens: a abordagem qualitativa enfrentar resistência de 

alguns setores acadêmicos; dificuldades de operacionalização Sistur; nas entrevistas e 

questionários poder-se-ia obter respostas falsas; os pré-conceitos poderiam interferir na AC, 

entre outros.  

A incerteza dos dados, as subjetividades requereram da pesquisadora o constante 

diálogo da teoria com a prática, para que a aproximação da realidade fosse a mais autêntica 

possível e não houvesse deturpação dos dados. 

Mesmo assim, acredita-se que a pesquisa qualitativa pode trazer contribuições 

significativas para a ciência, assim como a quantitativa. Não há uma negação à pesquisa 

quantitativa ou exaltação à qualitativa, mas a escolha circunstancial para cada pesquisa e, a 

busca de alternativas para diminuir as suas fragilidades.  

A postura ética, nesta pesquisa foi adotada desde sua concepção, como no problema, 

que se entende ser significativo para outras pessoas e organizações além da pesquisadora.  

Esta pesquisa também foi submetida ao ICMBio e ao Idema (Anexos A e B, 

respectivamente), tendo sido aprovada em ambos. Isso fez com que a pesquisadora assumisse 

compromisso com esses órgãos como: envio de relatórios sobre o andamento da pesquisa, 

entrega de cópias dos trabalhos produzidos. Apesar de a Prefeitura de Tibau do Sul não dispor 

de sistema de cadastro de pesquisa, ela foi bem aceita e, todas as demandas da pesquisadora 

foram atendidas.  

A postura ética também se materializou como a descrição dos propósitos da pesquisa 

aos participantes, explicações sobre confidencialidade, além de outras informações tal qual 

expresso no TCLE e demais termos de autorização para coleta de dados. 

A análise dos dados foi feita de modo a preservar o anonimato dos participantes. Esse 

ponto foi fundamental para que eles pudessem participar. Um deles pediu a transcrição da 
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entrevista, o que foi atendido prontamente, conforme descrito no TAGV, pois queria saber se 

não teria dito algo que poderia prejudicá-lo. Em outros momentos, após o fim da gravação, 

quando presencial, os participantes deram informações relevantes para a pesquisa, mas só o 

fizeram depois que o gravador foi desligado, dizendo: “Agora eu posso falar...”. Quando por 

telefone, expressaram: “não quero que esse comentário conste na entrevista”. Em respeito aos 

participantes, todas as informações dadas após a resposta da última pergunta, não foram 

consideradas, mesmo que pertinentes à pesquisa. 

Apesar de alguns participantes demostrarem certo nervosismo e/ou apreensão em saber 

se estavam respondendo corretamente as perguntas sobre o que eles entendiam por turismo e 

desenvolvimento, a pesquisadora sempre frisou que não havia respostas certas ou erradas. 

Apesar disso, no todo, acredita-se que os participantes se sentiram confortáveis em conceder a 

entrevista, pois mostraram-se sempre solícitos às solicitações feitas pela pesquisadora. 

Quando estritamente necessário foi feita a relação da resposta do participante com a UC 

a que se referia, nos demais momentos isso não foi feito a fim de prezar pelo seu anonimato e 

compreendeu-se que não houve prejuízo à pesquisa. Seguindo esse mesmo pensamento 

palavras que remetiam a algum tipo de identificação dos participantes foram suprimidas, bem 

como palavras de determinados trechos, que poderiam, fora do contexto geral da entrevista, 

serem entendidas de maneira pejorativa, quando essa não seria a intenção. 

Essas situações e cuidados foram tratados seguindo a postura ética que uma pesquisa 

deve ter, mas também, considerando o momento em que o país passa, onde os servidores 

públicos (independentemente de seu tipo de vinculação com o órgão) são diariamente atacados, 

reprimidos e perseguidos. 

A fim de prezar pelo respeito às pessoas ao anonimato, mesmo nos documentos 

públicos, mas que se sabe que alguns têm pouca circulação, como no caso das atas, os nomes 

das pessoas foram suprimidos também. Pensamento que foi seguido no questionário, em que os 

participantes não precisavam se identificar para participar da pesquisa. 

Todas essas reflexões e ações foram embasadas na postura ética assumida pela 

pesquisadora no decorrer de toda a pesquisa. 
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4 ANÁLISE DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados emergentes a partir da 

pesquisa bibliográfica, documental e de campo que embasam esta pesquisa, que tem por 

objetivo discutir o turismo enquanto meio de desenvolvimento nas UCs. 

Para isso, os subtópicos seguintes abordam, a dinâmica e práticas do turismo em UCs, 

as concepções de desenvolvimento e turismo em UCs e, as relações entre desenvolvimento e 

turismo nas UCs. Antes de iniciar os temas que serão abordados nos subtópicos a seguir, faz-

se necessário caracterizar os participantes da pesquisa. 

Quanto à formação dos 8 entrevistados, todos tinham curso superior completo. Tanto os 

representantes de UC como os coordenadores-gerais declararam ter as seguintes formações 

acadêmicas e/ou militar: Bacharelado em Biologia (4), Tecnologia em Gestão Ambiental e 

Bacharelado em Turismo (1), Engenharia Agronômica (1) e Arquitetura e Urbanismo (1), 

Coronel do Quadro de Oficiais Bombeiro Militar/Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros 

Militar do Distrito Federal (QOBM/RRm do CBMDF) (1). 

Com exceção de uma pessoa, todas as demais tinham feito algum curso de pós-

graduação, a saber: especialização em Biodiversidade e Sustentabilidade (1); mestrados em 

Psicobiologia (1), Ecologia (2), Ciências Sociais (1); doutorado em Ecologia (1) e Ciência do 

Solo (1). O tempo de atuação nos respectivos cargos e/ou atuando nas áreas do órgão que tinham 

relação com as UCs variou de 4 meses a 33 anos (4 meses, 6 anos, 8 anos, 5 anos, 1 ano; 6 anos, 

2 anos, 33 anos) quando da realização das entrevistas. 

Com relação aos 31 especialistas, 20 deles eram da UFRN, 8 da Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (Ufersa), 2 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e 

1 do IFRN. Eles atuavam nas seguintes áreas do conhecimento, conforme divisão da Capes: 

Ciências Biológicas (18), Ciências Humanas (6), Ciências Agrárias (3), Ciências Sociais 

Aplicadas (2), Outra (2).  

Conforme critério de seleção descrito na metodologia, para esse grupo de participantes, 

depreende-se que todos têm curso superior completo e doutorado. 

 

4.1 Caracterização e Dinâmica do Turismo nas Unidades de Conservação 

 

O alinhamento teórico e o metodológico desta pesquisa dialogam permanentemente e, 

com mais destaque, neste Capítulo. Assim, a aproximação da realidade da dinâmica da Apabg, 
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Flona de Nísia Floresta, Pemp, Refauts e Parna da Furna Feia já foram explicitados, em parte, 

no Capítulo 2 e algumas dessas informações estão resumidas na Tabela 29, com base na 

estrutura analítica do Sistur de Beni (2003) para assim, compreender-se a dimensão analítica 

turismo-dinâmica, a fim de atender o objetivo específico: caracterizar a dinâmica e prática do 

turismo em UCs. E, com isso, responder à questão de pesquisa: como se dá ou como é pensada 

pelas equipes gestoras a dinâmica e as práticas turísticas em UCs? 

 
Tabela 29 - Características do sistema turístico das unidades de conservação (UCs) da pesquisa 

Conjunto 

Área de Proteção 

Ambiental 

Bonfim/Guaraíra 

Floresta 

Nacional de 

Nísia Floresta 

Parque 

Estadual 

Mata da Pipa 

Reserva de 

Fauna 

Costeira de 

Tibau do Sul 

Parque 

Nacional da 

Furna Feia 

Organização 

Estrutural 

Conselho Gestor 

instalado.; ordenamento 

jurídico e administrativo 

existente; plano de 

manejo; sede 

administrativa 

(ecoposto); infraestrutura 

para uso público 

particular, variada e 

difusa pelo território. 

Conselho 

Consultivo 

instalado; 

ordenamento 

jurídico e 

administrativo 

existente; 

plano de 

manejo; sede 

administrativa; 

infraestrutura 

em área 

específica para 

uso público. 

Conselho 

Gestor 

instalado; 

ordenamento 

jurídico e 

administrativo 

existente; 

plano de 

manejo; sem 

infraestrutura 

para uso 

público. 

Conselho 

Gestor 

instalado; 

ordenamento 

jurídico e 

administrativo 

existente; sem 

plano de 

manejo; não 

há sede 

administrativa 

própria; 

infraestrutura 

de visitação 

privada. 

Conselho 

Consultivo 

instalado; 

ordenamento 

jurídico e 

administrativo 

existente; 

plano de 

manejo; sem 

infraestrutura 

para uso 

público. 

Relações 

Ambientais 

Atrações: trilhas de 

quadriciclo, passeios de 

bugue, náuticos, praias, 

lagoas, o destino indutor 

Pipa. Conflitos: ocupação 

desordenada da orla 

marítima e APPs, terrenos 

de marinha, destruição 

recifes, mangues, restingas, 

dunas, por ações antrópicas 

perturbação dos hábitos da 

fauna e poluição dos 

ambientes aquáticos 

conflito com pescadores. 

O turismo é uma das 

principais atividades 

econômicas da UC. 

A população local e turistas 

estão envoltos nas relações 

decorrentes da prática do 

turismo nesse local. 

Atrações: 

carpoteca, 

xiloteca, 

lagoas 

sazonais; 

biblioteca, 

arena 

ambiental, 

campo de 

futebol; trilhas 

na mata. 

A visitação é 

majoritariame

nte feita por 

estudantes 

(escolas). 

A UC é fechada 

para visitação. 

A UC 

apresenta 

recursos tanto 

naturas quanto 

culturais. O 

turismo é uma 

das principais 

atividades 

econômicas da 

UC. A 

população 

local e turistas 

estão envoltos 

nas relações 

decorrentes da 

pratica do 

turismo nesse 

local. 

A UC 

apresenta 

recursos 

tanto naturas 

quanto 

culturais. O 

principal 

conflito é de 

ordem 

fundiária. 

O turismo é 

uma das 

principais 

atividades 

econômicas 

potenciais da 

UC. 

Relações 

Operacionais 
Ações do Governo do Estado referentes a diversificação do turismo nas UCs do RN. 

Fonte: Elaborado com base em: Ibi Engenharia Construtiva (2013); Idema (2008a; 2008e); Solimar 

Internacional (2016). 
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Nessa mesma perspectiva, os dados coletados versaram sobre os Conjuntos da 

Organização Estrutural (infraestrutura – foi considerado pessoas e infraestrutura física -, 

planejamento e gestão, ordenamento administrativo), Relações Ambientais (o ambiente de 

influência direta que opera sobre o turismo) e Ações Operacionais (o funcionamento do Sistur) 

(Beni, 2003). Por sua vez, também são informações que abordam as esferas do 

desenvolvimento, em dimensões como a ambiental, quanto a social, a econômica e a política.  

Vê-se que parte considerável dos atrativos turísticos e infraestrutura turística do RN, 

englobando o destino indutor Pipa, está localizada na área de Apabg, já o Parna da Furna Feia 

despontava com elevado potencial para desenvolver o turismo na região Oeste do Estado 

(Solimar Internacional, 2016a). 

Especificamente na Apabg havia a infraestrutura exposta por Ibi Engenharia 

Construtiva (2014): um ecoposto. Lá trabalhavam 5 servidores terceirizados (1 responsável pela 

administração do prédio, 1 assistente de serviços gerais, 1 porteiro, 1 jardineiro e 1 orientador 

turístico). Além desses, existia um outro servidor contratado para a gestão da UC que 

desenvolvia suas atividades na sede do Idema em Natal/RN. Segundo o representante da Apabg, 

as atividades rotineiras no ecoposto eram as de manutenção do prédio, em que aconteciam as 

reuniões do seu CG. Ele relatou ainda que o local era aberto à visitação, apesar de não ser 

atrativo do ponto de vista turístico. O ecoposto também era utilizado para ações de escolas, 

grupos de escoteiros, ONG que atuavam na preservação ambiental, todos da região.  

Com relação ao seu ordenamento, planejamento e controle da Apabg, fora outras ações 

secundárias, a primeira iniciativa para elaboração do PM e zoneamento foi em 2013, por meio 

de contratação de empresa de consultoria. Porém, conforme o representante da Apabg relatou, 

houve conflitos e, a proposta apresentada (minuta de lei de zoneamento e diretrizes para o PM) 

não foi acatada pela comunidade da Apabg. Informação também observada na ata da 7ª Reunião 

Ordinária do CG da Apabg: 

 

Em seguida o conselheiro [suprimido] informou que trouxe um documento do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente solicitando uma nova oficina em Tibau do Sul para tratar do 

diagnostico visto que o zoneamento apresentado não foi satisfatório e a legislação Municipal 

não foi levada em consideração . . . (Apabg, 2014a, p. 2). 

 

Sobre a necessidade de estudos que contribuíssem para a elaboração do PM e 

zoneamento, que atendesse os interesses de todos, um conselheiro fez a seguinte colocação: 

 

O Sr. [suprimido] comentou sobre a importância de um zoneamento, em virtude das 

repercussões diretas de suas diretrizes na vida das pessoas. Afirmou que nesses estudos deve ser 

observada não somente a geração atual, mas como um instrumento de manutenção da qualidade 

ambiental para as gerações futuras (Apabg, 2014b, p. 2). 
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Um das dificuldades, para a elaboração da proposta de PM da Apabg, foi a falta de 

acesso aos planos diretores dos munícios que faziam parte da Apabg, pela empresa contratada 

(Apabg, 2014a). Findado o contrato com a empresa de consultoria e a não aprovação do PM e 

proposta de zoneamento, o Idema deu prosseguimento à elaboração desses documentos com 

sua própria equipe. O PM foi finalizado e aprovado em 2016 pelo CG da Apabg, no entanto, 

para ser aprovado, em última instância e ser publicado, para ter validade legal, precisava que o 

zoneamento fosse finalizado também. Desta forma, esse processo resultou em uma minuta de 

PM e um zoneamento em elaboração. 

Em 2 de dezembro de 2020, por meio da Portaria - SEI no 055, do Idema, a então minuta 

de PM da Apabg de 2016 foi publicada na íntegra, passando a ser PM e acompanhado de 

zoneamento, mas para esses tivesse mais robustez, entendia-se que deveria ser uma Lei, por 

isso ele foi publicizado como minuta de lei. Logo, isso não trouxe alteração para a pesquisa no 

tocante à coleta de dados e análises feitas com base na então minuta de PM, e o zoneamento foi 

incorporado à análise documental. A minuta de zoneamento de 2013 foi mantida por se entender 

que era um documento que retratava o processo histórico de construção dos instrumentos 

normativos da Apabg. 

Assim, o PM, mesmo antes de sua publicação, chegou a orientar algumas ações como 

dito pelo representante da Apabg. Quando questionado sobre o que havia sido implementado 

obteve-se a seguinte resposta do entrevistado (as expressões significativas tanto nesta como nas 

demais respostas dos entrevistados estão destacadas em negrito): “Mais ou menos. Na verdade 

assim... Ele prevê um ciclo de gestão, a gente tentou fazer um ciclo de gestão, inicialmente” 

(representante da equipe gestora da Apabg).  

A não implementação das ações se deu, segundo ele, devido às demandas de rotina da 

UC (manutenção de ecoposto, participações em reuniões, entre outras) e à análise de inúmeros 

processos de licenciamento ambiental de empreendimentos na área da Apabg, que por lei, 

precisavam ser analisados pela equipe gestora as UC, que era extremamente reduzida. Isto 

posto, ele expôs que “Então, acaba que não foi... não andou muito. Então, a gente tentou um 

ano” (representante da equipe gestora da Apabg). As expressões “Mais ou menos; a gente 

tentou; não andou muito; tentou um ano” foram interpretadas como demonstração de frustração 

do entrevistado, devido à não implementação ou implementação parcial do PM, mesmo que, 

até então, ele ainda fosse uma minuta. Ele também mencionou outros itens necessários para que 

a então minuta do PM pudesse funcionar, como: reestruturação do CG e disponibilização 

sistemática de recurso financeiros para a Apabg. 
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Esses relatos e registos sobre a elaboração do PM e zoneamento apontaram para a 

complexidade de interesses e carências envoltos na Apabg. Segundo o entrevistado, quando 

perguntado se havia conflitos na Apabg, sua resposta foi: “Vixi Maria! Conflito éee só o que 

tem!” (representante da equipe gestora da Apabg). A Expressão usada pelo entrevistado - “Vixi 

Maria!” - foi entendida como um realce a situação conflituosa existente na Apabg. Ele destacou 

os seguintes conflitos: tráfego de veículos do tipo utilitário multitarefas – quadriciclo (utility 

task vehicle - UTVs), de bugues e de tração 4x4 em áreas de dunas; uso e ocupação do solo 

irregulares; divergências entre o setor de pesca com o de carcinicultura; uso e urbanização 

desordenados das lagoas.  

O zoneamento publicado em 2020 foi aprovado na 26ª Reunião Ordinária do CG da 

Apabg. Em seu texto já havia o registro que ele deveria tramitar até se tornar lei, a ser 

posteriormente regulamentada (Idema, 2020c). 

No Art. 5º do zoneamento da Apabg dizia que  

 

IX – Incentivo a instituição do Conselho Gestor de Mosaico incluindo representações dos 

Conselhos das unidades de conservação existentes na área da APA Bonfim/Guaraíra, a saber: 

a) Parque Estadual Mata da Pipa; 

b) Reserva Faunística Costeira do Município de Tibau do Sul; 

c) Floresta Nacional de Nísia Floresta; 

d) Parque Natural Municipal José Mulato (Idema, 2020c). 

 

Porém, na entrevista com o representante da Apabg, foi dito que o Parque Natural 

Municipal José Mulato não estava dentro da área da Apabg. Essa informação foi reafirmada em 

contato telefônico com representante recente da equipe gestora da Apabg, mas, segundo ele o 

objetivo foi de contribuir para formar o mosaico com as UCs que estavam dentro e nas 

imediações da Apabg. Porém, uma vez que o zoneamento foi publicado com redação que trata 

o Parque Natural Municipal José Mulato na área da Apabg e, não nas suas proximidades, isso 

foi um equívoco, que pode ter implicações legais e confundir pesquisadores, por exemplo, que 

queiram estudar apenas as UCs que estão localizadas realmente na área da Apabg. 

O principal conflito da Apabg, segundo seu representante, era o tráfego de veículos nas 

dunas, o que já havia sido registrado em 2013, bem como, tentativas de superá-lo, como visto 

no trecho da Ata da 4ª Reunião Ordinária de seu CG: 

 

. . . presidente apresenta alguns resultados da reunião ocorrida entre o órgão ambiental IDEMA 

e algumas empresa que atuam na área da APA sendo elas: [suprimido], [suprimido], 

[suprimido]. Foram discutidos diversos pontos no qual foi notificado que as empresas devem 

apresentar um memorial descritivo da atividade, além da comprovação da rota traçada; as 

empresas tem [sic] um prazo de 60 (sessenta) dias para dar entrada na licença ambiental 

(Licença Simplificada 60 – LS) junto ao IDEMA [sic]. Além disto, as mesmas foram 

notificadas a evitar o fluxo de quadriciclos nas margens de lagoa e rios, bem como o trafego 
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[sic] “dentro” dos corpos hídricos. Para encerrar o [suprimido – representante Idema] afirma 

que o patrulhamento da policia [sic] ambiental – CIPAM [sic] intensificará a fiscalização na 

área. O [suprimido – conselheiro] questiona se as empresas têm a licença de funcionamento. 

O representante do IDEMA [sic] ficou de levantar esta informação. O senhor [suprimido - 

conselheiro] diz que não se deve ter opressão para com essa atividade, já que, é uma atividade 

de recreação (Apabg, 2013a, p.2) 

 

Esse conflito que envolvia os veículos nas dunas da Apabg, segundo seu representante, 

durava anos, apesar das iniciativas para resolvê-lo. Sobre as áreas de conflitos, o Art. 8 do 

zoneamento delimitou esses espaços chamando-os de Zona A, que, por sua vez, foi dividida em 

subzonas, a saber: 1) Subzona A 1 - recifes; falésias; praias de Pirangi do Sul, Pirambúzios, 

Búzios, Tabatinga, Camurupim, Barreta, em Nísia Floresta; a praia de Malembá em Senador 

Georgino Avelino e as praias de Tibau, de Cacimbinhas, do Madeiro, do Curral, de Pipa, Praia 

do Amor, Praia das Minas, de Sibaúma em Tibau do Sul; 2) Subzona A 2 - dunas móveis, fixas, 

paleodunas, lagoas interdunares e planícies de deflação; 3) Subzona A 3 - complexo de lagoas 

de Nísia Floresta, que abrange as lagoas do Bonfim, Carcará, Ferreiro, Redonda, Boágua, 

Papebinha, Carnaúba, Ferreira Grande, Urubu, da Coruja e Seca e 4) Subzona A 4 - complexo 

estuarino de Papari-Papeba-Guaraíras e estuário do Pirangi (Idema, 2020c). Ibi Engenharia 

Construtiva (2013a, 2014) já apontara os conflitos existente na Apabg, e pelas suas 

características, depreende-se que aconteciam no que foi definido de Zona A. Destaca-se que 

essas locais, em grande parte, era onde o turismo acontecia. 

A importância da Apabg, segundo seu representante, era: 

 

Assim, APA, no geral, como unidade de conservação ela é a unidade que tenta, que tentaaa éee, 

até certa medida, ordenar o uso das atividades, né. Então, a principal função dela é isso. Então, 

ali a gente tem uma região com grandes importâncias ambientais. Principalmente a gente tem 

remanescentes de Mata Atlântica muito importantes. A gente tem a questão da, da, daaa 

tartaruga marinha. Então, tem espécies ameaçadas que ocorrem ali e, se tem a questão do 

abastecimento de água. Ali é uma fonte de água extremamente importante para o Estado. Se 

não há o ordenamento das atividades que hoje ocorrem ali, se você simplesmente deixar como 

os processos vêm se desenvolvendo... você vai gerar, você vai, eventualmente, vai ter perdas 

bastante significativas pro Estado. Então, a APA é um instrumento da política que éee... serve 

pra você conseguir ordenar um pouco esses, esseees usos, esse processo de ocupação. Eu acho, 

hoje, eu vejo assim (representante da equipe gestora da Apabg). 

 

Assim, para o representante da Apabg, a UC era uma tentativa, materializada em um 

instrumento político, para proteger o meio ambiente e ordenar o uso e ocupação do local, o qual 

tinha bastante importância para o Estado do RN, tanto econômica, quanto de reserva hídrica e 

para a proteção ambiental. Porém, como o próprio entrevistado falou, apesar disso parecia que 

não se fazia o necessário para que os objetivos da Apabg fossem alcançados.  
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Quanto ao turismo praticado na Apabg, ele ocorria de forma diversificada em sua área, 

com atividades desenvolvidas pela iniciativa privada. O entrevistado falou que não havia 

estatísticas sobre fluxo de visitantes ou informações mais específicas sobre isso, justificou que 

por ser uma APA e, por quase que sua totalidade ser de áreas particulares, não haveria como 

ser contabilizado o fluxo de visitantes, bem como, questões mais voltadas à distribuição, oferta 

e mercado referente à Apabg. O que também foi observado, nas demais UCs desta pesquisa. 

A Flona de Nísia Floresta dispunha de PM e zoneamento finalizados em 2012, 

elaborados pela própria equipe, em sua primeira versão. A infraestrutura, segundo o 

representante da equipe gestora, não sofreu alteração considerando o que constava em ICMBio 

(2012a). A Flona dispunha de cinco servidores concursados, sendo que quatro já estariam aptos 

a se aposentarem em 2020. Outros seis servidores terceirizados eram responsáveis pela limpeza 

(2) e portaria da UC (4). As ações cotidianas da Flona eram de acompanhamento das pesquisas, 

quando das atividades de campo, fiscalização e monitoramentos de rotina, da unidade, ações de 

proteção e administrativas, conforme informado pelo seu representante. 

Outras questões pertinentes à Flona de Nísia Floresta puderam ser vistas em uma de 

suas atas: dificuldades enfrentadas pela falta de segurança patrimonial, o que impossibilitou 

reuniões do conselho da UC; finalização do contrato com a empresa responsável pela limpeza 

do setor administrativo; solicitação para que a Flona fizesse a fiscalização sobre uso de 

agrotóxico na região (o que só poderia ser afeito em um perímetro de 1,5 km do entorno da 

Flona) e sugestão para exposição itinerante que tratasse da importância da Flona os aspectos 

sociais, científicos, para agricultura, polinização, lençol freático e clima da região (Flona de 

Nísia Floresta, 2018). 

De acordo com o entrevistado, e como pode ser visto em ICMBio (2012a), havia ações 

de educação ambiental desenvolvidas pela Flona, que se davam em duas formas: roteiro de 

visitação já estabelecido pela UC e roteiro adaptado às solicitações das escolas, que as 

demandas eram convidados palestrantes, por exemplo, bombeiros, pesquisadores para abordar 

os temas solicitados, como incêndios florestais, leishmaniose, entre outros. Também foram 

relatadas, pelo entrevistado, participações em eventos como feiras, uso da Flona de Nísia 

Floresta como espaço para realização de curso de guia de turismo, realizado pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)/RN. Quando havia mais servidores 

do ICMBio (chegou a 12), as ações de educação ambiental, principalmente externas, eram em 

maior frequência, com curso sobre arborização urbana para professores das escolas da região. 

Porém, essas ações e, consequentemente a divulgação da Flona na região havia diminuído 
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consideravelmente devido à redução da quantidade de servidores, conforme foi relatado pelo 

entrevistado. 

O representante da equipe gestora da Flona de Nísia Floresta, informou que o ICMBio 

fechou todos os viveiros das UCs federais, por questões administrativas. Assim, a Flona de 

Nísia Floresta precisaria de uma parceria para poder retomar essa atividade, que outrora 

desenvolveu. A finalização da produção de mudas deu a transparecer certo descontentamento, 

por parte do entrevistado, que fez questão de frisar que a UC dispunha de toda infraestrutura 

necessária para desenvolver essa ação, a qual foi uma das motivadoras para a criação do órgão 

que, posteriormente, veio a ser transformado na Flona de Nísia Floresta. Por outro lado, a falta 

de servidores efetivos também dificultava a retomada dessa atividade, que nos últimos anos, se 

manteve mais pela questão histórica e de tradição. A produção, que era vendida anteriormente, 

foi diminuindo e, nos últimos anos de existência do viveiro, era destinada a doações. 

Sobre as ameaças à Flona, tanto na entrevista, quanto na análise documental (Flona de 

Nísia Floresta, 2013, 2014) foi citado a criação de loteamentos próximos a UC. Para diminuir 

os impactos provenientes da criação dos loteamentos, o CC da Flona de Nísia Floresta propôs 

a intensificação de ações de educação ambiental em parceria com a Prefeitura de Nísia 

Floreta/Secretaria de Saúde, criação de faixa arbórea de transição entre os empreendimentos e 

a Flona (sobre isso foi exposto não ser possível, a menos que parte da a área verde dos 

empreendimentos fosse direcionada para as áreas limítrofes com a Flona), a intensificação da 

fiscalização e a elaboração de um documento sobre o posicionamento do CC e dos 

pesquisadores, com pesquisas em andamento no local, sobre os impactos que esses 

empreendimentos poderiam causar à Flona e que deveria ser enviado ao Idema, ICMBio e 

Prefeitura de Nísia Floresta (Flona de Nísia Floresta, 2013). 

O principal conflito, mencionado pelo representante da Flona de Nísia Floresta, era a 

caça, mas, em baixa proporção, o que também foi relatado por ICMBio (2012a). Já, a 

importância da Flona era por ela ser um dos poucos fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste, 

ao norte do rio São Francisco ICMBio (2012a), o que foi reafirmado pelo entrevistado: 

 

É... eu acho que assim, pra conservação, né. Da... preservação da biodiversidade. É um 

fragmento muito importante pra fauna éee localmente a gente tem poucos fragmentos. Então 

a Flona é um fragmento muito significativo como refúgio para fauna, gato do mato, a gente 

tem registro, tamanduá-mirim, espécies grandes de répteis como a jiboia. Eu acho que pra 

questão da educação ambiental também ela é muito importante, né, pra as pessoas 

conhecerem aaa biodiversidade. Então, acho que assim, pra essa preservação dessa fauna, 

dessa flora a gente tem... É, exatamente, a significância ela é grande sim (representante da 

Flona de Nísia Floresta). 
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Durante a entrevista foi mencionado, pelo entrevistado, que a Flona, por ser uma UC de 

área modesta, quando comparado a outras, poderia ser interpretada como uma local não 

importância ou de valor secundário. Mas, isso não procedia, uma vez que sua relevância era 

devido aos recursos naturais lá existentes e, isso não poderia ser avaliado pelo tamanho da área 

da UC, como acertadamente explicou o entrevistado.  

Sobre a demanda de visitas à Flona, ela era proveniente de escolas e feitas por 

agendamento. As estatísticas sobre a visitação não foram disponibilizadas, mas foi dito, pelo 

entrevistado, que elas existiam. O representante da Flona disse que: “Eu acho que essa forma 

de visitação agendada de escolas é uma forma de turismo. Mas, eu acho que a gente tem 

potencial para receber outros tipos de turistas, que não sejam essas visitas agendadas” 

(representante da Flona de Nísia Floresta). Contudo, não havia ações para que isso ocorresse 

como evidenciado pelo entrevistado “. . . .o turismo em si, eu não sei se a gente vai chegar 

nessa pergunta, mas o turismo em si a gente não traaabaaalha, realmente” (representante da 

Flona de Nísia Floresta). Essas colocações do entrevistado foram contraditórias, pois, em um 

momento a visita das escolas poderia ser considerada turismo, depois, foi dito que “o turismo 

em si” não era desenvolvido. 

Essas visitas à Flona poderiam ser consideradas turismo educativo (OMT, 2003; 

UNWTO, 2019) e/ou ecocientífico (Machado, 2005). Porém, como elas eram realizadas por 

pessoas da região da Flona que, como dito pelo entrevistado, com essas ações a criança não 

seria um caçador na Flona, mas poderia ser um pesquisador, fez com que se entende que, o 

público da UC não era de turistas. Mas composto por pessoas da comunidade, que também 

deveriam visitar as UCs (Job et al., 2017; Saarinen, 2016). 

O Pemp dispunha de PM e zoneamento desde 2014 (primeira versão). Havia um 

servidor responsável pelo Parque. A UC continuava sem infraestrutura, como já registrado por 

Instituto Uniemp (2014). A construção do ecoposto foi um dos assuntos mais debatidos pelo 

CG do Pemp como visto nas suas Atas, por exemplo, 24ª (2015), 30ª (2016), 34ª (2016) e 35ª 

(2017) Atas das Reuniões Ordinárias do CG, respectivamente, nos trechos, a seguir: 

 

[suprimido] colocou que, quando o Ecoposto existir, muitos problemas serão solucionados e 

denuncia que estão invadindo o Parque (Pemp, 2015a, p. 3). 

 

[suprimido] concordou que quando o Parque for implantado com suas estruturas básicas para 

o funcionamento, chamará a atenção da população (Pemp, 2015b, p. 2). 

 

O Sr [suprimido] explicou para os representantes da SETUR [sic] que o PEMP [sic] foi criado 

em setembro de 2006 e que desde então é prometida uma área para o Ecoposto, causando 

revolta e descrédito da população, uma vez que nunca foi construído  (Pemp, 2015b, p. 2). 
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[suprimido], considerou que o número um·de prioridade seria o Ecoposto, uma vez que o 

Parque poderia evoluir para visitação, com trilhas e outras atividades (Pemp, 2016a, p. 1). 

[suprimido] relatou que no dia 19 de outubro abriu processo junto ao IDEMA [sic] solicitando 

a construção do Ecoposto, justificando que o Parque havia sido criado há 10 anos e que existe 

a necessidade e urgência desta infraestrutura, que traria também a sede da CIPAM [sic] e a 

casa do Pesquisador, e que seria importante para a execução dos programas de manejo; e que 

desde que o conselho foi retomado em 2012, a questão é ponto de pauta de quase 100% das 

reuniões (Pemp, 2016b, p. 2). 

De acordo com o Senhor [suprimido], a, comunidade já aceitou o Parque, falta a aceitação do 

próprio Governo do Estado; que a mata da Pipa já foi mais protegida do que hoje em dia e que 

se já tivesse o Ecoposto, as madeiras não estavam sendo retiradas do Parque (Pemp, 2017a, p. 

2). 

 

Sobre a resolução dessa questão, o entrevistado narrou que a construção do ecoposto 

estava em andamento e, quando da realização da entrevista (março de 2020), havia previsão de 

ser finalizado ainda em 2020.  

O Instituto Uniemp (2014) já destacara alguns conflitos no Pemp, entre eles o fundiário, 

que era o de maior relevância, como exemplificado neste trecho da Ata da 40ª Reunião 

Ordinária do CG do Pemp: 

 

. . . Alguns representantes da comunidade iniciaram uma discussão/confusão em torno do 

cercamento do PEMP [sic], fugindo à pauta. A discussão gerou em torno do cercamento e das 

propriedades. Seu [suprimido] lembrou ·que o prefeito disponibilizou assessoria jurídica para 

os que se sentissem prejudicados com a cerca. Que a reunião hoje é pra tratar de assuntos 

internos do conselho; que tem uma reunião marcada para segunda feira para tratar da questão 

das terras: O Sr. [suprimido] (comunidade) alegou que recebeu da Prefeitura o levantamento 

topográfico do IDEMA [sic] e que contratará ‘um dos melhores topógrafos do RN, com 

equipamento de última geração’ [grifo do autor] para· verificar o cercamento. [suprimido] 

solicitou o prosseguimento do cumprimento da pauta da reunião, com concordância do Conselho 

Gestor e as pessoas que estavam fazendo confusão foram convidadas a se retirar (Pemp, 

2017b, p. 1). 
 

O representante da equipe gestora do Pemp também destacou: problemas fundiários; 

construções irregulares na zona de amortecimento; caça ilegal; retirada de madeira e o fato de 

o Parque ser fechado à visitação. Sobre a questão fundiária foi explicado, pelo entrevistado, que 

a maior parte das terras Pemp eram devolutas (do Estado) e que uns dois proprietários tinham 

escritura pública e um outro, escritura particular. As demais pessoas não tinham comprovação 

de serem donas da terra em que estavam. O entrevistado não soube precisar se alguém já havia 

sido indenizado, mas que existiam processos judiciais sobre isso. Ele manifestou também que 

esses conflitos eram em áreas da zona de amortecimento. Mas, essa questão envolvia uma 

pequena parcela de área do Parque. A afirmação do entrevistado foi reforçada pelo seguinte 

registro de uma das atas do CG do Pemp: 
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[suprimido – representante do Idema] complementou que o PEMP [sic] ainda está em um 

processo que envolve interesses pessoais, econômicos e políticos, mas que quando o estado [sic] 

se apossar de fato das terras do Parque, as decisões serão outras e o Conselho atuará mais na 

gestão em si do Parque, como a escolha da área para a construção do Ecoposto, na qual o 

Conselho Gestor já fez importantes sugestões, ou para os locais de uso público (Pemp, 2016c, 

p. 5). 

 

O entrevistado também citou a agricultura e a construção civil como atividades 

conflitantes: “A gente tem agricultura, né. Plantações que, muita gente usava justamente o 

interior [o que passou a ser área do Pemp]. Pessoal que saiu da pesca para plantar. A gente 

tem, tem a construção civil também né, muita gente...” (representante da equipe gestora do 

Pemp). Essas atividades conflitantes poderiam ter sido potencializadas pelo turismo e 

especulação imobiliária, que fizeram com que os pescadores fossem morar em áreas mais 

afastadas da orla e passassem a desenvolver atividades agrícolas, o que se dava em área da zona 

de amortecimento do Pemp. Sobre a importância do Pemp, seu representante relatou o seguinte: 

 

. . . um fragmento de Mata Atlântica no município de Tibau do Sul. Ela [ a UC] é formada 

por Mata Atlântica em cima de dunas, né. Então, ela tem esse valor para gente: ecológico, 

biológico e até de saúde também né, que é o, a função de serviços ambientais prestados pelo 

Parque (representante da equipe gestora do Pemp). 

 

Observou-se o destaque aos atributos naturais do Pemp, que foram objeto de proteção 

que suscitaram sua criação, devido os serviços ambientais que ele propicia à sociedade. Como 

o Parque estava fechado, não havia atividades cotidianas ocorrendo lá, mas “. . . no dia-a-dia a 

gente tem algumas pessoas que ainda fazem trilha. Ainda usam alguma parte do Parque para 

se deslocar de um canto para o outro, pela facilidade, certo. O que é menos hoje. Com o 

cercamento diminuiu” (representante da equipe gestora do Pemp). Como visto, o uso do Parque 

era para deslocamento das pessoas do seu entorno, o que seria ilegal, já que o Pemp estava 

fechado. Além disso, o entrevistado, ia periodicamente à UC com a Cipam para monitorar a 

área. A atividade turística que acontecia na zona de amortecimento do Pemp foi abordada nesta 

pesquisa, como em área de Apabg e/ou como da Refauts.  

O entrevistado mencionou uma ação de educação ambiental que foi feita em uma escola 

pública de Tibau do Sul, mas devido a outras demandas essa ação não pode ser continuada, mas 

serviu de laboratório para o projeto piloto sobre trilhas que serão implementadas. Destarte, foi 

perguntado se essas trilhas poderiam ser abertas à visitação, conforme foi vislumbrado nas 

discussões registradas nas Atas do CG (Pemp, 2013, 2014, 2016c) e o representante do Pemp 

deu a seguinte explicação: 

 

Não. Assim, elas poderiam ser independentes. O plano de manejo não trouxe, ele mapeou. Na 

verdade, já existem muitas trilhas no Parque antes do plano de manejo. O plano de manejo 
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mapeou essas trilhas. E aí, o que eu, a gente tava pretendendo, essas trilhas elas poderiam ser 

abertas, as pessoas poderiam fazer uso. Mas hoje, a gente não tem como ter nenhum controle. 

A gente não tem nenhum ponto lá em Tibau do Sul. O Idema não tem nenhum ponto lá em 

Tibau do Sul que a gente consiga fazer um controle e um acompanhamento. Nossa realidade 

hoje éee principalmente por conta da questão, até de segurança, é que a gente realmente 

precisa ter esse controle de quem está dentro do Parque. Principalmente, fazendo trilha, né. 

Que é uma responsabilidade muito grande. Entãoo, a estrutura do ecoposto ela traz, além do, 

do ecoposto em si, da sede administrativa, ela traz a Casa do Pesquisador, e uma Casa de Apoio 

para Cipam, do mesmo molde dos outros [os ecopostos das outras UCs estaduais], mas com 

arquitetura diferente, mais inserida no ambiente. Então, isso já daria um, um, um conforto 

maior pra gente de conseguir fazer. Abrir essas trilhas e, até como um controle. Tem o lugar 

que vai ser construído o ecoposto, de lá sai algumas trilhas (representante da equipe gestora do 

Pemp). 

 

Apesar de a construção do ecoposto do Pemp ser importante, acredita-se que ele por si 

só não seria suficiente para fazer com que o Parque, realmente, fosse implementado, pelo 

menos, no tocante à visitação, pois seriam necessário infraestrutura para as trilhas, mais pessoas 

para compor a equipe do Parque, estudos para subsidiar os níveis de dificuldade das trilhas e a 

interpretação ambiental, por exemplo. Isso já era, em parte, previsto em seu PM, mas que, não 

foi coletado dado que demostrasse que algo tinha sido feito. Essa dificuldade do Pemp era a 

mesma vivenciada por outras UCs da América Latina (Olacefs et al., 2015). 

Na Refauts, não foi identificada infraestrutura física, feita pelo município de Tibau do 

Sul. Sobre isso, seu representante acrescentou outras informações “. . . não tem placa de 

sinalização, nenhuma. Ninguém sabe que ali é uma reserva. Quer dizer, ninguém sabe... as 

pessoas que sabem que existe uma reserva, sabem que ali é uma reserva, mas, não tem 

nenhum indicativo pra quem não é de lá . . .” (representante da equipe gestora da Refauts). 

Além de reconhecer a falta de sinalização, o entrevistado também falou do desconhecimento da 

Refauts por parte das pessoas. Tanto visitantes quanto a própria população do município. 

A falta de embarcação para uso nas atividades da Refau também foi colocada como uma 

deficiência. Foi informado que havia binóculos, máquinas fotográficas de longo alcance e que 

estava em processo de compra de boias sinalizadoras. Os servidores da Refau, em sua maioria, 

faziam parte de estrutura administrativa da Secretaria de Municipal de Meio Ambiente, 

Urbanismo e Mobilidade Urbana de Tibau do Sul/RN (Semurbmo): o diretor da Diretoria de 

Planejamento Territorial, 2 servidoras da Assessoria Técnica, 1 servidora da Assessoria Técnica 

e Jurídica e 4 fiscais ambientais. Já, da Secretaria Municipal de Tributação havia 2 monitores. 

Esses trabalhavam especificamente para a UC, na contagem de passageiros no momento de 

embarque e desembarque. Os demais desenvolviam atividades relacionadas à Refauts, como o 

cadastramento de embarcações, a fiscalização na UC, entre as demais atividades da Semurbmo. 

Os servidores eram tanto efetivos quanto temporários, em sua maioria. 
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Com relação às atividades rotineiras da UC, conforme o entrevistado relatou, os passeios 

começavam às 9h estendendo-se até às 17h. Tanto o embarque quanto o desembarque de 

passageiros eram acompanhados pelos monitores, que chegavam aos pontos de 

embarque/desembarque por volta das 8h 15min. A contagem dos passageiros, feita pelos 

monitores, embasava o cálculo do posterior pagamento de taxa ao município de Tibau do Sul, 

pelos donos das embarcações.  

Sobre a atuação do monitor o entrevistado revelou que: “Passa experiência pras 

pessoas, a questão de segurança e tal. Mas, não tem formação para aaa questão da unidade 

de conservação, certo” (representante da equipe gestora da Refauts). Ou seja, já havia 

conhecimento das deficiências dos serviços prestados pelos únicos servidores da UC que tinham 

contato mais direto com os visitantes, pois os monitores não tinham conhecimento sobre as 

questões intrínsecas da unidade. O que deu a entender, que eles se detinham consideravelmente 

à contagem dos passageiros, quando poderiam contribuir mais para o alcance dos objetivos da 

UC relacionados à visitação. 

O representante da Refauts explicou que os recursos arrecadados eram convertidos para 

a própria UC. Porém, os valores arrecadados eram inferiores aos projetados, com base nos 

registros feitos pelos monitores, o que acarretou cancelamentos de autorizações para 

desenvolvimento dos passeios de barcos por parte de alguns permissionários. A gestão e o 

destino dos recursos arrecadados eram: 

 

Estatística do fluxo, a gente tem. O que a gente não tem é uma arrecadação condizente com o 

fluxo de passageiros. Inclusive, éee eu tive que cancelar vários alvarás, por não terem, terem 

recolhido, aos cofres do Município, éeee os valores que eram necessários serem recolhidos, 

certo. Então, éeee a gente tem controle, tem planilha feita com a quantidade de passageiros que 

são embarcados lá no embarque e desembarque. . . . Como a gente tem pouca gente envolvida, 

a gente não faz as tabulações. A contagem é feita mensalmente. O dinheiro é recolhido em uma 

conta específica éee da, da Refauts, né. A gente pediu pra ela ser feita a transferência éee para 

a conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente, porém, já tem uma conta aberta em nome da 

Refauts, certo. Éee o que a gente tem feito, é procurado utilizar o recurso, alocar recurso desde 

que a gente já tenha o sistema devidamente montado, por exemplo: para embarque e 

desembarque, a gente precisa de boia sinalizadora. Então, as boias sinalizadoras foram 

solicitadas para serem adquiridas com esses recursos, né. Nós utilizávamos pra traslado dos 

fiscais [monitores] para todas as praias, né . . . . Então, a gente fez isso com recurso da Refauts 

(representante da equipe gestora da Refauts). 

 

Constatou-se que a Refauts era a única UC da pesquisa que cobrava taxa de visitação. 

Não havia tabulação dos dados sobre a demanda de visitantes, o que era fruto do baixo 

quantitativo de pessoas trabalhando em prol da Refau, segundo o entrevistado. Quanto à 

fiscalização da área, ela era feita em função de demandas/denúncias.  
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Considerando o primeiro instrumento de criação da Refauts (em 2006), em 2020 a UC 

completou 14 anos de existência sem dispor de PM. O entrevistado falou que teve dificuldade 

em encontrar profissionais para elaborá-lo, e que já houve uma tentativa frustrada de 

contratação. Contudo, existiam instrumentos normativos como lei, portaria, decretos que 

contribuíam para a gestão do local. 

A compreensão da dinâmica da Refauts tem forte relação com o entendimento de seus 

instrumentos de criação e recriação, o de 2006 e o de 2018, respectivamente. A explicação dada 

para a necessidade de refazê-lo foi a seguinte: 

 

O que eu percebi, é queee a, a Refauts, quando ela foi criada houve um erro de concepção, 

né, da unidade. Ela foi criada com uma reserva né, então éee necessitava ser tratada como 

tal. No entanto, misturaram a questão do transporte aquaviário, das ações turística lá, eee 

acabou que, de fato eles fizeram uma lei [decreto], mas eu percebi que a lei [decreto] estava 

mais voltada a questão dos, da atividade turística do que a atividade da própria reserva. Então 

é por isso que houve essa alteração do decreto pra lei. Foi pra adequar mais à realidade da 

dinâmica que acontecia otimizando os recursos da unidade. Foi mais nessa direção. Como é 

uma reserva marinha, então, existe passeios de barcos, eles utilizavam essa área da reserva pra 

visualização de golfinhos, de tartarugas marinhas, outras coisas atrativas . . .. E colocaram a 

zona de amortecimento na parte de mar aberto entrando muito além do, do continente né, do 

espaço do mar, da zona de balneabilidade. Colocaram 1,5 km de zona de amortecimento. Eu 

disse: – Meu Deus do céu...! Quer dizer... é impraticável. Como é que você vai fazer, por 

exemplo, a demarcação disso? Boias sinalizadora, em alto-mar? Não faz sentido, entende. 

Então, assim, eu acho que houve, uma, uma extrapolação desse, dessa na hora de fazer o 

zoneamento. A gente propôs um zoneamento mais real, né. Pra que éee isso fosse tratado de 

uma forma mais operacional, né. Pra gente poder ter condições de gerir a unidade, né 

(representante da equipe gestora da Refauts). 

 

Na explicação do entrevistado, a expressão “Meu Deus do céu...!” reforçou a 

complexidade da questão, e trouxe à tona duas questões: i) de acordo com ele a UC foi criada 

mais em função de interesses de gestão do turismo do que pela proteção ambiental e ii) não 

ficou explicita qual foi a mudança efetiva que houve com a Lei de 2018, visto que ela quando 

comparada com o Decreto de criação de 2006 observou-se que as mudanças foram sobre o que 

tangia ao CG, por exemplo. O Entrevistado deu a entender que a mudança teria ocorrido sobre 

as áreas de zoneamento que constavam nesses dois instrumentos normativos. Porém, o texto da 

Lei de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do RN, não consta o Anexo em que 

se mencionava as coordenadas geográficas das zonas da Refauts. O conteúdo do Anexo de 2018 

era idêntico ao de 2006. Não sendo assim, compreendida a mudança mencionada pelo 

entrevistado. Quanto a essas questões, elas não foram objeto de estudo dessa pesquisa, porém 

seu registro fez-se necessário no sentido de compreensão da dinâmica da Refau.  
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Em dado momento da entrevista, o representante da Refauts expressou que ela era 

totalmente marinha, mas isso diferia dos seus instrumentos de criação e recriação, como pode 

ser visto nos Art. 4° do Decreto de 2006 e da Lei de 2018, respectivamente: 

 

Art. 4° A REFAUTS [sic] inclui um território marinho e uma faixa terrestre inseridos no 

polígono delimitado pelas seguintes coordenadas geográficas, conforme Mapa 1, constante no 

ANEXO 1, parte integrante deste Decreto (Decreto no 14, 2006. p. 2) 

 

Art. 4°A REFAUTS [sic] inclui um território marinho e uma faixa terrestre dados pelo polígono 

delimitado pelas coordenadas geográficas especificadas pelo mapa, denominado como ANEXO 

[sic] I, parte integrante desta Lei (Lei no 616, 2018, p. 2). 

 

Em reunião de seu CG, o assunto, sobre a área de Refauts, foi tratado como consta na 

sua Lei de criação de 2018: 

 

O Sr. [suprimido] e o Sr. [suprimido] informaram que os golfinhos adentram a Lagoa de 

Guaraíras, sendo questionado pelos presentes se a Lagoa de Guaraíras fazia parte da zona de 

amortecimento da REFAUTS [sic]. O Sr. [suprimido] esclareceu que a Lei nº 616/2018 

delimitou como Zona de Amortecimento – ZA toda a faixa litorânea de Tibau do Sul, entretanto 

não incluiu, nem pelo texto da lei nem por meio de seus anexos, a Lagoa de Guaraíras nos limites 

da ZA (Refauts, 2019, p. 1). 
 

Sobre essas colocações do entrevistado, a respeito da área da Refauts, a pesquisadora 

voltou a perguntar se ela não englobava parte do continente, obtendo-se a seguinte resposta: 

“Como eu disse pra você, tinha um mapa equivocado. Ela é uma reserva da fauna marinha. 

Eles colocaram como zona de amortecimento. Como pode uma faixa de areia ser zona de 

amortecimento de uma reserva marinha” (representante da Refauts). Em outro momento da 

entrevista, o entrevistado voltou a afirmar que a Refauts era totalmente marinha, mas, deu a 

entender que na prática era considerada também uma faixa da área continental, a praia: 

 

. . . Éee falam, falam por exemplo, na faixa da praia, da faixa da praia, que não é, não pertence 

à unidade de conservação, né. Isso... apesar de que ali extrapole inclusive isso, a unidade de 

conservação começa a tratar na parte da faixa da praia, né. Então éee nessa parte da faixa da 

praia lá no Madeiro . . . (representante da equipe gestora da Refauts). 

 

Considerando os decretos de criação e recriação da Refauts, ela era quase que 

completamente, mas a pesquisadora não teve acesso a documentos que mencionassem a cessão 

da área pela União ao município de Tibau do Sul, então, isso foi questionado, ao que se obteve 

a seguinte explicação: 

 

Primeiro, entender éee houve aí um conflito de constitucionalidade, né, no instrumento legal 

de criação. Mas, o município entendeu que deveria criar. Por que assim, aonde é terra 

pertencente à União, a Secretaria de Patrimônio da União é quem tem a gestão por aquele 

espaço territorial. E quando se trata principalmente de orla, né, onde pega desde 10 metros de 

profundidade né, até 50 metros de áreas urbanizadas continente a dentro e 200 metros em até 
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o ecossistema confrontante. Quem estabelece isso é o Decreto 5.300 de 2004, um Decreto 

Federal. É, quem tem atribuição legal pra, pra trabalhar nessa, nessa área é a União. Isso a 

própria Lei de Patrimônio da União a 7663, também éee coloca isso, né. Então, eu acho que 

houve aí, uma, uma extrapolação né, dessa, na hora da criação sem haver uma prévia seção 

de direitos da União para o município (representante da equipe gestora da Refauts). 
 

Sobre essa colocação do entrevistado, foi observado relato contrário na Ata da 5ª 

Reunião Ordinária do CG da Apabg, pelo menos no que se referiu à laguna de Guaraíra: 

 

O [suprimido] alegou que o município de Tibau do Sul tem o domínio do uso da área da laguna 

(lei n° 349/07) pela Reserva Faunística de Tibau do Sul - REFAUTS [sic]e que existe ainda um 

documento em que os órgãos públicos passam o domínio de uso da laguna para Tibau do Sul 

(Apabg, 2013b, p. 2). 
 

Porém, a pesquisadora também não teve acesso a nenhum documento que corroborasse 

a colocação supracitada. Assim, o turismo na Refauts acontecia tanto no mar (passeios de barco) 

como na faixa de praia, que também era área da Apabg e da zona de amortecimento do Pemp.  

Durante a entrevista foi possível perceber que o entrevistado tinha conhecimento da 

existência de leis e outros instrumentos normativos que insidiam sobre a zona costeira, e que 

alguns instrumentos normativos do município de Tibau do Sul precisariam ser readequados às 

normas federais. Então, suas respostas, ora eram referenciadas pelo que deveria ser, ora pelo 

que realmente era. 

De acordo com o representante da equipe gestora da Refauts, essa situação, de o 

município legislar sobre área que não tem a competência legal, também se repetiu com relação 

à orla municipal, quando respondeu enfaticamente a pergunta sobre a legalidade da Portaria no 

007 de 2019, que trata da limitação da quantidade de guarda-sóis e/ou conjuntos mobiliários e 

demais usos por unidade comercial nas faixas de areia das praias do Município de Tibau do 

Sul/RN, exceto na Praia do Curral: 

 

Também não. É não. Só passa a ser responsabilidade da Prefeitura quando a União passa a 

cessão de direito. Por que a praia ela é considerada bem de uso comum de todos, né. E, se é 

bem de uso comum de todos, é gestão da União (representante da equipe gestora da Refauts).  

 

O entrevistado explicou que a Prefeitura precisaria de autorização da União para poder 

fazer alguma intervenção na orla. A Prefeitura mandaria os projetos e quando autorizados, 

poderiam ser executados. Então, entendeu-se que essa autorização não existia. Acrescentou 

também que existiam os terrenos de marinha que precisam ser considerados nos instrumentos 

de gestão da orla. Sobre a aceitação, das medidas tomadas pela Prefeitura, pelos munícipes de 

Tibau do Sul, no tocante à criação e gestão da Refauts e da gestão da orla, considerando esse 
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cenário de dúvidas sobre a legalidade dos atos municipais, o entrevistado deu a seguinte 

resposta: 

 

Não questionam porque eles sabem que se a União entrar é, não tem diálogo, né. Não tem 

diálogo. A Capitania dos Portos vai lá, apreende barcos, recolhe, enfim, vai atrapalhar o 

negócio deles, mas não é por causa da questão da legalidade, ou legitimidade, isso aí não 

entra no dia-a-dia da análise deles. Não entra. Isso das pessoas que utilizam diretamente o 

recurso, para exploração turística, né (representante da equipe gestora da Refauts). 

 

Segundo o representante da Refau, referindo-se às pessoas desenvolviam atividades 

econômica na UC e em parte da orla municipal, elas não atentavam para essas questões de 

competências sobre a legislação e, que era preferível para elas tratarem com o município, do 

que com os órgãos da União. 

Todas essas questões supracitadas associadas ao turismo, que acontecia principalmente 

na praia de Pipa, refletiam no principal conflito a ser resolvido na Refauts e colocado como 

uma questão que dificultava a realização de seu PM: 

 

Você pegar um especialista em golfinhos e que ele se estimule a fazer um plano de manejo, né, 

que envolve todo essa, esse conflito, esse espaço de conflitos, né, que é aaa, que é Pipa, né. 

Pipa é um espaço de conflito permanente, né. . . . Então, é permanente a tenção e conflito . . . 

nas relações que se estabelecem lá e, a gente tem que saber transitar nesse mar revolto 

(representante da equipe gestora da Refauts). 

 

A resposta do representante da Refauts ratificou a relação conflituosa, em várias frentes, 

existentes na Refauts, o que dificultava sua gestão e tornava-a difícil e complexa. A 

importância da Refauts, de acordo com o entrevistado era tanto do ponto de vista ambiental 

quanto turístico e, que ambos, tinham de estar em harmonia, como visto em sua reposta: 

 

A primeira éee o próprio, o próprio equilíbrio do ecossistema, pra mim é a principal. Por que 

aquele ambiente é um ambiente de, de reprodução e de refúgio, né, dos golfinhos e de tartarugas 

marinhas, inclusive, algumas em risco de extinção, né, e, que se utilizam desse ambiente. Então, 

isso pra mim é a, é a principal, inclusive têm golfinhos, aquilo ali é um refúgio de golfinhos e 

refúgio de diversas outras e de diversas outras espécies de peixes. Então, pra mim, o primeiro 

ponto é que esse ambiente deve ser respeitado. Esse ambiente desses animais. Então, pra mim 

é o ponto mais importante. O segundo ponto, mais importante, é que a principal atividade 

econômica do município é o turismo. E os turistas, eles vêm pra ver as belezas naturais. Dentre 

as quais está a fauna, o espetáculo da fauna marinha. Então, essa pra mim é a, é a segunda 

maior importância dessa unidade. Então, o meio ambiente e o turismo eles têm que estar em 

perfeita harmonia. Não pode um estar competindo com o outro (representante da equipe 

gestora da Refauts). 

 

Tanto pela necessidade de conservação do ecossistema, como por ser um dos locais em 

que a principal atividade econômica do município acontecia - o turismo -, a Refauts era 
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importante. Seu representante destacou que proteção e turismo deveriam ser realizados em 

parceria e não de formas antagônicas.  

Por fim, o Parna da Furna Feia, quando da realização da entrevista em 2020, estava 

com seu PM e zoneamento sendo elaborados pela própria equipe (incluindo demais 

setores/servidores do ICMBio em Brasília, grupo de trabalho de Câmera Técnica do PM e o 

CC), o qual foi finalizado em dezembro de 2020, junto com seu zoneamento.  

Segundo o entrevistado, o Parna contava em sua área com estrutura de apoio à brigada 

de incêndio e 4 veículos. A sede administrativa estava localizada provisoriamente no Centro de 

Mossoró, em estrutura do Ibama e sem previsão de uma sede na própria UC. Havia 4 servidores 

do ICMBio lotados na UC, os demais eram terceirizados: 1 auxiliar de serviços gerais, 4 vigias, 

2 auxiliares administrativo (um contratado fruto de parceria com a Prefeitura de Mossoró) 1 

brigadista contratado por um período de 2 anos. Outros 4 brigadistas seriam contratados, ainda 

em 2020, por um período de 6 meses, que corresponderia ao período com maiores 

possibilidades de ocorrências de incêndios. 

No que diz respeito às ações cotidianas desenvolvidas pela equipe do Parna da Furna 

Feia, as principais eram: acompanhamento dos pesquisadores nas atividades de campo; 

atividades de monitoramento da UC (pelo menos duas vezes por semana); as atividades de 

fiscalização e de mobilização pra ações do Conselho, do plano de manejo (ações da Câmara 

Técnica de Educação Ambiental e Turismo, voltadas para a comunidade do entorno); ações de 

cunho administrativo, como pagamentos, gerenciamento de contratos, manutenção de veículos, 

entre outras citadas pelo entrevistado. 

Além dessas atividades o entrevistado frisou “Bom, a gente não é aberto pra visitação 

turística. Mas, a gente tem as visitações de cunho pedagógico” (representante da equipe 

gestora do Parna da Furna Feia). Ele relatou que a média anual de visitantes era de 300 a 500 

pessoas, sendo que 98% seriam de alunos do ensino superior, os demais do ensino médio. Com 

base nisso, foi perguntado se essas visitas poderiam ser consideradas turismo e, a seguinte 

resposta foi dada “. . . é um tipo de turismo, também, mas não é o turismo tradicional, né. Em 

que você tem uma agência de turismo, etc, envolvido” (representante do Parna da Furna Feia). 

Então, a pesquisadora perguntou se essas visitas poderiam ser consideradas turismo pedagógico 

e o representante explicou que: 

 

Pode. Pode. Não é que... A expressão não é essa. O que a legislação permite? A legislação 

permite que enquanto você não tiver o plano de manejo da unidade, as atividades que podem 

ser realizadas são: proteção da unidade e educação... proteção, pesquisa e educação 

ambiental. Essas atividades, elas se enquadram... essas atividades da realização de aula de 
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campo, de, de atividades de cunho pedagógico que se enquadram no perfil de educação 

ambiental (representante da equipe gestora do Parna da Furna Feia). 

 

Assim, como ocorreu com o representante de Flona de Nísia Floresta, percebeu-se 

contradição na reposta do representante da equipe gestora do Parna da Furna Feia, no tocante a 

considerar ou não a demanda de visitantes como sendo turística. Ela poderia se dar no contexto 

do turismo educativo (pedagógico) (OMT, 2003; UNWTO, 2019) ou ecocientífico (Machado, 

2005), também poderia ser uma situação semelhante à da Flona, em que as visitas eram 

realizadas por pessoas da região/comunidades Mas neste caso, não havia como inferir isso. 

Por um lado, entende-se a necessidade do cumprimento da legislação pertinente às UCs, 

porém, entende-se que, neste caso, não seria a existência ou não de um PM que indicaria se a 

demanda era ou não turística, tão pouco, a forma de organização da viagem, como colocado. 

Com relação aos principais conflitos enfrentados pela UC, ICMBio (2020) e Cruz et al. 

(2010) já haviam mencionado o fundiário, envolvendo o assentamento rural Eldorado dos 

Carajás II e Recanto da Esperança. Esse tipo de conflito também foi reportado pelo 

representante do Parna da Furna Feia, mas ele frisou que devido a um processo longo e de 

diálogo com a sociedade, que durou 10 anos, havia poucos conflitos no tocante à questão 

fundiária. Ele ainda mencionou a caça e a ocupação irregular do solo, como conflitos. Contudo, 

foi destacado, com ênfase, a pressão pela abertura do Parque: 

 

Mas, há uma graaande pressão da sociedade, como um todo, né, passando aí pelas prefeituras, 

pelas associações de moradores, todo mundo, para abertura do Parque. Há uma expectativa 

eee, eee uma pressão desses representantes dessas entidades para abertura (representante da 

equipe gestora do Parna da Furna Feia). 

 

Isso pode ser observado, também, em registro de umas das reuniões do CC do Parna da 

Furna Feia “. . . [suprimido] levantou a importância do Parque abrir novos empregos para o 

pessoal do entorno” (Parna da Furna Feia, 2017a, p. 3). 

A importância do Parque, segundo o entrevistado, o que correspondia com PM do local 

(ICMBio, 2020), era o da proteção ao conjunto de cavernas, patrimônio espeleológico e 

proteção da Caatinga, manutenção da qualidade de vida por ser relevante ao aporte hídrico do 

principal aquífero da região (reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente), o que amenizava 

os efeitos da seca no abastecimento de água da região e de cunho econômico relacionado à 

demanda de visitantes que o Parque poderia vir a atrair, como dito pelo entrevistado: 

 

E, ainda vai ser, não tem ainda, vai ser um papel econômico importante para sociedade, pra 

região, uma vez que assim que ele for aberto ao público, a gente tem uma estimativa de um 

aumento exponencial nesse número de visitantes que eu te falei. Então, hoje a gente tem aí 
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algo entre algumas centenas, entre duas ou três centenas de pessoas por ano, mas, o parque 

tem potencial pra mais de 10 mil visitantes/ano. Isso é um aporte econômico importante pra 

região (representante da equipe gestora do Parna da Furna Feia). 

 

Além da importância referente à proteção dos recursos naturais, mais uma vez 

evidenciou-se a pressão para abertura do Parna da Furna Feia, considerando o fluxo de 

visitantes que pode gerar, e o consequente impacto econômico que isso pode ter para região. 

Acredita-se que até se chegar a essa demanda, seria necessário além da infraestrutura, mais 

pessoas na equipe gestora do Parna, não só em função da visitação, mas de pesquisas que 

contribuam para dar suporte às ações de preservação em harmonia com a visitação.  

Referente às discussões sobre o turismo e o uso público no Parna da Furna Feia, 

destacou-se a ida dos conselheiros a uma das cavernas, onde constataram a necessidade de 

infraestrutura para visitação: 

 

A turma logo se manifestou sobre a importância dos condutores e da necessidade de estruturas 

básicas para auxiliar nas caminhadas, como escadas, corrimões, passarelas e outras. Aprovaram 

o passeio como de grande valor de paisagem cênica e demostraram grande importância em 

conhecer na prática, como conselheiros, as trilhas e cavernas do Parque (Parna da Furna Feia, 

2017b, p. 2). 

 

Durante a entrevista, seu representante falou de uma parceria com a Sebrae/RN por meio 

de plano de cooperação que incluiu consultoria para elaboração de infraestrutura de visitação 

do Parque, elaboração de projetos arquitetônicos para uso público, capacitação de condutores 

de visitação, entre outras atividades. Porém, o curso de formação de condutores não pode ser 

realizado devido à inexistência de infraestrutura nos locais de visitação. Porque isso impactaria 

na qualificação proposta (frustração e abandono do curso por parte dos alunos/parceiros), já que 

não haveria a parte prática do curso. O entrevistado ressaltou que: 

 

. . . nesse momento, sem a gente saber nem quanto vai se iniciar a atividade de condução dos 

visitantes seria um esforço que poderia se perder . . . a gente apresentou essa previsão pra 

Brasília e ainda não há disponibilidade de recursos para elaboração dessas obras. Então, isso 

é um problema (representante da equipe gestora do Parna da Furna Feia). 

 

Ficou evidente que, mesmo com o PM, a visitação não se dará de forma automática, 

pois não havia previsão de conclusão de outras ações necessárias para isso, o que prejudicava 

as ações em andamento para o desenvolvimento do turismo. O Parna desenvolvia o Projeto 

Turismo de Base Comunitária no entorno do Parque Nacional da Furna Feia, como visto no 

registro de uma de suas atas: 

 

[suprimido] deu prosseguimento à reunião com a apresentação do Projeto Turismo de Base 

Comunitária (TBC) no entorno do Parque Nacional da Furna Feia. O Projeto faz parte da 
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elaboração resultante do III Curso de Gestão Socioambiental do ICMBio que [suprimido] está 

participando pelo PARNA Furna Feia, o qual propõe uma ação pedagógica que seria a realização 

de duas oficinas, uma junto às comunidades do entorno do Parque em Mossoró e a outra junto 

às comunidades do entorno em Baraúna. A Oficina ofereceria palestras sobre outras 

experiências de turismo por comunidades do entorno de UCs e a reflexão de qual o turismo que 

queremos e como participar dele: como sujeito de toda a cadeia do turismo no Parque ou como 

objeto de parte da cadeia. Apresenta também o documento ‘Turismo de Base Comunitária 

(TBC) – Princípios e Diretrizes’ (Parna da Furna Feia, 2018a, p. 3). 
 

O trecho supracitado, mostrou uma iniciativa do Parna de fazer com que as comunidades 

da zona de amortecimento pensassem sobre qual forma elas queriam se inserir no turismo. Em 

um dos registros dessas reuniões, um dos participantes sugeriu um curso sobre turismo 

agroecológico e discutiu-se a possibilidade de visitar uma UC que desenvolvesse o TBC (Parna 

da Furna Feia, 2018a). Outra ação realizada, nas reuniões do CC, era a de apresentação das 

possíveis potencialidades turísticas de cada comunidade, uma por reunião, como, artesanato, 

comidas, entre outros (Parna da Furna Feia, 2018b). Mais uma ação voltada ao desenvolvimento 

do turismo foi observada por meio da pesquisa Proposta de Trilhas ecológicas para o Parque 

Nacional da Furna Feia, desenvolvida pela Ufersa, em que foram identificadas algumas 

características das trilhas Abrigo do Letreiro, a Gruta do Pinga, Pedra Lisa, Lajedo em Pé e do 

Cedro do Parna, como os níveis de dificuldade, as distâncias e os atrativos das trilhas (fauna, 

flora, lajedos) (Parna da Furna Feia, 2018a).  

Em 2018, quando da avaliação do plano de ação daquele ano pelo CC, o resultado obtivo 

foi que: “. . . ficou perceptível que devem ser melhoradas as questões de: capacitação, troca de 

experiência com outros conselhos, visitas ao Parque pelos conselheiros e elaboração e execução 

do Plano Piloto de Turismo” (Parna da Furna Feia, 2018b, p. 2). Outro registro que reforçou a 

pressão pela abertura do Parna ao público. 

Em 2019, foi apresentado no CC que seria realizada a Pesquisa de Demanda Real para 

o Turismo, pelo próprio Parna, nos principais hotéis de Baraúna e Mossoró. Com isso esperava-

se conseguir “. . . dados sobre o potencial turístico do Parque, os perfis das pessoas que praticam 

o turismo em Mossoró e Baraúna, as capacitações que deverão ser feitas para o atendimento, 

assim como instalações de infraestrutura que serão necessárias” (Parna da Furna Feia, 2019a, 

p. 1). 

No fim do ano de 2019, as ações desenvolvidas no contexto do Projeto de Turismo de 

Base Comunitária foram: oficinas, reuniões de sensibilização nas comunidades, visitas à Furna 

Feia e cursos de Empreendedorismo, Meliponicultura e Gastronomia Regional (estava em 

andamento) (Parna da Furna Feia, 2019b, p. 2). Até então, se esperava para 2020 a construção 

da infraestrutura de uso público, com recursos oriundos de compensação ambiental do Pré-Sal 
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(Parna da Furna Feia, 2019a). Observou-se que a necessidade de infraestrutura, para início do 

uso público, registrada nas atas foi ao encontro da principal dificuldade apontada pelo 

representante do Parna da Furna Feia, bem como carência de recursos financeiros e de pessoal. 

Isso comprometia a implementação das ações que eram planejadas para o local. 

As comunidades do entrono do Parna da Furna Feia (Associação do Recanto da 

Esperança e Associação da Vila Nova) submeteram, em 2020 dois projetos relacionados ao 

TBC ao edital da organização Brazil Foundation, com apoio do Parna (Parna da Furna Feia, 

2020). Essas ações exemplificaram o que o entrevistado falou, que o próprio ICMBio, por meio 

da equipe do Parna, vinha investindo esforços nas discussões da elaboração do documento 

norteador de uso público do local e em colocá-lo como prioridade para recebimento de recurso 

de compensação ambiental (que ainda não tinham se efetivado, mas havia previsão). Como dito 

pelo entrevistado “. . . o próprio Instituto tem buscado, dentro das suas limitações, é lógico, 

tem buscado disponibilizar instrumentos para que a gente possa efetivar a visitação” 

(representante da equipe gestora do Parna da Furna Feia). 

O turismo na UC era visto “. . . com um potencial muito grande . . .” (representante do 

Parna da Furna Feia) e se pensava em “. . . um conjunto de atividades distintas a serem 

realizadas no parque desde caminhada, pedalada, acampamento, observação de aves, a 

visitação das cavernas propriamente dita” (representante do Parna da Furna Feia), isso atrairia 

pessoas de perfis variados ao local, com motivações distintas. O Parna da Furna Feia estava 

propondo como diferencial para as atividades de visitação uma caverna com infraestrutura 

adaptada para pessoas em cadeiras de rodas, segundo o entrevistado.  

Observou-se que as pressões, conflitos e parcerias que as UCs tinham, se davam no 

contexto das relações estabelecidas com seus entornos imediatos, os municípios onde elas estão 

localizadas, visto que essas relações influenciam em suas dinâmicas, principalmente no tocante 

ao turismo que foi posto como uma alternativa para resolver questões como geração e emprego 

e renda, como um agente que causaria ou poderia causar impactos positivos e negativos tanto 

às UCs, como aos municípios como um todo. 

Os municípios apresentaram indicadores sociais, com os quais foi evidenciada uma 

realidade em que a maior parte de suas populações estivesse em vulnerabilidade social. Os 

municípios tinham elevada dependência de recursos externos, de renda per capita baixa. 

Indicadores sobre Território e Ambiente que mostraram, por exemplo, que apenas 1,7% e 2,3% 

da população de Senador Georgino Avelino e Baraúna, respectivamente, tinham saneamento 

básico considerado adequado (IBGE, 2020). No caso daquele, isso parece ser extremamente 

negativo, já que um dos objetivos de criação da Apabg foi o de proteger o sistema de lagoas 
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que serve para abastecimento humano. Senador Georgino Avelino e Baraúna foram os 

municípios com os índices mais baixos dos indicadores – menores IDHs, por exemplo (IBGE, 

2020). Conforme Ibi Engenharia Construtiva (2013, 2014): 

 

Em Senador Georgino Avelino, há uma grande preocupação com a estagnação enfrentada pela 

economia do município, sendo mencionada a inexistência de atividades produtivas que 

permitam o seu desenvolvimento econômico de forma sustentável e que garanta a subsistência 

da população. O município se ressente da falta de acesso rodoviário a Praia de Malembá, que o 

impede de usufruir desta para lazer da sua população ou geração de renda pela atividade turística 

(Ibi Engenharia Construtiva, 2013, p. 59). 

 

Ressalta-se que, nos municípios de Arês e Senador Georgino Avelino as atividades comerciais 

e de prestação de serviços apresentam uma menor dimensão, não sendo muito significativa a 

contribuição destes municípios para o desenvolvimento do setor terciário da região (Ibi 

Engenharia Construtiva, 2014a, p. 240). 

 

O que reforça a esperança depositada pelos municípios com indicadores sociais mais 

baixos, com relação à expectativa de muitos benefícios que o turismo poderia trazer para eles. 

Mossoró apresentou índices mais razoáveis sobre os indicadores sociais, seguido de 

Tibau do Sul, que mostrou índices que refletiam melhores condições de vida da população. Esse 

município também mostrou ser o de maior dependência do turismo no RN conforme Sakowski 

(2015), e, isso também foi colocado pelo representante da Refauts. Por outro lado, Tibau do Sul 

apresentou a menor incidência de pobreza (34,28%) e pobreza subjetiva (47,12%) (IBGE, 2020) 

dos municípios da pesquisa. Os demais, Nísia Floresta, Goianinha e São José de Mipibu ficaram 

com seus indicadores sociais em níveis intermediários, considerando os municípios que 

figuraram com os mais baixos e mais elevados indicadores sociais. Então, era nesse contexto 

social que as UCs estavam situadas. 

Santos e Jerônimo (2013) mostraram a relação de criação das UCs estaduais com o 

turismo, observou-se que isso também ocorreu com a Refauts e, em certa medida, com o Parna 

da Furna Feia, mas, não com a Flona de Nísia Floresta, que tem sua história de criação ligada 

às extintas Eflexs. No geral, foi percebido que isso colocava mais expectativas sobre atuação 

dessas UCs com relação ao turismo. Depreendeu-se que as dinâmicas das UCs pesquisadas 

eram conflituosas e complexas, umas em maior, outras em menor proporção, assim como em 

outras UCs pelo mundo (Budowski, 1976; Ceballos-Lascuráin, 1996). 

Os relatos dos entrevistados e os registros documentais revelaram dificuldades como 

falta de recursos humano, interesse público e recursos financeiros para as UCs, como já 

apontado por Santos e Jerônimo (2013), Teixeira e Venticinque (2014). Esses últimos autores 

também destacaram a falta de interesse em se estabelecer um sistema de UCs no RN, o que 

pode ser percebido com a não criação de um mosaico que contemplasse as UCs contidas na 
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Apabg e, o recém-criado Parque Natural Municipal José Mulato. O que poderia ajudar esse 

grupo de UCs a resolverem, em conjunto, algumas de suas dificuldades. 

O Pemp e o Parna da Furna Feia não tinham atividades turísticas sendo realizadas, mas 

havia projeções para que isso ocorresse, principalmente relacionados a trilhas. A Flona de Nísia 

Floresta, dispunha de infraestrutura e demanda de visitantes, mas havia indicativo que ela não 

era turística, suas atividades eram voltadas à educação ambiental. Por outro lado, a Refauts e a 

Apabg vivenciavam várias práticas turísticas em suas áreas, com visto, mas tinha dificuldades 

em harmonizá-las com seus respectivos objetivos, como dito por seus representantes, pouco se 

conseguia fazer, frente ao que era necessário. 

 

4.2 Concepções de Turismo e Desenvolvimento nas Unidades de Conservação 

 

Quais são as concepções de desenvolvimento e turismo das equipes gestoras das UCs? 

Essa pergunta foi norteadora das categorias desenvolvimento-conceito e turismo-conceito, 

que são abordadas nesse subtópico e, com isso, identificar as concepções de desenvolvimento 

e turismo dos representantes das equipes gestoras das UCs e de seus coordenadores-gerais e, o 

que há sobre isso nos documentos delas. Como também, conhecer o que pensam os especialistas 

sobre desenvolvimento e turismo. 

Como o termo desenvolvimento tem vários significados que vão do crescimento 

econômico, mudança estrutural, realizações pessoais, embasados em princípios éticos, morais, 

ambientais e sociais entre outros, a análise dos documentos teve por base a palavra 

desenvolvimento quando empregada no sentido de alicerçarem práticas e intervenções nas 

sociedades que implicam em mudança de um estado para outro (Sharpley, 2005), 

especificamente na UC e seu entorno.  

Os trechos dos documentos sobre a categoria de análise desenvolvimento-conceito estão 

expostos na Tabela 30, referente aos documentos da Apabg, Flona de Nísia Floresta, Pemp e 

Parna da Furna Feia. As palavras portadoras de significado, para seleção do trecho do 

documento para cada categoria de análise, foram colocadas em negrito, em todas as tabelas, no 

mais, as citações são diretas. 

Durante a análise, observou-se que nos documentos da Apabg havia repetições nos 

trechos de citações sobre desenvolvimento, pois alguns documentos retomavam o que havia 

nos anteriores, já que muitos tratavam de oficinas, diagnósticos. Para não ficar repetitivo, optou-

se por expor alguns trechos considerados significativos para esta pesquisa (o que foi seguido 

em tabelas com esse tipo de análise, mais adiante). Mas, em alguns documentos, tanto da 
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Apabg, como das demais UCs, havia poucas referências ao termo, comparado com outros 

documentos. 

 

Tabela 30 - Trechos dos documentos da Apabg, Flona de Nísia Floresta, Pemp, Parna da Furna Feia - 

categoria desenvolvimento-conceito (continua) 

Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra (Apabg) - Documentos 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 3º Produto: Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico – Relatório das Oficinas de 

Consultas Públicas (2013) 
 

p. 9 - Tal situação levou o IDEMA a transformar parte significativa dessa Unidade de Conservação (UC) numa 

área de proteção integral – o Parque Estadual Mata da Pipa (Decreto nº 19.341, de 12 de setembro de 2006), 

permitindo que se definisse uma zona de amortecimento no seu entorno, como forma de incrementar o 

desenvolvimento sustentável da região, minimizando os impactos sobre o meio ambiente. 

p. 33 - Engessamento do desenvolvimento municipal em função das restrições impostas ao uso dos recursos 

naturais no território da APA Bonfim-Guaraíra. 

p. 56 - Tal prerrogativa tem como respaldo o reconhecimento da importância da APA para a preservação do 

meio ambiente, em especial dos recursos hídricos, bem como para a garantia do desenvolvimento 

socioeconômico a longo prazo da região. 

p. 68 - Garantir a conciliação do desenvolvimento econômico e social com a melhoria da qualidade de vida da 

população e a proteção os recursos naturais da região. 

p. 68 - Evidenciar a educação ambiental e a preservação dos recursos naturais como elementos propulsores do 

desenvolvimento sustentável da região. 

p. 69 - Assim sendo, a conscientização ambiental da população e a utilização racional dos recursos naturais se 

constituem os principais instrumentos para garantir o desenvolvimento sustentável da região. 

p. 69 - Identificar as políticas públicas locais e regionais relacionadas ao desenvolvimento urbano e rural, 

ordenamento territorial e proteção do meio ambiente, comparando suas afinidades e incongruências. 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 4º Produto: Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico - Relatório Final (2014) 
 

p. 276 - Ressalta-se que, áreas com problemas de erosão costeira e desenvolvimento mal planejado, tendem a 

sofrer uma diminuição em sua qualidade turística, afetando de maneira significativamente negativa municípios 

costeiros que tem o setor turismo como propulsor do desenvolvimento socioeconômico da região. 

p. 349 - O zoneamento dispõe do poder-dever de dividir o território da APA em zonas, de acordo com as 

necessidades de proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável.  

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 6º Produto: Zoneamento Ambiental (2014) 
 

p. 65 - Garantir a conciliação do desenvolvimento econômico e social com a melhoria da qualidade de vida da 

população e a proteção os recursos naturais da região. 

p. 65 -  O Zoneamento e a definição das diretrizes do Plano de Manejo da APA Bonfim-Guaraíras assegurará 

[sic] o desenvolvimento sustentável e a proteção da biodiversidade em contraponto ao crescimento econômico 

desordenado. 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 7º Produto: Zoneamento Ambiental - Relatório Final - volume I zoneamento (2014) 
 

p. 13 - Cenário Tendencial – prognóstico da situação atual, desconsiderando a implementação de medas de 

desenvolvimento sustentável. 

p. 14 – Desenvolvimento – aumento da capacidade de suprimento das necessidades e da melhoria da qualidade 

de vida. 

p. 20 – Propor diretrizes legais e programáticas de caráter preservacionista, de desenvolvimento social e 

econômico para cada zona e orientar as ações voltadas para mitigar ou corrigir impactos ambientais danosos à 

natureza. 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 7º Produto: Zoneamento Ambiental - Relatório Final - volume II zoneamento (2014) 

p. 1 - Tais problemas decorrem do uso e ocupação desordenado do solo, da adoção de tecnologias rudimentares 

e do desenvolvimento econômico sem considerar a proteção do meio ambiente. 

p. 1 - Para tanto, requer-se uma ação não apenas voltada à correção de situações críticas já existentes, mas capaz 

de prevenir extremos, por meio da conciliação entre proteção ambiental e ecodesenvolvimento.  
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Tabela 30 - Trechos dos documentos da Apabg, Flona de Nísia Floresta, Pemp, Parna da Furna Feia - 

categoria desenvolvimento-conceito (conclusão) 

Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra (Apabg) - Documentos 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 7º Produto: Zoneamento Ambiental - Relatório Final - volume II zoneamento (2014) 
 

p. 3 - Conjugar os elementos de diagnóstico físico-biótico e socioeconômico, para estabelecer macro cenários 

exploratórios com vistas a apresentar alternativas ao desenvolvimento social, ambientalmente sustentável. 

p. 5 - O zoneamento da Área de Influência Direta do Sistema Lacustre Bonfim integra suas proposições aos 

preceitos do planejamento participativo e do desenvolvimento local. 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 7º Produto: Zoneamento Ambiental - Relatório Final - volume II zoneamento (2014) 
 

p. 58 - Desenvolvimento Sustentável: objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938, 

de 31 de Agosto de 1981), consistente na compatibilização do desenvolvimento econômico social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. 

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra (2020) 

p. 37 - [visão sintetizada da Apabg com base nas dimensões ecológica, econômica, sociocultural, institucional] 

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. 

Zoneamento Ecológico Econômico da Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra (2020)  
 

p. 11 - Art. 1°. Fica instituído o Zoneamento Ecológico Econômico da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra (APABG) que estabelece diretrizes e metas de gestão da APA e diretrizes específicas para 

cada Zona, visando à proteção dos recursos naturais, a recuperação de áreas degradadas e a promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

p. 15 - [objetivos do zoneamento] III - Promoção do desenvolvimento sustentável. 

Floresta Nacional (Flona) de Nísia Floresta - Documento 

Plano de Manejo – volume I – diagnóstico (2012a) 
 

p. 20 - A FLONA [sic] de Nísia Floresta possui importância em seu contexto regional, por ser um dos poucos 

fragmentos de mata atlântica que ainda existe, ale disso são significativos os desafios de sua gestão e manejo 

como entidade fomentadora do desenvolvimento sustentável na região. 

Parque Estadual Mata da Pipa (Pemp) - Documentos 

Decreto Estadual nº 19.341/2006 – Criação do Pemp e dá outras providências (2006) 
 

p. 2 - V – compatibilizar o uso do solo do entorno imediato, visando minimizar o impacto das atividades que 

garantem o desenvolvimento socioeconômico do município sobre o patrimônio ambiental, alvo da proteção 

estabelecida por este Decreto. 

Plano de Manejo Parque do Estadual Mata da Pipa (2014) 
 

p. 19 - V - compatibilizar o uso do solo do entorno imediato, visando minimizar o impacto das atividades que 

garantem o desenvolvimento socioeconômico do município sobre o patrimônio ambiental, alvo da proteção do 

Parque.  

Parque Nacional (Parna) da Furna Feia - Documento 

Plano de Manejo do Parque Nacional da Furna Feia (inclui o zoneamento) 2020 

p. 7 - A missão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é “proteger o 

patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental”. 

p. 15 - [Declarações de significância] 7. O Parque Nacional da Furna Feia oferece uma variedade de ambientes 

preservados, com forte potencial turístico devido a integração de sua geodiversidade e biodiversidade 

produzindo uma paisagem cárstica singular. O aproveitamento deste potencial turístico oportuniza a geração de 

renda a partir da inclusão das comunidades locais em um processo de gestão participativa para o 

desenvolvimento socioambiental.  

Fonte: Elaborado com base em Ibi Engenharia Construtiva (2013, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d); ICMBio 

(2012a; 2020); Idema (2020a, 2020b); Instituto Uniemp (2014); Decreto no 19.341 (2006). 
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Com relação à Apabg, predominaram citações ao desenvolvimento sustentável, mas 

houve referência a outros tipos de desenvolvimento como o econômico e social e o 

ecodesenvolvimento. Nos documentos dessa UC havia os conceitos de desenvolvimento (Ibi 

Engenharia Construtiva, 2014a) e desenvolvimento sustentável (Ibi Engenharia Construtiva, 

2014b). No PM da Apabg, a pesar de não existir citação direta ao desenvolvimento sustentável, 

havia um quadro detalhando sua visão, bem como, sua exposição de forma sintetizada, a qual 

fazia referência às dimensões do desenvolvimento sustentável - ecológica, econômica, 

sociocultural, institucional. Então, depreendeu-se que essa era a compreensão norteadora de 

desenvolvimento da UC, o que foi afirmado em seu zoneamento, ao citar no Art. 1°. O 

desenvolvimento sustentável. 

O desenvolvimento sustentável e, o social e econômico foram citados em documentos 

da Flona de Nísia Floresta. Já, no Pemp, a única citação foi referente ao desenvolvimento 

socioeconômico, por meio de menção ao texto de um de seus objetivos de criação. O Parna da 

Furna Feia, em seu PM fez duas citações do desenvolvimento socioambiental, uma remetendo-

se à missão do ICMBio e a outra foi no contexto da declaração de significância do Parna, que 

o colocava, no contexto local, de contribuinte também para o desenvolvimento socioambiental, 

quando referiu-se ao turismo. Não foi identificada citação ao desenvolvimento sustentável nos 

documentos da Refauts, o que pode ser fruto dos tipos deles. 

Os contextos em que as citações sobre desenvolvimento e seus conceitos foram 

expostos, nos documentos das UCs, os colocam no paradigma Alternativo, predominantemente, 

e nas correntes do desenvolvimento ambiental e dos direitos e da dignidade humana.  

O que foi ao encontro às leis norteadoras para as UCs como a Lei no 6.938 de 1981 

(Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA) que cita o desenvolvimento socioeconômico. 

Já, a Lei no 9.985 de 2000 (Snuc) diz que as UCs têm como um de seus objetivos promover o 

desenvolvimento sustentável. O Decreto no 5.758, de 2006 (Pnap) faz referência ao 

desenvolvimento social, desenvolvimento regional e local, bem como, diz que as APs devem 

contribuir para a redução da pobreza e serem polos para o desenvolvimento sustentável, o que 

inclui as UCs. 

Deste modo, as colocações sobre desenvolvimento e os tipos referenciados nos 

documentos das UCs pesquisadas foram condizentes com a legislação. Porém, no caso da 

Apabg considerou-se que houve uma perda para seu planejamento e gestão a não permanência 

de uma definição de desenvolvimento nos documentos publicados em 2020. Tal pensamento 

estende-se à Flona de Nísia Floresta, Pemp e ao Parna da Furna Feia, em que não havia a 

definição de desenvolvimento ao qual estavam se referindo. Como o PM e o zoneamento são 
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documentos mais específicos, acredita-se que a existência de uma definição sobre que é 

desenvolvimento contribuiria, de forma global, para os objetivos a que a UCs se propunham.  

No tocante à compreensão dos participantes sobre desenvolvimento, as respostas foram 

diversificadas. Para reforçar o anonimato dos participantes, a partir de agora não será feita 

relação do respondente à UC que representa.  

O entrevistado A entendia desenvolvimento como:  

 

Desenvolvimento eu vejo pelo lado, pelo lado da questão, da condição humana. 

Desenvolvimento é quando a gente tem o equilíbrio entre aquilo que o planeta nos 

disponibiliza, e aquilo que a gente consegue devolver ao planeta, em termos de qualidade. 

Certo. E qualidade da vida do planeta e, não da nossa vida do ser humano. Essa espécie tão 

devastadora. Desenvolvimento eu vejo nessa questão de desenvolvimento humano, de nós 

sermos, amanhã, melhores do que nós somos hoje (representante A da equipe gestora da UC 

1). 

 

O conceito supracitado de desenvolvimento destacou a atenção ao planeta, o que foi 

entendido como uso sustentável dos recursos naturais. Todavia, o entrevistado enfatizou que 

pensava o desenvolvimento pela questão humana, mas, mencionou que o ser humano era uma 

espécie tão devastadora. O que foi considerado contraditório. Porém, pelo desenrolar de sua 

resposta percebeu-se que ele se referiu ao desenvolvimento pela “condição humana” no sentido 

de que o ser humano precisaria se desenvolver, enquanto pessoa, para assim, viver em equilíbrio 

com o planeta. Assim, sua reposta foi considerada dentro do paradigma Alternativo, corrente 

do desenvolvimento ambiental, pois o mais importante para ele seria o ser humano compreender 

a importância da preservação ambiental. 

O representante B da equipe gestora da UC 2 relatou acreditar no desenvolvimento 

sustentável que possibilitasse a participação das pessoas, mas sem desconsiderar a importância 

do desenvolvimento econômico, como visto a seguir: 

 

Eu acho que o recurso natural existe pra ser utilizado como base da economia, do 

desenvolvimento econômico. Eu acho não, eu tenho certeza. Isso é um processo natural. Agora 

éee eu acredito muito, apesar de parecer um clichê, no desenvolvimento sustentável. Aonde 

[sic] todos possam participaar, oopinar, diizer, eu, eu, eu não sou favorável, de jeito nenhum, 

que só aaa o poder econômico e poder político determine o que vai acontecer num 

determinado local, certo. Sem ouvir a população. Isso me incomoda bastante. E, eu acredito 

nesse desenvolvimento apesar de dizer, cada dia ele mais distante de, de acontecer 

(representante B da equipe gestora da UC 2). 

 

O destaque dado à necessidade da participação social das pessoas tanto nas discussões 

como nos processos de desenvolvimento fez com que essa resposta fosse considerada do 

paradigma Alternativo, da corrente do desenvolvimento das pessoas e das comunidades - 
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desenvolvimento participativo. Entretanto, o entrevistado B mostrou-se descrente que isso 

venha a acontecer.  

Mais um entrevistado remeteu-se ao conceito de desenvolvimento sustentável dizendo 

que essa era a primeira ideia que lhe vinha à cabeça quando se falava sobre o tema: 

 

O que é desenvolvimento? A ideia de desenvolvimento? Deixa eu pensar aqui... eu tenho muito 

na minha cabeça aquela, aquela... conceito de desenvolvimento sustentável né... que a gente lê 

tanto aaa desenvolvimento é... Não... é.. assim, de maneira, como é que eu vejo, assim, eu, eu 

acho que... pensando como seria uma sociedade desenvolvida né. Assim? Eu acho que é uma 

sociedade em que as pessoas elas, elas é é é tem suas necessidades básicas atendidas. E tem a 

possibilidade de, de, deee buscar sua felicidade, de poder, né, se, se, de poder se desenvolver 

e buscar o que quer, atrás. Mantendo, mantendo essa éee essa, sei, sei lá... Sem, assim, 

mantendo aquela, aquela base ambiental, sem, sem destruir os sistemas as coisas que dá 

suporte à essa vida. Sabe assim, eu, eeeuu eu vejo que é... uma um pouco de equilíbrio sabe 

você conseguiu desenvolver-se, você suprir as necessidades das pessoas, sem também com isso 

éee... éee... Eu penso assim, digamos: os recursos naturais são como se fosse uma poupança, 

sabe. Você, éee desenvolver consumido toda a sua poupança não é uma coisa sustentável. 

Então, vejo assim tem que ser uma forma que você consiga suprir suas necessidades sem, ao 

mesmo tempo, tá consumindo aquilo ali que é sua base, porque, senão é só um crescimento 

temporário, que quando chegar lá na frente você vai... tá, então, é um pouco isso... mas que as 

pessoas tenham possibilidade de suprir suas necessidades, né (representante C da equipe 

gestora da UC 2). 

 

Observou-se no entrevistado certa inquietação ao responder à pergunta A resposta do 

entrevistado C estava em acordo com o paradigma Alternativo de desenvolvimento. Apesar de 

ele fazer referência à corrente do desenvolvimento humano (“buscar sua felicidade”) a essência 

de sua reposta (“mantendo aquela, aquela base ambiental, sem, sem destruir os sistemas as 

coisas que dá suporte à essa vida; os recursos naturais. . .”) foi considerada mais voltada à 

corrente do desenvolvimento ambiental (desenvolvimento sustentável). 

A relação entre desenvolvimento e progresso foi feita pelo representante D da equipe 

gestora da UC 3: 

 

[risadas] Eu, eu vejo muito desenvolvimento como alguma coisa que tá progredindo né. 

Desenvolvimento, progresso, mas não no sentido de progresso que muita gente fala. Não 

necessariamente nesse sentido né. Você pode desenvolver sem necessariamente ée... Éee deixar 

algumas coisas para trás. Você pode desenvolver o ambiente como ele está só usando de 

alternativas para que ele permaneça por muito tempo daquele jeito, né (representante D da 

equipe gestora da UC 3). 

 

Esse participante também demonstrou, de início, inquietação ao responder à pergunta. 

O representante D da equipe gestora da UC 3 usou a palavra “progredindo”, mas fez questão 

de dizer que não se referia a algo corriqueiro, no sentido de alguma coisa ficava de fora do 

processo de desenvolvimento. Tudo deveria ser considerado nesse processo de progresso e/ou 

desenvolvimento, inclusive os usos dos recursos naturais. A expressão “só usando de 
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alternativas para que ele permaneça por muito tempo daquele jeito” foi considerada 

fundamental para delimitar essa resposta no paradigma da Modernização, em que o 

desenvolvimento era sinônimo de progresso e o uso de tecnologias poderia contornar os 

impactos negativos decorrentes desse processo. 

Em outro conceito de desenvolvimento foi destacada a geração de conhecimento, 

melhorias, crescimento e sustentabilidade, como visto a seguir: 

 

Desenvolvimento... aaa eu acho que é... [pausa]... é... [risada, demonstrou-se pensativo]. É... são 

melhorias... éeee... buscar... gerar conhecimento... de forma... de forma mais adequada, de 

forma, de forma que atenda às necessidades da geração atual, pense nas gerações futuras. 

Acho que a gente tem que...Eeu assim, eu acho que tem vários tipos de desenvolvimento né, tem 

o tecnológico, tem..., mas acho que é basicamente isso, é crescer, buscar melhorias nas 

diversas áreas (representante E da equipe gestora da UC 4). 

 

A compreensão do representante E da equipe gestora da UC 4 remeteu-se à 

sustentabilidade e, também, a crescimento, a melhorias, por isso foi considerado mais voltado 

ao paradigma da Modernização. Esse participante também aparentou apreensão ao responder à 

questão. Desenvolvimento sustentável foi a ideia central da resposta do representante F da 

equipe gestora da UC 5:  

 

O que eu entendo por desenvolvimento... primeiro, você está se referindo a que tipo de 

desenvolvimento? Econômico, ambiental, social... Pra mim, é uma resposta muito pessoal, não 

é uma institucional. Pra mim [entonação de voz reforçando o posicionamento pessoal], 

desenvolvimento é a busca pela melhoria de uma determinada característica da sociedade. Aí 

você pode desramificar ou tratar isso num bojo como um todo. . . . Mas, desenvolvimento é a 

busca de melhoria de uma característica aaan da sociedade, tá. O ideal seria que a gente 

trabalhar desenvolvimento considerando todos os aspectos da sociedade: econômico, social, 

ée igualitário e ambiental. Essa é minha visão de desenvolvimento, né. Infelizmente, em 98% 

dos casos a gente não tem uma visão holística que considere todos esses fatores pro 

desenvolvimento. Então, ele acaba compartimentalizado, e aí muitas vezes, eles são éeee... 

contrastantes. Então, você desenvolve determinados fatores da sociedade em detrimento de 

outros que também deveriam ser desenvolvidos. Não sei se eu respondo do jeito que você 

queria... (representante F da equipe gestora da UC 5). 

 

O entrevistado F demostrou conhecer a existência de mais de uma possibilidade de se 

pensar o desenvolvimento. Apesar das várias possibilidades de desenvolvimento e da 

necessidade de se pensar de forma integrada, isso não acontecia. Mas, seria o ideal. Desta forma, 

a resposta foi ao encontro do paradigma Alternativo, corrente ambiental (desenvolvimento 

sustentável). Com relação aos coordenadores-gerais, um deles compreendia desenvolvimento 

como crescimento: 

 

Desenvolvimento? Desenvolvimento eu... o desenvolvimento éee quando enfim, aalgum... éeer 

uma pessoa, ou um grupo, ou uma instituição, alguma coisa desse tipo, etc, quando ele cresce, 
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principalmente do ponto de vista econômico. É... acho que é isso [intensidade da voz foi 

diminuindo] (coordenador-geral G). 

 

A essência da resposta do coordenador G estava circunstanciada no paradigma da 

Modernização. Ela aparentou intranquilidade ao responder a questão. O coordenador-geral H 

fez referência a existência de mais de uma possibilidade de se pensar o desenvolvimento. A 

resposta do entrevistado foi a seguinte: 

 

Isso aí pra mim é, são vários pontos de vista do desenvolvimento. Por que existe também o 

desenvolvimento sem degradar né, destruir. Então, eu vejo isso como, como um ponto de vista 

da localidade. Então pra pessoa que tá lá, de repente ela tá muito mais feliz né, com seu 

desenvolvimento ali, da sua estrutura, ela tá muito mais feliz do que eu por exemplo lá em 

[suprimido] que tenho tudo. Aí, tenho o stress, tem toda a poluição, tem, tem, é é é tem roubos 

né, a parte de segurança né, a criminalidade e essa pessoa tá lá na região remota e ela tá muito 

mais feliz, por que o desenvolvimento dela pra vida dela é aquilo lá. . . . Eu acho que 

desenvolvimento está vinculado à felicidade da pessoa. Não adianta eu ter tudo e estar infeliz, 

né. Eu acho que, do meu ponto de vista, têm pessoas que preferem estar na cidade. Então elas 

veem desenvolvimento daquele modo né. Aí quando ela vai pra uma região que não tem nada, 

ela fala: “Não tem desenvolvimento”. Mas quem falou que não tem desenvolvimento? A 

pessoa que tá lá tá muito feliz. Então, então, eu vejo desenvolvimento como, como visão de uma 

característica interior (coordenador-geral H). 

 

O entrevistado H relacionou desenvolvimento à felicidade das pessoas, à infraestrutura 

ou a falta dela. Se as pessoas estavam satisfeitas com o que tinham, eram desenvolvidas. Assim, 

isso era relativo à cada pessoa. Essa compreensão foi considerada vinculada ao paradigma da 

Modernização por considerar questões materiais para avaliar se um local/pessoa é desenvolvido 

ou não, desconsiderando outros fatores como participação social, por exemplo.  

Na Tabela 31 são expostos os paradigmas de desenvolvimento que mais se destacaram 

nas respostas dos entrevistados. 

 
Tabela 31 - Paradigmas de desenvolvimento predominantes nos conceitos dos representantes das 

equipes gestoras das unidades de conservação e dos seus coordenadores-gerais  

Função Entrevistado Paradigma Corrente Conceito principal 

Representante 

da equipe 

gestora 

A Alternativo ambiental Desenvolvimento sustentável 

B Alternativo das pessoas e das comunidades Desenvolvimento participativo 

C Alternativo ambiental Desenvolvimento sustentável 

D Modernização x x 

E Modernização x x 

F Alternativo ambiental Desenvolvimento sustentável 

Coordenador-

geral 

G Modernização x x 

H Modernização x x 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Com base na análise lexical, as 31 palavras (e suas derivações) que mais se repetiram 

em todas as respostas dos entrevistados foram: desenvolve, desenvolver, desenvolvida, 

desenvolvidos, desenvolvimento (42); buscar, busca (6); sociedade (6), econômico (5); 

melhores, melhoria, melhorias (5) (Tabela 32).  
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Tabela 32 - Frequência das 31 palavras mais citadas nos conceitos de desenvolvimento dos representantes 

das equipes gestoras das unidades de conservação e dos seus coordenadores-gerais 

Palavras Contagem Palavras Contagem 

1) desenvolve, desenvolver, desenvolvida, 

desenvolvidos, desenvolvimento 
42 

17) sustentável 
3 

2) busca, buscar 6 18) acontecer 2 

3) sociedade 6 19) consumido, consumindo 2 

4) econômico 5 20) cresce, crescer 2 

5) melhores, melhoria, melhorias 5 21) destruir 2 

6) necessidades 5 22) equilíbrio 2 

7) feliz 4 23) felicidade 2 

8) pessoas 4 24) natural 2 

9) poder 4 25) pessoal 2 

10) vida 4 26) possibilidade 2 

11) ambiental 3 27) poupança 2 

12) base 3 28) progresso 2 

13) característica 3 29) qualidade 2 

14) humana, humano 3 30) recurso, recursos 2 

15) planeta 3 31) social 
2 

16) suprir 3 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Destarte, a palavra desenvolvimento e suas derivações foram as mais citadas, o que já 

seria esperado. A palavra seguinte foi busca, o que passou a ideia de que o desenvolvimento 

era lago a ser atingido pela sociedade (terceira palavra mais citada). As palavras economia e 

melhoria (e suas derivações) foram compreendidas, em linhas gerais, como o resultado a ser 

alcançado pela sociedade, assim como a felicidade das pessoas. A representação gráfica da 

frequência das palavras totais das respostas dos representantes de UC e coordenadores- gerais 

é ilustrada na Figura 11 (quanto maior for a palavra, mais vezes ela foi citada nas respostas). 

 
Figura 11 - Nuvem de palavras totais dos conceitos de desenvolvimento dos representantes das equipes 

gestoras das unidades de conservação e dos seus coordenadores-gerais 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Não diferente, a palavra desenvolvimento aparece em destaque (foi deixada na análise 

para indicar ao que se remete à nuvem, assim como nas demais), seguida de outras palavras 

significativas nas respostas dos entrevistados como: econômico, sociedade, buscar, feliz, 

opinar, devastadora, progredindo, sustentável, holística, entre outras, que remetem à 

diversidade do termo. 

Com relação aos especialistas, eles marcaram uma opção, entre 6 possibilidades, a que 

mais se aproximava de suas compreensões sobre desenvolvimento, como visto na Figura 12. 

 
Figura 12 – Gráfico Concepções de desenvolvimento que mais se aproximam ao que os especialistas 

compreendem por desenvolvimento 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O conceito de desenvolvimento vinculado ao paradigma da Modernização não foi 

marcado por nenhum especialista (opção a). Já, o de desenvolvimento sustentável foi o que 

mais se aproximou da compreensão de desenvolvimento dos especialistas (56%), seguido do 

conceito de desenvolvimento social (22%), desenvolvimento como liberdade (13%), 

desenvolvimento na perspectiva do paradigma neoliberal (6%) e o desenvolvimento local com 

3% das respostas. Desta forma, a grande maioria dos especialistas 94% assinalou respostas 

voltadas a paradigma Alternativo, que pelo menos nos discursos, eram os mais adotados pelos 

organismos internacionais, governos nacionais e demais organizações da sociedade quando 

tema era UCs (Amaro, 2003). 

Além da opção de marcar, havia a possibilidade de o especialista fazer comentários 

sobre a questão (Tabela 33). As complementações feitas pelos especialistas foram ao encontro 

as perspectivas de desenvolvimento abordadas nesta pesquisa, mas com nuances de suas áreas 

de formações. 
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Tabela 33 - Conceitos de desenvolvimento - especialistas 

Processo de melhoria do bem-estar humano com base numa produção material/energética que garanta o 

conforto que se considere adequado e esteja estabilizada num nível compatível com os limites 

termodinâmicos do planeta. Implica, portanto, um Estado Estacionário onde o crescimento do consumo como 

fator de emulação social cede lugar ao crescimento cultural, psicológico e espiritual. Um processo de 

desenvolvimento como liberdade, de melhora permanente das condições necessárias para a realização plena 

da “capacidade que as pessoas têm de florescer" [grifo do autor] (especialista 3). 

Além do comentado, desenvolvimento inclui o melhoramento da qualidade da vida humana, buscando estar 

harmonia com a capacidade de resiliência do meio ambiente. Uma vez que não há desenvolvimento se houver 

qualquer forma de retrocesso (especialista 14). 

Embora possa entender ao desenvolvimento como a melhoria da qualidade de vida das pessoas no presente, 

através da integração social, erradicação da pobreza e promoção de emprego. Acredito que esse 

desenvolvimento deveria incluir também conceitos relacionados com a saúde ambiental e disponibilidade de 

recursos naturais, como assim também contemplar as oportunidades de bem-estar das futuras gerações e dos 

seus ambientes (especialista 16). 

A assinalei a que mais se aproxima do que entendo por desenvolvimento - o qual inclui, necessariamente, a 

construção de uma sociedade inclusiva, sem pobreza nem discriminações, com ampla liberdade e 

possibilidades de autodeterminação dos indivíduos e coletividades - o que subentende uma sociedade pós-

capitalista (especialista 18). 

É uma integração de melhorias: social, econômica e ambiental, pensar numa ecologia integral (especialista 

20). 

Entendo desenvolvimento mais como processo e aprimoramento (especialista 24). 

Desenvolvimento deve ser sinônimo da expansão das capacidades e liberdades dos indivíduos (Sen) 

(especialista 27). 

Desenvolvimento é um processo de criação de inovações tecnológicas (especialista 28). 

O desenvolvimento deve buscar também a equidade social e a conservação ambiental para as atuais e futuras 

gerações (Especialista 30). 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Novamente, a maioria compreendia desenvolvimento no escopo do paradigma 

Alternativo. Porém, houve duas respostas que foram consideradas no contexto do paradigma da 

Modernização, apesar na questão que tratava disso diretamente nenhum tenha se identificado 

com ele (Tabela 34). 

 
Tabela 34 - Relação das respostas dos especialistas aos Paradigmas de desenvolvimento 

Especialista Paradigma Corrente Conceito 

3 Alternativo direitos e da dignidade humana desenvolvimento como liberdade 

14 Alternativo ambiental desenvolvimento sustentável 

16 Alternativo ambiental desenvolvimento sustentável 

18 Alternativo direitos e da dignidade humana desenvolvimento como liberdade 

20 Alternativo ambiental ecodesenvolvimento 

24 Modernização x x 

27 Alternativo direitos e da dignidade humana desenvolvimento como liberdade 

28 Modernização x x 

30 Alternativo ambiental desenvolvimento sustentável 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A opinião e conceitos dos especialistas sobre desenvolvimento também robusteceu o 

que foi posto pela literatura (Hall, 2019; Irving et al., 2005; Saarinen & Rogerson, 2014; 

Saarinen et al., 2011; Sharpley, 2009), legislação (Lei no 6.938 de 1981;  Lei no 9.985 de 2000; 

Decreto no 5.758, de 2006) e o pelos documentos das UCs pesquisadas (Ibi Engenharia 

Construtiva, 2013, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d; ICMBio, 2012a, 2020; Idema, 2020; Instituto 
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Uniemp, 2014; Decreto no 19.341, 2006) e parte dos representantes das equipes gestoras e 

coordenadores-gerais, das UCs pesquisadas: a predominância do paradigma Alternativo. Eles 

remeteram-se ao desenvolvimento ambiental, em sua maioria, o qual surgiu como resposta à 

problemática ambiental (Amaro, 2003), não sendo estranho, então, ser o mais atrelado às UCs, 

que são instrumentos de preservação ambiental (Mowforth & Munt, 2003).  

A literatura mostrou que as concepções de desenvolvimento partiram de formas mais 

tradicional, a mais complexas e prática e, isso não significou unidade de pensamento sobre o 

tema, o que pode ser visto nas respostas dos participantes, que versaram do paradigma da 

Modernização ao Alternativo, todos presentes na sociedade (Porto-Gonçalves, 2004), logo, 

também manifesto pelos participantes da pesquisa.  

Um fato que chamou a atenção foi que, apesar de o Brasil ter sido signatário da Agenda 

21, ODM e os ODS não foi identificado nos documentos e nem foi feito referência pelos 

participantes da pesquisa, a essas agendas de desenvolvimento. Os ODS contam com objetivos 

e metas específicos sobre as UCs, como o objetivo 15 - Vida Terrestre: proteger, recuperar e 

promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 

combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda ONU (2015). 

O que demostrou falta de alinhamento das ações das UCs com a principal ação global em prol 

do desenvolvimento.  

Pelo exposto neste subtópico, pareceu que havia falta de orientação mais sistematizada 

sobre o que era desenvolvimento para cada UC, dando margem a compreensões particulares 

dos entrevistados, as quais se expressavam de forma consciente ou inconsciente Telfer (2005). 

Então, umas podiam estar mais alinhadas que outras, ao que havia nos documentos ou na 

legislação, o que poderia acarretar em ações desconectadas e ou descontínuas. 

Na Tabela 35 são apresentadas as 23 palavras mais citadas pelos especialistas em seus 

conceitos de desenvolvimento, segundo a análise lexical. 

 
Tabela 35 - Frequência das 22 palavras mais citadas nos conceitos de desenvolvimento - especialistas 

Palavras Contagem Palavra Contagem 

1) desenvolvimento 14 2) econômica, econômico 2 

3) melhora, melhoramento, melhoria, melhorias 5 4) gerações 2 

5) processo 4 6) humana 2 

7) social 4 8) indivíduos 2 

9) ambiental 3 10) integração 2 

11) capacidade, capacidades 3 12) pessoas 2 

13) crescimento 3 14) pobreza 2 

15) futura, futuras 3 16) qualidade 2 

17) liberdade 3 18) sociedade 2 

19) bem 2 20) sustentabilidade, sustentável 2 

21) deve 2 22) vida 2 

Fonte: Dados da pesquisa, (2020). 
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Não diferente, a palavra desenvolvimento foi a que mais apareceu (14) nas respostas. 

Mas, contrariamente às respostas dos representantes das equipes gestoras das UCs e 

coordenadores-gerais, ela foi seguida das palavras melhora, melhoramento, melhoria, melhorias 

(5) e, não busca, seguida de processo (4), o que passou a ideia de algo contínuo. As demais 

palavras foram: social (4), ambiental (3) e capacidade, capacidades (3). 

A visualização da frequência de palavras totais das concepções de desenvolvimento dos 

especialistas é ilustrada na Figura 13, o que permite ver as palavras significativas das respostas 

dos especialistas por outro prisma. 

 

 

Além dos conceitos, dois especialistas fizeram os seguintes comentários: “. . . qualquer 

desenvolvimento que não busque sustentabilidade e garantia futura de provimento de excelentes 

serviços ecossistêmicos seria uma falácia, pois apenas adiaria o colapso socioecológico” 

(especialista 8), reforçando a importância da sustentabilidade nos processos de 

desenvolvimento. O outro chamou atenção para as implicações da pandemia da Covid-19: 

“Após a Pandemia do Coronavírus creio que o conceito de desenvolvimento deverá sofrer 

mudanças, uma vez que desenvolvimento foi durante anos interpretado e aplicado como 

crescimento econômico” (especialista 10). Esse comentário chama a reflexão das possíveis 

implicações da pandemia da Covid-19 na sociedade global, na forma de pensar o 

desenvolvimento, as relações entre os seres humanos, eles e o meio ambiente, entre outras. 

Não cabe dizer que um paradigma de desenvolvimento está certo ou errado, mas, qual 

seria o mais propício para um dado local, em um determinado tempo. Como visto na literatura 

Figura 13 – Nuvem de palavras das concepções de desenvolvimento dos especialistas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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e, seguido por esta pesquisadora e, pela maioria dos especialistas, o paradigma de 

desenvolvimento Alternativo parece ser o que possibilita melhores condições de vidas às 

pessoas em conformidade com a natureza, associado às ações práticas das agendas de 

desenvolvimento. 

Dando prosseguimento à análise, tem-se o conceito de turismo, que assim, como o de 

desenvolvimento, permite várias possibilidades de compreendê-lo, conceituá-lo. Por meio da 

análise documental foram identificadas referências tanto ao turismo como a alguns de seus 

tipos. 

Além do termo turismo, foram: a) turismo histórico, ecoturismo, turismo recreativo, 

turismo educacional, turismo de observação de fauna, turismo ecológico, turismo de aventura, 

agroturismo, turismo histórico, turismo recreativo, turismo cultural, turismo doméstico, turismo 

internacional, turismo de sol e mar, turismo flutuante (Tabela 36). Com exceção dos 4 últimos, 

os demais eram tipos de turismo que se propunham a ser formas alternativas de turismo como 

visto em Holden (2000), Ibáñez & Villalobos, (2012), Machado (2005), UNWTO (2019), Telfer 

(2005), menos impactantes. Registra-se que o termo turismo sustentável também foi citado no 

PM da Apabg e Flona de Nísia Floresta.  

 

Tabela 36 - Trechos dos documentos da Apabg, Flona de Nísia Floresta, Pemp, Refauts e Parna da Furna 

Feia - categoria turismo-conceito (continua) 

Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra (Apabg) - Documentos 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 3º Produto: Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico (2013) 

p. 37 - Falta de recursos financeiros para restauração da antiga Casa de Banhos da Mata da Bica, transformando-

a num ponto de ecoturismo. 

p. 37 - Ausência planejamento para viabilização do rio Pituba como área de turismo ecológico e 

desenvolvimento da agricultura familiar. 

p. 38 - Estímulo ao desenvolvimento do turismo ecológico (passeio à [sic] cavalo, campeonatos de esportes 

náuticos, etc.). 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 4º Produto: Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico - Relatório Final (2014a) 
 

p. 240 - Os turismos histórico cultural, ecológico e de aventuras vem sendo incrementados pelo Governo 

Estadual na área do estudo, com os municípios de Tibau do Sul, Nísia Floresta, Arês e Senador Georgino 

Avelino integrando o Pólo [sic] Turístico Costa das Dunas, que engloba diversos municípios do litoral oriental 

potiguar. 

p. 311 - Em termos legais, pode-se dizer que somente é possível, neste grupo, o uso indireto dos recursos 

naturais, ou seja, atividades que não ensejam sua extração, coleta ou retirada do ecossistema, a exemplo de 

atividades do tipo trilha ecológica, esportes como tirolesa e rapel, paisagismo, ecoturismo, pesquisa científica, 

visitação para fins meramente educacionais, etc. 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 6º Produto: Zoneamento Ambiental – Relatório das Oficinas (2014b) 
 

p. 33 - Tolerados: Ecoturismo; pesca artesanal; atividades esportivas.  

Permitidos: Ecoturismo; pesca artesanal; atividades esportivas; valorização de atividades do Projeto TAMAR 

[sic] e de outras ONG’s [sic] voltadas para a proteção do meio ambiente nos municípios da APA. 
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Tabela 36 - Trechos dos documentos da Apabg, Flona de Nísia Floresta, Pemp, Refauts e Parna da Furna 

Feia - categoria turismo-conceito (continua) 

Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra (Apabg) - Documentos 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 6º Produto: Zoneamento Ambiental – Relatório das Oficinas (2014b) 
 

Estimulados: Proteção e recuperação ambiental; educação ambiental; ecoturismo; atividades esportivas; 

pesquisas; monitoramento ambiental. 

p. 40 - Tolerados: Turismo científico; educação ambiental.  

p. 50 - Incentivo ao desenvolvimento do ecoturismo visando a preservação dos recursos hídricos. 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 7º Produto: Zoneamento Ambiental - Relatório Final –volume I (2014c) 
 

p. 130 – Incentivo ao desenvolvimento do ecoturismo visando a preservação dos recursos hídricos. 

p. 145 – O ecoturismo, segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e 

cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ecológica através da interpretação 

do ambiente, deve ser tolerado e estimulado. 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 7º Produto: Zoneamento Ambiental - Relatório Final - volume II zoneamento (2014d) 
 

p. 4 - Desenvolver o ecoturismo valorizando as belezas paisagísticas e riquezas cênicas da APA. 

p. 42 - Tolerados: Turismo científico; educação ambiental. 

p. 43 - A área do estudo constitui um espaço bastante diversificado, pela variedade de ambientes que apresenta. 

Verificou-se a ocorrência de diferentes formas de utilização do seu território, que vão desde as atividades 

vinculadas ao setor primário da economia até as atividades de turismo e lazer. 

p. 60 - Ordenar o turismo ecológico, cientifico e cultural e as demais atividades econômicas compatíveis com 

a conservação ambiental; 

p. 61 - Considera-se turismo ecológico, ou ecoturismo, nos termos do Inc. VI, o segmento da atividade turística 

que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 

de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das 

populações envolvidas. 

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra (2020) 
 

p. 37 - APA será uma referência regional em turismo sustentável em unidades de conservação. 

p. 54 -  Ecoturismo como atividade alternativa. 

Desenvolvimento de boas práticas para o turismo sustentável. 

Zoneamento Ecológico Econômico da Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra (2020)  
 

p. 14 - XX – Incentivo às atividades de monitoramento, pesquisa científica, educação ambiental e turismo 

sustentável. 

Floresta Nacional (Flona) de Nísia Floresta - Documento 

Plano de Manejo - volume II – planejamento (2012b) 
 

p. 13 - Difundir a existência da FLONA [sic] como atrativo de visitação, associando ao potencial do turismo 

histórico e cultural do município de Nísia Floresta, para atrair um maior número de visitantes à região. 

p. 46 - Ordenar, orientar e direcionar o uso da Floresta Nacional de Nísia Floresta pelo visitante e promover seu 

contato com o meio ambiente por meio de atividades de recreação, lazer e ecoturismo. 

Verificar a viabilidade de implementação do turismo de observação de fauna. 

Parque Estadual Mata da Pipa (Pemp) - Documentos 

Decreto Estadual nº 19.341/2006 – Criação do Pemp e dá outras providências (2006) 
 

p. 2 - IV – incentivar o turismo ecológico, propiciando aos visitantes o desfrute racional de uma das facetas das 

belezas naturais do Rio Grande do Norte. 

Plano de Manejo Parque Estadual Mata da Pipa (2014) 
 

p. 19 – IV – incentivar o turismo ecológico, propiciando aos visitantes o desfrute racional de uma das facetas 

das belezas naturais do Rio Grande do Norte. 

p. 213 - É especialmente importante no que se refere ao incentivo à realização de pesquisas científicas, 

promoção de atividades de educação e interpretação ambiental voltadas à população local e aos visitantes, 

alternativas de espaço para recreação ecologicamente orientada, com vistas ao incremento de sua qualidade de 

vida e bem estar [sic] voltadas à comunidade, além do incentivo ao turismo ecológico. 
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Tabela 36 - Trechos dos documentos da Apabg, Flona de Nísia Floresta, Pemp, Refauts e Parna da Furna 

Feia - categoria turismo-conceito (conclusão) 

Parque (Parna) Nacional da Furna Feia - Documentos 

Decreto s/n/2012 - Dispõe sobre a criação do Parque Nacional da Furna Feia, nos Municípios de Baraúna e 

Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte (2012) 
 

p. 3 - Art. 3º O Parque Nacional da Furna Feia tem por objetivos: 

III - desenvolver atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza 

e de turismo ecológico. 

Planejamento Estratégico do Parque Nacional da Furna Feia: diretrizes e mapa estratégico (2015) 
 

p. 16 -“Contribuir para a conservação das cavernas e da Caatinga no oeste potiguar, com a participação da 

sociedade, por meio da geração de conhecimento e do turismo”. 

Acordo de Cooperação Técnica n° 1 (ICMBio com o Sebrae/RN) (2017) 
 

p. 9 - Parque Nacional da Furna Feia foi criado com o objetivo de preservar uma relevante amostra do patrimônio 

espeleológico da região de Mossoró e Baraúna, que tem seu ápice na caverna Furna Feia, bem como a 

biodiversidade associada ao bioma Caatinga, além da realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento 

de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico. 

p. 10 - 1 - Programa de implementação de uma experiência Inovadora de Turismo Espeleológico no Parque 

Nacional da Furna Feia. 

p. 11 - Etapa 2.2: Quinze condutores capacitados e/ou reciclados e sobre Geodiversidade e Geoturismo. 

Etapa 3.1: Avaliar o andamento da Experiência Inovadora de turismo espeleológico no PARNA [sic] Furna 

Feia, verificando o cumprimento das metas da parceria e os resultados alcançado. 

Plano de Manejo do Parque Nacional da Furna Feia (inclui zoneamento) (2020) 
 

p. 11 - O Parna Furna Feia é uma UC federal criada em 05 de junho de 2012, com o objetivo de proteger o 

patrimônio espeleológico e a biodiversidade do Bioma Caatinga, de realizar pesquisa científica e de desenvolver 

atividades de educação e interpretação ambiental, de turismo ecológico e recreativo. 

Plano de Manejo do Parque Nacional da Furna Feia (inclui zoneamento) (2020) 
 

p. 14 - Assim, o propósito do Parque Nacional da Furna Feia é: “O Parque Nacional da Furna Feia, situado no 

oeste potiguar, semiárido do Nordeste brasileiro e nos municípios de Mossoró e Baraúna, é o primeiro Parque 

Nacional do Rio Grande do Norte e foi criado para proteger o conjunto de cavernas da Furna Feia e uma 

importante amostra da Caatinga e sua biodiversidade singular, incluindo sítios arqueológicos, sendo 

fundamental para a manutenção das águas subterrâneas, compatibilizando o turismo, pesquisa científica e 

educação ambiental com a conservação da natureza”. 

p. 25 - As condições atuais do RVF [recursos e valores fundamentais] Turismo, Pesquisa e Educação Ambiental 

apresentam demanda do turismo recreativo e educacional na UC, a pesquisa e a educação ambiental ocorrem 

de forma regular e há tendência de crescimento dessas atividades ocorrendo da UC. 

Reserva de Fauna Costeira de Tibau do Sul (Refauts) - Documentos 

Lei municipal 349/2007 – dispõe sobre o transporte marítimo de Visitação turística (2007) 
 

p. 3 - Art. 10 - A utilização da área restrita e de uso controlado de Reserva; a execução de serviços de transporte 

de passageiro/turismo flutuante; somente serão considerados legalizados, no Município de Tibau do Sul, 

quando obtida licença ou autorização do órgão competente, vinculado à administração municipal, independente 

da atividade a qual se destina a embarcação. 

p. 3 - Art. 11° - As infrações se classificam em: 

I - leve - aquela que atenta contra as normas que incidem diretamente sobre os serviços de transporte de 

passageiro/turismo flutuante; 

p. 3 - Art. 120 - São infrações leves: 

I - não observância das normas estabelecidas para a realização de transporte de passageiro/turismo flutuante. 

Lei Ordinária Municipal n° 665 de 12 de dezembro de 2019 – Republicada por Incorreção - Dispõe sobre a 

regulamentação do transporte aquaviário, no Município de Tibau do Sul, e dá outras providências (2019) 
 

p. 4 - Art. 15. São infrações graves: 

III - desrespeitar o(s) horário(s) estabelecido(s) para a realização de atividade de transporte de 

passageiro/turismo flutuante em consonância com o Plano de Manejo da REFAUTS ou às normas 

estabelecidas para os ecossistemas marinhos e lagunares. 

Fonte: Elaborado com base em Decreto no 19.341 (2006); Decreto s/n (2012); Ibi Engenharia Construtiva (2013, 

2014a, 2014b, 2014d); ICMBio (2012b, 2020); ICMBio e Sebrae/RN (2017); Idema (2020); Instituto 

Uniemp (2014); Lei no 349 (2007). 
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A Apabg foi a única UC que apresentou definições de turismo. Em um primeiro 

momento, foi conceituado o ecoturismo (Ibi Engenharia Construtiva, 2014c). Já, em outro 

documento, o turismo ecológico foi considerado sinônimo de ecoturismo e conceituado (Ibi 

Engenharia Construtiva, 2014d). Isso nos documentos que tratavam da proposta de zoneamento 

que não foi aceita. Mas, eles mostraram que, em algum momento, esse tipo de turismo seria 

basilar para o planejamento e gestão da UC. Já no zoneamento da Apabg, publicado em 2020, 

no Art. 4º havia a seguinte definição sobre turismo sustentável: 

 

XXXIX – Turismo Sustentável: atividade que satisfaz as necessidades dos turistas e as 

necessidades socioeconômicas das regiões receptoras, enquanto a integridade cultural, a 

integridade dos ambientes naturais e a diversidade biológica são mantidas para o futuro (Idema, 

2020c), p. 14). 

 

A Apabg saiu da referência de um tipo específico de turismo – o ecoturismo – para o 

conceito mais abrangente – turismo – ao qual incorporou o adjetivo sustentável, ou seja, 

qualquer que fosse o tipo de turismo desenvolvido ele deveria ser competitivo e em equilíbrio 

com ambiente (OMT, 2003), o dizia respeito à forma de gestão que deveria ser priorizada. Isso 

pareceu ser mais apropriado pois, como visto em Yázigi (1998) e Rodrigues (2003), havia tipos 

de turismo que se propunham ser menos impactantes, como o próprio ecoturismo, mas que, a 

depender de como fossem desenvolvidos, isso poderia não acontecer e, tipos de turismo mais 

tradicionais poderiam ser mais sustentáveis. Porém, quando da indicação das ações de 

planejamento o termo usado era o ecoturismo e, como ver-se-á ele foi empregado de forma 

incompatível com sua essência. 

A Flona de Nísia Floresta fez referência ao turismo histórico cultural, ecoturismo e 

turismo de observação de fauna. O Pemp manteve-se com o uso de apenas do termo turismo 

ecológico. Já o Parna da Furna Feia mencionou o turismo, turismo ecológico, turismo 

recreativo, turismo educacional, turismo espeleológico e geoturismo. A Refauts usou o termo 

turismo flutuante, que se supõem fazer referência às atividades turísticas, como passeio de 

barco/catamarã, em que poderia ocorrer a observação de golfinhos. Em nenhum dos 

documentos dessas UCs havia conceitos relacionados ao turismo ou aos tipos de turismo, apesar 

de o turismo ser um dos objetivos da maioria das UCs estudadas e/ou de ter uma relação estreita 

com ele, como visto no subtópico 4.1. 

Outro ponto que chamou atenção na análise documental foi a quantidade de tipos de 

turismo citados nos documentos, sem que se ficasse explícito o embasamento para tais escolhas, 

visto as implicações que envolvem cada um, como visto em Ibáñez e Villalobos (2012), 

Machado (2005), OMT (2003) e UNWTO (2019). 
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Com relação à compreensão de turismo pelos entrevistados, para o representante A, o 

significado era: “Turismo é..., entendo como uma atividade econômica de descoberta de 

lugares. Descoberta e usufruto de lugares” (representante A da equipe gestora da UC 1). O 

que se percebeu pelo destaque ao uso do local pelo descobridor, quer seja o turista ou 

empresário. Essa forma de entender o que é turismo foi considerada mais tradicional. Por outro 

lado, para o representante B da equipe gestora da UC 2, turismo era uma atividade econômica 

que poderia contribuir para o desenvolvimento local e regional: 

 

. . . Aaa turismo... eu me desencantei do turismo... [tom de voz com conotação de saudosismo] 

então turismo eu continuo achando é extremamente importante, sabe... Então é muito bacana, 

ooo turismo. Mas, só que a forma como ele é desenvolvido é que é um desastre, sabe. . . . Então 

assim, pra, quando eu vejo, escuto a palavra turismo, eu fico, a mesma coisa da história do 

desenvolvimento. Eu fico... aa eu sei, conheço, eu sei que é uma atividade extremamente 

importante, que pode alavancar o desenvolvimento local e regional, mas, infelizmente eu não 

acredito que do jeito que está isso vai acontecer. Aí, eu fico dividido (representante B da equipe 

gestora da UC 2). 

 

O entrevistado B demonstrou estar descrente com a forma como o turismo era 

desenvolvido, assim como o fez, quando falou sobre desenvolvimento. Para ele, teoria e prática 

eram distintas. A prática deixava a desejar. Tanto a resposta do entrevistado A quanto a do B 

expuseram compreensão de turismo próxima a de Bormann (como citado em Barretto, 2003), 

que junto com outros estudiosos do turismo entendiam-no com um conjunto de viagens e 

consumo de bens e serviços (Andrade, 2001). 

Ao responder à pergunta sobre o que era turismo, o entrevistado C mostrou certo 

constrangimento, apesar de sua resposta se aproximar ao conceito técnico usado por órgãos 

como a OMT e pelo MTur, principalmente para fins estatísticos: 

 

O que é turismo pra mim... Turismo eu vejo como a movimentação das pessoas para fim de 

lazer [o tom de voz foi baixando...  grande pausa]... é isso assim, movimentação das pessoas em 

busca de, de, de, de com a finalidade de, de, de lazer, estatisticamente, mais de um dia né [riso, 

nervosismo, risada] (representante C da equipe gestora da UC 2). 

 

A resposta supracitada foi considerada de cunho tradicional pois destaca aspectos como 

movimento de pessoas (turistas), tempo, permanência (OMT, 2003). O representante D da 

equipe gestora da UC 3 deu a seguinte resposta, quando pergunta o que compreendia por 

turismo: 

 

Deixe eu ver [risos, aparentou nervosismo] ... Vixi! Como é difícil responder essa perguntaaa... 

Porque tem vários...várias respostas... É....eu não posso dizer que é uma ação, né, de verbo, eu 

misturo meio com uma, uma necessidade, eu vejo como necessidade de lazer das pessoas, de 

encontros e de conhecimentos, de adquirir conhecimento, uma mistura... dessas questões né, 
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que leva as pessoas buscarem espaço e e culturas que... ou que elas não conhecem e têm 

curiosidade, ou que ela já conheçam e que gostam e que se sintam bem, né, pra irem buscar [a 

intensidade da voz foi diminuindo] (representante D da equipe gestora da UC 3). 

 

A resposta do entrevistado D foi centrada no turista e, deu a entender que o participante 

não queria se referir apenas a questões operacionais do turismo, pois turismo seria mais que 

isso. Esse pensamento também esteve presente na resposta do entrevistado E: 

Aaa... turismo acho que é... conhecer lugares, éee... buscar uma qualidade de vida, algo para 

descontrair, relaxar... [pausa]. E, assim, o turismo eu não penso só... por que eu acho que as 

pessoas, principalmente o pensamento aqui local, é muito turismo de praia. Eu acho que tem o 

turismo cultural né você ir pra uma região e conhecer uma cultura Eu acho que o turismo é 

isso é você buscar também conhecer lugares culturas, sair um pouquinho da sua realidade e 

mergulhar em outras. Tá tudo errado...? [risos...] (representante E da equipe gestora da UC 4). 

 

Diante das respostas dos entrevistado D e E, sobre o que compreendiam por turismo, 

notou-se similaridade com o conceito de turismo de Barretto (2003). Essas concepções, ainda 

assim, foram consideradas tradicionais pois, restringiram ou destacaram apenas turista. 

A compreensão de turismo, do representante F da UC 5, estava mais próxima ao 

conceito de lazer, do que de turismo, como visto a seguir:  

 

Turismo é algum tipo de atividade fora de sua rotina, diária, que me permita a satisfação de 

algum prazer seu. Então, você sair da sua rotina... Em palavras mais simples, é você sair de 

sua rotina e executar alguma atividade que lhe traga prazer, é turismo (representante F da 

equipe gestora da UC 5). 

 

Pelo exposto, a saída de rotina, como uma ida ao cinema, poderia ser considerada 

turismo. Contudo, transpondo a ideia do entrevistado F para o turismo, o foco seria na pessoa-

turista que sai de sua rotina em busca de prazer. Assim, a ênfase estava no turista como em 

Barretto (2003). Outra resposta que se aproximou do conceito de lazer, por remeter-se ao lúdico 

explicitamente, foi a do coordenador-geral G: 

 

O que é turismo...? Nossa!!! [risada] Eu sou leigo. Vamos lá... Turismo é quando você... aaaaa 

vai visitar, fazer um, um passeio éee, algumaaa aaatividade éee que, que não seja associada a 

trabalho, né, uma atividade, qual a melhor palavra... lúdica, talvez, alguma coisa do tipo, praaa 

éee, em algum lugar, é em algum [intensidade da voz foi diminuindo] que você vai pra passear 

[riso]. É, é isso. . . . Nossa! . . . mas, é isso? (coordenador-geral de UC G). 

 

O entrevistado G expôs que, apesar de lidar com o turismo, pensar sobre turismo, 

conceituá-lo ele, não lhe havia lhe ocorrido. Sua resposta também foi considerada tradicional, 

na mesma linha de Barretto (2003). Conhecimento, autoconhecimento, diversão foram os 

principais aspectos relacionados a compreensão de turismo, pelo coordenador-geral H: 

 

Tá, turismo pra mim, no meu, na minha visão ée a, é o modo da pessoa é sair do seu, do seu 

lado, do seu conforto né, e conhecer outras, outras, éeee regiões né. Não só a natureza, mas 
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outras culturas, outras comidas né, conhecer outras pessoas, éee pra poder ée a gente fazer é 

uma, uma valorização do seu, do seu interior, ou seja, você vai pra uma, uma unidade de 

conservação, você vai pra outra região, você vai pra um quilombo, você vai dar um valor e vai 

verificar que o Brasil não é só a cidade. Brasil é muita coisa, as suas diferenças culturais, as 

suas etnias, seus costumes, suas comidas. [suprimido - referiu-se a ações que fazia antes de 

assumir o atual cargo]. . . . Eu fui, a gente foi colocar luz lá na casa de uma senhora que tinha 

86 anos ela nunca tinha visto luz elétrica na casa dela. . . Então, isso aí é um turismo para 

mim, né. Eu saí do meu conforto, fui para lá usufrui da natureza, tomei banho de rio e tudo, 

e fui trabalha na casa da senhora e coloquei lá luz né então eu tive uma, uma troca com ela, 

né, de cultura. A gente almoçou com ela, ela mostrou a comida dela, né. . . . Numa forma bem 

ampla, não só a preservação do ambiente, mas, a preservação da cultura, a preservação da, 

da, da comida local, a preservação das pessoas, né. Então, eu vejo o turismo de um modo 

geral, por que as vezes o pessoal pensa turismo só no divertimento, chegar lá na beira da praia 

tomar água de coco, tomar cerveja, mas o turismo abrange muita coisa. É essa ajuda da 

comunidade, essa troca de informação, essa valorização da sua pessoa, né. Turismo é 

educação, por que quando você vai lá você aprende, né. . . .  Então, eu acho que o turismo 

abrange um, um leque enorme. Aí tem gente que pensa que turismo é só sair de casa, ir pra um 

hotel e ficar na piscina né, eu vejo turismo de um modo geral. Turismo de avião é, é diferente 

de turismo de carro. A pessoa sai de uma capital de avião e vai pra outra capital ela não 

conhece o trajeto, né. Então, eu faço isso. . . . Eu vejo turismo com uma visão ampla: 

conhecimento, troca preservação, todo, eu vejo turismo com esse foco (coordenador-geral H). 

 

O coordenador-geral H destacou o turista, mas também a comunidade receptora, as 

trocas culturais que ocorrem nesses encontros. Porém, apesar de a comunidade ser considerada 

nesse conceito, ela foi colocada de forma passiva, se aproximando a uma posição 

assistencialista, pois elas seriam ajudadas pelos turistas. Outro ponto de destaque na resposta 

do entrevistado foi a relação turismo e educação. Esse conceito de turismo incorporou mais 

elementos que os demais, mas ainda assim, foi considerado tradicional. 

Na Tabela 37 são recapituladas as principais ideias relacionadas aos conceitos de 

turismo dos representantes das equipes gestoras das UCs e dos coordenadores-gerais. 

 
Tabela 37 - Ideias principais dos conceitos de turismo dos representantes das equipes gestoras das 

unidades de conservação e dos seus coordenadores-gerais 

Função Entrevistado Ideia/foco principal do conceito 

Membro da 

equipe 

gestora 

A Atividade econômica 

B Atividade econômica 

C Atividade econômica 

D Atividade com foco no turista 

E Atividade com foco no turista 

F Atividade com foco no turista 

Coordenador-

geral 

G Atividade com foco no turista 

H Atividade com foco no turista, comunidade, educação 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Por meio da análise lexical, exposta na Tabela 38, as 19 palavras mais citadas nos 

conceitos de turismo dos entrevistados indicam a essência das respostas, como um todo. Não 

diferente, a palavra turismo (30) foi a que mais se repetiu. Mas, destacam-se as demais como e 

conhecer e suas derivações (2) conheçam, conhece, conhecer, conhecimento, conhecimentos) 
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(10), o que remeteu turismo a conhecimento, no caso, enriquecimento cultural do turista. A 

isso, somam-se as palavras sair, lazer, movimentação, atividade, lugares.  

 

 

A representação gráfica das palavras totais dos conceitos de turismo dos entrevistados 

pode ser vista na Figura 14, o que possibilita outra forma de visualização de frequência de 

palavras, de forma mais abrangente, destacando o significado dela atrelado ao turismo, como: 

educação, econômico, lúdica, desastre, entre outras já citadas. 

 

 

Aos especialistas foram dadas 6 opções de conceitos de turismo, para que marcassem a 

que mais se aproximava à compreensão deles (Figura 15).  

 

 

 

 

 

Tabela 38 - Frequência das 19 palavras mais citadas dos conceitos de turismo dos representantes das 

equipes gestoras das unidades de conservação e dos seus coordenadores-gerais 

Palavra Contagem Palavra Contagem 

1) conheçam, conhece, conhecer, conhecimento, 

conhecimentos 
10 

10) lazer 
3 

2) cultura, culturais, culturas 7 11) desenvolvido, desenvolvimento 3 

3) pessoas 7 12) rotina 2 

4) atividade 5 13) troca  

5) preservação 5 14) descoberta 2 

6) sair 5 15) movimentação  

7) busca, buscar 4 16) natureza 2 

8) comida, comidas 4 17) necessidade 2 

9) lugares 3 18) prazer 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Figura 14 - Nuvens de palavras totais dos conceitos de turismo dos representantes das equipes gestoras 

das unidades de conservação e dos seus coordenadores-gerais 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Figura 15 - Gráfico Concepções de turismo que mais se aproximam ao que os especialistas compreendem 

por turismo 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

As frequências das respostas foram: a (3), b (1), c (5), d (7), e (4) e f (12). O conceito 

que obteve a maior porcentagem foi o de Andrade (2001) (f - 38%), que era mais voltado para 

o deslocamento, a organização e o planejamento da atividade turística, que correspondia a uma 

forma mais disciplinar de compreensão do turismo, estando mais relacionado à plataforma da 

Defesa. O conceito, de Vanhove (2016), foi o que obteve a segunda maior porcentagem (d - 

22%), e buscava retratar a complexidade da atividade turística. O conceito de Tribe (1997) 

obteve c- 16% das respostas e dava maior destaque os relacionamentos decorrentes da atividade 

turistica. Os demais conceitos e -12%, a - 9% e b- 3% são, respectivamente, de Jafari (1987), 

Bormann (como citado em Barretto, 2003) e Barretto (2003), os quais refletiam entendimentos 

mais tradicionais de turismo, destacando aspectos técnicos e comerciais, restringindo-se ao 

deslocamento dos turistas e aos impactos decorrentes dele. Alguns especialistas ainda 

acrescentaram seus conceitos de turismo (Tabela 39). 

 
Tabela 39 - Conceitos de turismo - especialistas 

O turismo pode também se entender como um serviço ecossistêmico (Especialista - 16). 

O turismo, como o vejo, envolve uma motivação lúdica, não-comercial. A alternativa se aproximou bastante 

do que concebo (Especialista -18) 

Interação com o meio ambiente (rural ou urbano) (Especialista - 20). 

Acho que turismo tem mais haver com contemplação e valorização... se você valoriza você investe aprimora 

e daí todos os serviços contidos dentro desse ramo (Especialista - 24). 

Me parece que turismo é uma visão global de interações (Especialista - 31). 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Os conceitos dos especialistas 16 e 31 estavam mais próximos aos de Vanhove (2016) 

e Tribe (1997), principalmente o 31. Os outros três ao de Barretto (2003), com destaque para 

motivação, contemplação e interação com o meio ambiente. Além, desses conceitos, um 

especialista considerou que o conceito de turismo poderia mudar após a pandemia da Covid-19 

(“Também o conceito de turismo será completamente modificado depois dessa pandemia” -

especialista - 10). 

As compressões de turismo, dos entrevistados, orbitaram em torno dos enfoques dos 

estudos e entendimentos expressos na literatura, tanto por Netto (2010), no tocante à visão leiga 

de turismo, quanto por Sharpley (2009), parcialmente, visto que o turismo foi posto como o 

movimento de pessoas e suas relações, mas, atendo-se apenas a o movimento. As relações não 

foram consideradas. Em outra frente, o turismo estava próximo ao que foi expresso por Leiper 

(1979), Netto (2010) e Sharpley (2009), isto é, turismo como atividade econômica, que também 

remetia-se à Plataforma da Defesa (Jafari, 2005). Não houve citação ao turismo que o 

aproximasse à visão acadêmico-científica (Netto, 2010) e à Plataforma Ética (Macbeth, 2005), 

consideradas nesta pesquisa olhares importantes, que somados às demais compreensões 

poderiam contribuir para a alinhamento do turismo com o desenvolvimento. 

Além disso, alguns entrevistados pareciam ter ficado apreensivos ao responder o que o 

que compreendiam por turismo (desenvolvimento também), como pode ser visto nas 

marcações/registros feitos nas respostas deles. Estas nuances reforçaram a falta de uma 

orientação institucional do que era turismo para as UCs, ou uma maior necessidade de 

apropriação desse conceito pelas equipes gestoras e coordenadores-gerais. Assim, percebeu-se 

que os conceitos eram dados sob o ponto de vista pessoal, como foi frisado por um dos 

entrevistados. O turismo parecia não ser percebido ponderando-se suas partes constitutivas 

(relações sociais, motivações, impactos, as subjetividades e realizações pessoas, articulações 

institucionais de políticas, qualidade dos empregos gerados, questões econômicas) e como elas 

se comportam em relação umas com as outras. Por outro lado, a falta de equipes com mais 

profissionais e multidisciplinares para cada UC, pode ter contribuído para os cenários 

percebidos.  

Vale ressaltar que as concepções de turismo dos participantes da pesquisa não estavam 

erradas, mas poderiam ser ampliadas para incorporar, mais elementos necessários importantes 

para sua compreensão, em uma perspectiva para além de atividade de lazer ou econômica. A 

falta de uma compreensão mais abrangente do que é turismo pode ser prejudicial para as UCs 

pesquisadas, podendo se repetir em outras UCs.  
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A maioria dos especialistas (62%) marcaram opções de repostas sobre turismo que o 

retratava de maneira tradicional, a menor parte (38%) demonstrou compreendê-lo considerando 

sua complexidade. Ou seja, a maioria dos especialistas também pensava o turismo de maneira 

tradicional, disciplinar, similarmente aos demais participantes da pesquisa e, como registrado 

nos documentos de algumas UCs. 

Por fim, foi perguntado a todos os participantes da pesquisa se eles percebiam alguma 

relação entre turismo e desenvolvimento, e por unanimidade os representantes das equipes 

gestoras e coordenadores-gerais afirmaram que sim. Já, dos 31 especialistas todos concordaram 

mas, três deles frisaram que isso dependeria de como o turismo aconteceria em um dado local. 

Apesar disso, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, inaugurada em 2016, 

relacionar o turismo diretamente nos ODS 8, 12 e 14 (Emprego digno e crescimento econômico 

que tem como meta, via turismo sustentável, gerar emprego, promover a cultura e os produtos 

locais; Consumo responsável, com metas para monitorar os impactos do turismo sustentável e 

o uso eficiente dos recursos naturais e culturais e Vida debaixo da água que inclui como meta 

o uso sustentável dos recursos marinhos inclusive para o turismo, respectivamente) como um 

meio para o desenvolvimento (ONU, 2015). Além de outros ODS de forma indireta, em nenhum 

momento desta pesquisa os participantes mencionaram isso. 

Por fim, no subtópico seguinte discute-se como essas compreensões de desenvolvimento 

e turismo das equipes gestoras refletem no planejamento e gestão do turismo nas UCs. 

 

4.3 Repercussão das Concepções de Desenvolvimento e Turismo no Planejamento e 

Gestão do Turismo nas Unidades de Conservação 

 

Neste subtópico, parte-se para entender como as compreensões de desenvolvimento e 

turismo, das equipes gestoras, refletem no planejamento e gestão do turismo nas UCs como 

meio para o desenvolvimento. Para isso, foi analisada a categoria planejamento-gestão. 

A análise documental possibilitou conhecer as ações referentes ao planejamento e gestão 

do turismo na Apabg, no Pemp, na Flona de Nísia Floresta e no Parna da Furna Feia. Os trechos 

selecionados estão na Tabela 40. Em alguns casos, foi preciso citar aspectos gerais do 

planejamento das UCs, para poder compreender os relativos ao turismo. 
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Tabela 40 - Trechos dos documentos da Apabg, Pemp, Flona de Nísia Floresta e Parna da Furna Feia - 

categoria planejamento - gestão (continua) 

Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra (Apabg) - Documentos 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 3º Produto: Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico - (2013) 
 

p. 55 - Todavia faz-se necessário a implementação de um planejamento racional que considere em seu bojo 

os efeitos da degradação ambiental decorrentes da implantação e operação desordenada destas atividades 

econômicas, de modo que estas possam passar a se constituir em ferramentas de desenvolvimento 

sustentável. 

p. 56 - Neste contexto, é reivindicada a normatização das atividades econômicas desenvolvidas na região, 

como forma de garantir o seu desenvolvimento sustentável, sendo dado especial ênfase sobre o turismo, a 

carcinocultura e a pesca. 

p. 68 - O Zoneamento e a definição das diretrizes do Plano de Manejo da APA Bonfim-Guaraíras assegurará 

o desenvolvimento sustentável e a proteção da biodiversidade em contraponto ao crescimento econômico 

desordenado. 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 4º Produto: Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico - Relatório Final (2014a) 
 

p. 349 - O zoneamento dispõe do poder-dever de dividir o território da APA em zonas, de acordo com as 

necessidades de proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável. 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 4º Produto: Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico - Relatório Final (2014a) 
 

p. 351 - Neste contexto, o zoneamento interno da APA passa a ser configurado como um instrumento jurídico 

estratégico, capaz de sugerir direcionamentos para a tomada de decisões pelo IDEMA e pelo Conselho Gestor 

da APA, relativo ao planejamento regional e à gestão territorial, e cuja finalidade intrínseca consiste na 

contribuição para a tentativa de implementação concreta do desenvolvimento sustentável. 

Elaboração da proposta de zoneamento da Área de Proteção ambiental Bonfim/Guaraíra e definição de diretrizes 

para o plano de manejo - 7º Produto: Zoneamento Ambiental - Relatório Final - volume II zoneamento - (2014d) 
 

p. 5 - O zoneamento da Área de Influência Direta do Sistema Lacustre Bonfim integra suas proposições aos 

preceitos do planejamento participativo e do desenvolvimento local.  

Assim sendo, no processo de planejamento serão considerados os aspectos avaliados como mais relevantes 

para a elaboração do zoneamento da área do estudo, a saber. 

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra (2020) 
 

p. 22 - Para alcançar este propósito, o presente plano foi construído pautado em duas abordagens de 

planejamento: o planejamento adaptativo e o planejamento participativo. 

p. 22 - O planejamento participativo consiste no envolvimento da comunidade local e das principais partes 

interessadas (stakeholders) no processo de planejamento da UC. 

p. 24 - O Planejamento adaptativo é uma abordagem que busca lidar com um cenário de incerteza e mudanças 

característico das unidades de conservação. Nesse modelo o planejamento e a execução são tratados como 

processo interativo, em que as ações são constantemente revisadas com o objetivo de melhorar seu desempenho 

e de se adaptar às mudanças do ambiente. 

p. 27 - O presente plano de manejo está estruturado tomando por base a ideia de ciclos de planejamento. 

p. 33 - Estes ciclos partem do mais abrangente, que consiste o próprio plano de manejo e suas diversas etapas - 

como apresentado anteriormente, como também permeiam as suas etapas intermediárias, como é o caso da 

implementação dos projetos.  

Por conseguinte, a implementação deste plano de manejo segue a ideia de se refinar o planejamento em uma 

escala temporal mais restrita, no caso, os projetos a serem executados no período de 1 ano. Isto posto, esse 

ciclo de planejamento anual se inicia com a seleção dos projetos pelo conselho gestor, a elaboração do Plano 

Operacional Anual . . .  

Zoneamento Ecológico Econômico da Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra (2020) 
 

p. 11 - Art.1°. Fica instituído o Zoneamento Ecológico Econômico da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra (APABG) que estabelece diretrizes e metas de gestão da APA e diretrizes específicas para 

cada Zona, visando à proteção dos recursos naturais, a recuperação de áreas degradadas e a promoção do 

desenvolvimento sustentável. 
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Tabela 40 - Trechos dos documentos da Apabg, Pemp, Flona de Nísia Floresta e Parna da Furna Feia - 

categoria planejamento - gestão (continua) 

Floresta Nacional (Flona) de Nísia Floresta - Documentos 
Plano de Manejo – volume I – diagnóstico (2012a) 
 

p. 20 - A FLONA de Nísia Floresta possui importância em seu contexto regional, por ser um dos poucos 

fragmentos de mata atlântica que ainda existe, ale disso são significativos os desafios de sua gestão e manejo 

como entidade fomentadora do desenvolvimento sustentável na região. 

Plano de Manejo - volume II – planejamento (2012b) 
 

p. 12 - Utilizando-se de metodologia própria para planejamento estratégico denominada Matriz de Debilidades-

Ameaças-Forças-Oportunidades (Matriz DAFO), . . .  

p. 46 - Ordenar, orientar e direcionar o uso da Floresta Nacional de Nísia Floresta pelo visitante e promover 

seu contato com o meio ambiente por meio de atividades de recreação, lazer e ecoturismo. 

p. 49 - Fazer gestão junto à Secretaria Estadual de Turismo, Municípios e prestadores de serviços 

turísticos, para inserir a FLONA [sic] de Nísia Floresta como destino turístico no âmbito regional e estadual. 

p. 66 - Apoiar alternativas de desenvolvimento favoráveis às políticas de conservação, de acordo com as 

vocações e potencialidades regionais, tais como turismo ecológico. . .  

Parque Estadual Mata da Pipa (Pemp) - Documento 
Plano de Manejo Parque Estadual Mata da Pipa (2014) 
 

p. 193 - Sensibilizar os gestores públicos e os moradores das comunidades da zona de amortecimento para 

a gestão participativa; 

p. 198 - Promover a aproximação da comunidade com o poder público e gestão do PEMP [sic]; 

p. 209 - As soluções integradas na gestão e valorização das áreas destinadas a visitação encontrados no 

território da Unidade de Conservação são cruciais. O PEMP tem o potencial de apresentar trilhas sinalizadas 

para passeios de grupos de visitantes com o acompanhamento de guias treinados, limitando-se o número máximo 

de pessoas de acordo com a regulamentação prevista dentro do plano de manejo. 

p. 210 - O planejamento e a gestão da visitação devem considerar múltiplas formas de organização da 

visitação, tais como: visitação individual, visitação em grupos espontâneos, visitação em grupos organizados 

de forma não comercial e visitação organizada comercialmente, entre outras. 

p. 211- Incentivar a realização de expedições de caráter técnico visando o levantamento de subsídios para o 

planejamento e gestão da visitação na UC. 

p. 247 - Projeto executivo específico deve ser desenvolvido para atender as necessidades de planejamento, 

implantação e manejo de trilhas. Embora os problemas de erosão nas trilhas do parque sejam pontuais, estes 

estão em fase avançada de erosão (Figuras 51). 

p. 258 - O Zoneamento Ambiental do Parque Estaudal [sic] Mata da Pipa se constitui em um importante 

instrumento no processo de gestão da Unidade de Conservação. 

Parque Nacional (Parna) da Furna Feia – Documento 

Plano de Manejo do Parque Nacional da Furna Feia (inclui zoneamento) (2020) 
 

p. 15 - [Declarações de significância] 7. O Parque Nacional da Furna Feia oferece uma variedade de ambientes 

preservados, com forte potencial turístico devido a integração de sua geodiversidade e biodiversidade 

produzindo uma paisagem cárstica singular. O aproveitamento deste potencial turístico oportuniza a geração 

de renda a partir da inclusão das comunidades locais em um processo de gestão participativa para o 

desenvolvimento socioambiental. 

p. 25 - Contra a visitação desordenada e a depredação do patrimônio espeleológico são previstos os 

planejamentos de Uso Público, incluindo normatização de atividades e interpretação ambiental, sendo que 

esse planejamento depende dos dados dos modelos 3d das cavernas.  

p. 28 - Quadro 9 - Priorização das necessidades de planejamento para os RVF [recursos e valores 

fundamentais] e questões-chaves:  

[ITEM] 1 - [RVF ASSOCIADO/QUESTÃO-CHAVE] - Lajedos/Águas Subterrâneas/Geodiversidade e conjunto de 

cavernas/Paisagem/biodiversidade subterrânea/biodiversidade da caatinga/Turismo, Pesquisa e Educação 

Ambiental - [NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO] - Plano de fiscalização (SIG - histórico do desmatamento) - 

[PRIORIZAÇÃO] - alta 

[ITEM] 5 - [RVF ASSOCIADO/QUESTÃO-CHAVE] - Lajedos/Águas subterrâneas/ Geodiversidade e conjunto de 

cavernas/Paisagem/biodiversidade da caatinga/Turismo, pesquisa e educação ambiental - [NECESSIDADE DE 

PLANEJAMENTO] - Programa de Educação Ambiental (mitigação de impactos focado a estrada Juremal – 

sinalização etc. / descarte correto, produtos permitidos, mitigação de conflitos referente a fauna) - [PRIORIZAÇÃO] 

- alta 
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Tabela 40 - Trechos dos documentos da Apabg, Pemp, Flona de Nísia Floresta e Parna da Furna Feia - 

categoria planejamento - gestão (conclusão) 

Parque Nacional (Parna) da Furna Feia – Documento 

Plano de Manejo do Parque Nacional da Furna Feia (inclui zoneamento) (2020) 
 

[ITEM] 8 - [RVF ASSOCIADO/QUESTÃO-CHAVE] - Lajedos/Geodiversidade e conjunto de cavernas/biodiversidade 

subterrânea/Turismo, pesquisa e Educação Ambiental - [NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO] - Planejamentos de 

Uso Público, incluindo a normatização de atividades – [PRIORIZAÇÃO] - alta 

[ITEM] 11 - [RVF ASSOCIADO/QUESTÃO-CHAVE] - Turismo, Pesquisa e Educação Ambiental - [NECESSIDADE DE 

PLANEJAMENTO] - Plano de Pesquisa e Gestão da Informação – [PRIORIZAÇÃO] – média 

p. 21 - Para o uso público devem ser consideradas três necessidades de dados: o estudo de demanda turística, 

o estudo de capacidade de suporte e o inventário da geodiversidade para uso turístico. 

p. 25 - Contra a visitação desordenada e a depredação do patrimônio espeleológico são previstos os 

planejamentos de Uso Público, incluindo normatização de atividades e interpretação ambiental, sendo que 

esse planejamento depende dos dados dos modelos 3d das cavernas. 

Fonte: Elaborado com base em Ibi Engenharia Construtiva (2013, 2014a, 2014d), Instituto Uniemp (2014), 

ICMBio (2012a, 2012b, 2020) e Idema (2020a, Idema, 2020b). 

 

Nos documentos da Apabg havia citações sobre a necessidade de implementação de 

planejamento racional para mitigar os impactos da degradação ambiental causados pelas 

atividades econômicas (incluindo o turismo), para que elas se tornassem instrumentos para o 

desenvolvimento sustentável, o qual seria assegurado pelo zoneamento. Em outro momento, o 

zoneamento já não garantia mais o desenvolvimento sustentável, mas contribuía para tentar sua 

materialização. Ou seja, ele passou ser entendido como um dos instrumentos de planejamento 

e gestão necessários para a consecução dos objetivos da UC, mas, não garantiria, por si só, o 

desenvolvimento, o que pareceu coerente. 

A Apabg dispunha de PM direcionado para o planejamento participativo e adaptativo. 

Aquela era uma característica para o turismo como meio de desenvolvimento que se destacou 

principalmente com o paradigma Alternativo como explicado por Hall (2001), Novelli e 

Hellwig (2011), Sharpley (2009) e Telfer (2005) e que se repetirá nas demais UCs pesquisadas. 

O PM apontava as prioridades de manejo ou gestão e, o turismo aparecia entre elas, as 

quais deveriam ser trabalhadas na forma de projetos, com duração de um ano. As definições 

dos projetos ocorreriam anualmente pelo CG da Apabg, o que se caracterizaria no ciclo de 

gestão, imprimindo dinamicidade ao PM, sendo isso interpretado como um ponto positivo.  

Então, havia a indicação dos projetos a serem elaborados, como respostas às pressões 

indicadas no PM, a saber: “[projeto] Desenvolvimento de boas práticas para o turismo 

sustentável . . . [objetivo] Desenvolver um código de conduta com boas práticas de operação da 

atividade turística que minimizem o impacto da atividade” (Idema, 2020a, p. 51); “[projeto] 

Ecoturismo como atividade alternativa no período de defeso e atividades impactantes como a 

caça. . . [objetivo] Desenvolver uma fonte de renda alternativa através do ecoturismo como 

forma de diminuir a pesca no período de defeso e a caça” (Idema, 2020a, p. 57); “[projeto] 
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Ecoturismo como forma de valorização da UC e da cultura local. . . [objetivo] Qualificar e 

formar guias turístico [sic] na comunidade. Criação de Roteiro” (Idema, 2020a, p. 92) e 

“[projeto] Escritórios de Projetos de Conservação, turismo e educação ambiental. . . [objetivo] 

Criar espaço em parcerias com outras instituições, distribuídos [sic] na APA, para fomentar a 

criação e fortalecimento de organizações da sociedade civil e capacita-las [sic] na elaboração 

[sic] e gestão de projetos na APA (Idema, 2020a, p. 92)”.  

O turismo, no PM da Apabg, aparecia na visão da UC, na dimensão econômica: “A APA 

será uma referência regional em turismo sustentável em unidades de conservação” (Idema, 

2020a, p. 37), então, ligado ao paradigma Alternativo, pelo menos, aparentemente. Entretanto, 

os projetos que eram relacionados ao turismo detinham-se predominantemente à geração de 

emprego e renda, que pelo contexto, foi uma ação relacionada ao pensamento de turismo como 

meio de desenvolvimento do paradigma da Modernização (Telfer, 2005), o que ficou 

contraditório ao exposto na visão da UC. O projeto sobre código de conduta poderia ser 

considerado uma ação que tangenciava a Agenda 21. Então, observou-se caminhos com 

orientações teóricas distintas para o turismo ser um meio para o desenvolvimento no PM da 

Apabg. 

Entre as UCs pesquisadas, a Flona de Nísia Floresta era a que vivenciava relação de 

menor intensidade com o turismo, a contar de seu histórico de criação. Seu PM era baseado no 

planejamento estratégico participativo e, deveria ordenar, orientar e direcionar as ações 

voltados para o turismo, entre as demais e, com isso fomentar o desenvolvimento sustentável. 

Em seu PM havia indicativo de ações para que a UC passasse a ser parte dos atrativos turísticos 

da região, tais como: pesquisa para abertura de trilhas, uma delas deveria ser acessível, pesquisa 

de monitoramento da demanda (quantidade de visitantes, período de maior procura, origem dos 

visitantes, entre outros) (ICMBio, 2012b). 

A Flona se propunha a interagir com outros órgãos para que isso ocorresse e apoiar 

ações para o desenvolvimento do turismo (ICMBio, 2012b). Reforçando seu interesse em 

participar do turismo da região, tem-se o seguinte trecho do seu PM: “Integrar a FLONA [sic] 

aos demais atrativos turísticos existentes na região” (ICMBio, 2012b, p. 49). Mas, não havia 

registros que indicassem que essas atividades ocorreram, bem como foi colocado pelo seu 

representante. Pelo exposto sobre essa UC fez com que suas orientações para o planejamento 

turísticos estivessem ancoradas no paradigma Alternativo. 

O Pemp pregou a gestão participativa, aproximação com os atores de sua área de 

amortecimento, o que deveria acontecer também no tocante à gestão da visitação. O PM 

registrou que era preciso elaborar projeto executivo sobre a implementação e o manejo das 
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trilhas, mas já apresentava algumas indicações sobre isso (visitação, em grupos, individual, 

demanda espontânea, entre outras), assim como incentivo a pesquisas científicas sobre a 

visitação. O ecoturismo, no PM do Pemp, estava vinculado ao Programa de Educação 

Ambiental, que objetivava: 

 

• Conscientizar os visitantes da importância e da necessidade da preservação do PEMP para o 

equilíbrio do meio ambiente e qualidade de vida da comunidade;  

• Promover o conhecimento e lazer associado à satisfação de interagir com o ambiente sem 

prejudicá-lo;  

• Proporcionar a comunidade envolvimento nas atividades turísticas do PEMP possibilitando 

uma fonte de renda alternativa (Instituto Uniemp, 2014, p. 94).  

 

A despeito do visto em International Ecotourism Society (1993), UNWTO (2019) e 

Brasil (2009), os objetivos de ecoturismo do Pemp restringiam-se à conscientização dos 

visitantes e à viabilização de fonte de renda para a comunidade. Então, as ações que eram 

vinculadas a ele, principalmente de geração de renda, levou à compreensão de turismo como 

meio de desenvolvimento embasado no paradigma da Modernização (Telfer, 2005). Outro 

ponto observado foi que o ecoturismo estava no Programa de Educação Ambiental, o que se 

entendeu inadequado. Apesar de o ecoturismo ter relação com ações educativas, deveria estar 

no Plano de Turismo, pois ele é um tipo de turismo, não meramente uma atividade educativa. 

O PM tinha um Plano de Visitação Turística que: “é dirigido a propor métodos para que 

a comunidade científica e o poder público criem as condições para a promoção da visitação 

turística sustentável no PEMP [sic]” (Instituto Uniemp, 2014, p. 209). Seus objetivos eram: 

 

O objetivo primordial do Programa [aqui, chamado de programa] é descrever diretrizes para 

nortear os procedimentos de visitação turística no Parque sem comprometer a dinâmica de 

funcionamento natural de seus ecossistemas.  

• Manutenção das áreas do Parque através da proteção e demarcação das trilhas;  

• Aprofundar os estudos das áreas com mais altas incidências de espécies sensíveis e determinar 

as trilhas abertas a visitação;  

• Controle das influências negativas das atividades antrópicas sobre a área da UC;  

• Proteger, preservar, conservar e adequar os usos da área de visitação pública da UC (Instituto 

Uniemp, 2014, p. 210). 

 

Depreendeu-se que o Plano de Visitação objetivava mais a proteção dos ecossistemas 

do que o planejamento da visitação em si, que ficou tangenciada em seu próprio Plano. Já era 

de se esperar que a visitação planejada ocorresse em harmonia com os objetivos da UC. Estudos 

sobre espécies sensíveis e questões sobre a manutenção da UC, deveriam ser objeto de outro 

plano ou programa. Almejava-se, por exemplo, pesquisas sobre o perfil do visitante. O plano 

orientava-se para o desenvolvimento do turismo sustentável e pregava o planejamento 
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participativo; havia indicações que colocavam o turismo como um meio para o 

desenvolvimento vinculado ao paradigma Alternativo. 

O PM do Parna da Furna Feia tinha certa similaridade com o do Apabg, pois prezava 

pelo planejamento participativo e pela gestão adaptativa (ICMBio, 2020). O planejamento do 

uso público iria contribuir para inibir ameaças ao Parna. As necessidades de planejamento eram 

orientadas de acordo com o que foi considerado recurso e valores fundamentais e envolviam 

ações de fiscalização, normatização para uso público e educação ambiental, como prioridades 

média e alta. Entretanto, não havia dados para embasar a elaboração dos planejamentos 

(projetos) específicos, sendo necessário informações sobre a demanda turística, estudo de 

capacidade de suporte, inventário da geodiversidade e dados dos modelos em três dimensões 

das cavernas. 

A despeito da falta de informações para o planejamento do uso público e, com isso do 

turismo, não foi colocada a necessidade de se fazer a inventariação turística do Parna e de sua 

área de amortecimento, mas, sim, de um único aspecto – a geodiversidade – o que é insuficiente 

para conhecimento do potencial turístico do local. Não diferente das demais UCs, as orientações 

gerais para o planejamento turístico estavam em acordo com o paradigma Alternativo.  

Por seu turno, a Refauts não dispunha, em seus documentos, de fonte de informação 

necessária para a análise documental da categoria planejamento-gestão. Isso pode ser 

justificado pela natureza dos documentos da UC. 

Como visto, nos PMs havia ações que poderiam ser referenciadas em mais de um 

paradigma. Porém, a análise se deteve ao que se referia ao turismo e sobre as nuances que se 

destacaram. Destarte, com a análise documental, percebeu-se que a Apabg e a Flona de Nísia 

Floresta tinham no desenvolvimento sustentável a orientação de suas ações de planejamento e 

a gestão. O Pemp orientava-se com base no desenvolvimento socioeconômico e o Parna da 

Furna Feia no desenvolvimento socioambiental. Conquanto, o planejamento contempla planos, 

projetos, métodos (Barreto, 2017), os quais não foram identificados nos documentos 

disponibilizados, mesmo existindo UC com quase 21, anos de criação.  

Por meio das entrevistas, foi possível ter proximidade ao que era feito, vivenciado pelas 

UCs, sobre seus planejamentos e suas gestões. Então, foi perguntado aos representantes das 

equipes gestoras das UCs: como o planejamento e a gestão do turismo eram realizados com 

vistas que eles contribuíssem para o desenvolvimento? O entrevistado A narrou que: 

 

É... veja, a primeira coisa é a, é a base filosófica com que a gente tem que encara uma unidade 

de conservação. E esse é o primeiro ponto que a gente trouxe à discussão éee para a Secretaria, 

né. A gente ainda não conseguiu levar essa discussão para o âmbito do Conselho Gestor da 



P á g i n a  | 170 

 

 

unidade. Mas, no âmbito da Secretaria a gente trouxe uma concepção filosófica sociocêntrica4, 

né. Então, nós não partimos pra aquela visão antropocêntrica, que dizer que: vamos 

impulsionar o turismo e dane-se o meio ambiente, né. E nem aquela visão biocêntrica de: tira 

o ser humano que só estraga tudo e fecha tudo que aqui é um espaço das demais espécies, não. 

A gente tem uma visão sociocêntrica, onde a gente leva em consideração os aspectos 

ecológicos, que têm que ser protegidos, as atividades que são desenvolvidas lá, mas, que 

devem ser desenvolvidas com controle, pra que não, não, o dano ambiental não seja mais do 

o que o meio ambiente consiga suportar, né. Por que sempre tem um dano, né, ambiental 

(representante A da equipe gestora da UC 1). 

 

Destacou-se, na reposta do representante A, a concepção da base filosófica sociocêntrica 

que orientava as ações da UC, com intuito de equilibrar preservação com os usos dados ao local. 

Ele também falou que para isso acontecesse o CG, que também atuava nas definições das ações 

deveria ser composto por atores de diversas áreas (social, cultural e econômica). Contudo, 

existia no CG, o que ele chamou de cadeiras cativas: 

 

. . .mas atores que tenham éee... não aquelas cadeiras cativas, aaa tem a associação disso então 

tem que estar. Não. Não tem que estar. Não tem pessoas lá que tem essa visão, certo, sistêmica, 

essa visão holística, integrada, integradora, éee não tem que tá ali (representante A da equipe 

gestora da UC 1). 

 

Essas representações cativas não contribuíam para a visão holística necessária as ações 

de planejamento e gestão da UC, segundo o entrevistado. A base filosófica sociocêntrica, que 

se queria implementar no local, parecia estar em acordo com a compreensão conservacionista, 

considerada adequada para UCs, por defender que planejamento e decisões fossem oriundos de 

discussões colegiada (Medeiros et al., 2011; Toledo, 2005; Vallejo, 2003). O representante A 

ainda pontuou que a falta de renovação do CG da UC tinha relação com as questões políticas e 

de poder locais. Ele expressou saber da importância da participação social no planejamento e 

gestão da UC, reconheceu que isso não era algo fácil de se conseguir, como visto em suas 

palavras: “Eu acho que a sociedade teria que se apropriar melhor disso. Agora, como fazer 

isso, né?” (representante A da equipe gestora da UC 1). 

A educação foi colocada pelo representante A da equipe gestora da UC 1 como ponto 

fundamental para equilíbrio das relações do turismo com os demais objetivos de todas as UCs, 

bem como para o desenvolvimento, como um todo: 

 

                                                 

 

4 Segundo Schommer, Dahmer e Spaniol (2014, p. 37), o paradigma da administração pública 

sociocêntrico corresponde ao “modo pós-burocrático de planejar e gerir políticas públicas, com base em diálogo, 

construção de consensos, compromissos em torno de metas acordadas e gestão descentralizada. Valoriza-se 

negociação, renegociação, definição conjunta de prioridades, construção de acordos e coalizões, ajustamento 

mútuo, flexibilidade, criatividade, soluções alternativas, inovação e aprendizagem” 
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Esse é o ponto que eu acho que é crucial [educação]. . . . A unidade de conservação tem que 

estar revestida com um espaço de educação. Por que se não for assim, ela nunca será uma 

unidade de conservação. Ela sempre vai ser um instrumento restritivo, e não normativo. Aí 

chega a fiscalização: aahhh o cara fez errado, tem que ter fiscal. Não. Não tem que ter fiscal, 

o cara tem que deixar de ser errado. É uma questão de conduta. Então, isso se faz com 

educação. A unidade de conservação ela só vai se relacionar bem com turismo, se relacionar 

bem com a sociedade, a sociedade só vai se relacionar bem com a unidade, o turismo só vai 

se relacionar bem com a unidade, só vai ter desenvolvimento se tiver educação. Sem educação 

é impossível. Impossível. [inaudível] você faz um instrumento de extrema complexidade, com é 

a unidade de conservação pra um mar de ignorância. Aí não da... não entende o conceito, não 

rola... não consegue (representante A da equipe gestora da UC 1). 

 

Sobre a implementação dessas linhas de pensamento no planejamento e gestão da UC 

1, o entrevistado A disse que “Nós não conseguimos mudanças significativas. Não consegui 

mexer na dinâmica da unidade quanto à questão da proatividade, certo. . . . Então, nós temos 

uma gestão lá reativa” (representante A da equipe gestora da UC 1). O entrevistado A mostrou-

se com ideias alinhadas às bases conceituais do planejamento e gestão de UCs fundamentadas 

no paradigma Alternativo, conforme características expressas por Hall (2001), Novelli e 

Hellwig (2011), Sharpley (2009) e Telfer (2005), mas, as ações desenvolvidas estavam aquém 

do pretendido e necessário para atender os objetivos da UC 1. 

O representante B da equipe gestora da UC 2 enfatizou a importância do planejamento 

participativo materializado no PM e zoneamento, como instrumentos que esses espaços 

dispunham para desenvolver o turismo. Isso destacava as UCs frente a outros locais. Em 

contraposição, expôs que o turismo ecológico, quando feito sem planejamento, era destrutivo 

para as UCs: 

 

Então, eu acredito muito no turismo que aconteça, por exemplo, nas unidades de conservação. 

Por quê? Porque existe um plano de manejo que já foi construído com a população, existe 

um zoneamento, existe uma orientação. Mas eu tenho muito medo do turismo que é apelidado 

de turismo ecológico, né. Em que as pessoas vão iiir passando por cima de tudo, entrando na 

caverna, em cima não sei de que, não sei de que. Aqui mesmo no Estado, sabe, sem nenhum 

planejamento, sem nada. Eu vejo que em unidade de conservação é possível fazer um, um, um 

turismo sustentável. Por que fora das unidades é muito mais complicado. Mas, eu sou muito 

adepta do turismo. Eu só não sou adepta do turismo feito dessa forma, sem, sem um 

planejamento, sem orientação pelo cuidado ambiental. Isso eu não sou. Por que a gente vê as 

coisas se acabando. O ambiente sendo transformado, sendo destruído, tudo em função do 

turismo. As dunas, têm cada coisa aqui no litoral que é de chorar, sabe. Você vê o trator 

passando modificando o relevo dunar totalmente para construir resort. Quando na realidade, 

poderia se construir hotéis, poderia se construir equipamentos turísticos. Maaas, tambéeem 

não destruir totalmente o ambiente, sabe (representante B da equipe gestora da UC 2). 

 

O receio sobre o turismo ecológico nas UCs, demostrado pelo entrevistado B 

correspondia ao que Yázigi (1998) e Rodrigues (2003) pontuaram sobre a não observância dos 

princípios que esse tipo de turismo deveria seguir. O representante B da equipe gestora da UC 

2 ainda acrescentou o que considerava como principal desafio para as UCs:  
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É, às vezes, o que o pessoal trabalha com as unidades diz o que: o principal é ter gente pra 

trabalhar, o principal desafio ée o [suprimido] dar mais atenção pra atender as coisas 

cotidianas, né, de, de material, de, não sei que, não sei que, que o maior desaf...Não, pra mim 

o maior desafio é: o Estado ter uma política clara de áreas protegidas. Enquanto a gente não 

tiver isso, a gente vai tá no miudinho achando que tá fazendo muita coisa. Achando, reclamando 

porque não tem gente. Reclamando... mas isso... o ter gente, ou não ter gente depende de como 

o Estado vai encaminhar isso. Por que se continuar assim, vai continuar sem gente. Vai 

continuar, sabe. Eu acho que esse é o grande desafio . . . (representante B da equipe gestora da 

UC 2).  

 

A inexistência de uma política ambiental estadual foi o principal desafio a ser superado, 

não só pelas UCs, mas para todo o estado do RN. Uma vez que, com a existência dela muitas 

dificuldades poderiam ser sanadas (de pessoal, financeira, entre outras). Isso repercutiria no 

planejamento e gestão das UCs, visto que ambos requeriam definições oriundas das políticas 

(Ruschmann, 2010). O destaque dado ao planejamento participativo e a necessidade de uma 

política ambiental indicou que o turismo como meio para o desenvolvimento dar-se-ia conforme 

paradigma Alternativo como referências feitas por Hall (2001), Novelli e Hellwig (2011), entre 

outros. 

Por sua vez, o representante C da equipe gestora da UC 2 disse: 

 

Éee [pausa] eu vejo assim: tem como a gente ver o turismo de duas formas, como a gente 

trabalhar na unidade. Como eu vejo, se a gente faz... aí já é o que a gente tenta fazer, o que a 

gente pode fazer. Assim, se você pensar a unidade como objetivo, a unidade criado lá pra... é 

o que tá lá no decreto de criação, pra proteger a dunas, as lagoas e tudo mais. Então, você 

poderia pensar num, num, numaaa cadeia de efeito assim: aaa eu tenho um problema x que 

traduz ooo impacto Y e e eu tenho a ação que eu quero fazer para tentar mitigar isso, do ponto 

de . . . (representante C da equipe gestora da UC 2).  

 

O entrevistado C assinalou que o turismo poderia ser um meio para mitigar um dado 

impacto causado por outra atividade econômica. Então, segundo ele, “. . .você tá utilizando, 

meio que o turismo como como instrumento para atingir um objetivo da unidade” 

(representante C da equipe gestora da UC 2). Uma outra possibilidade de pensar o planejamento 

e gestão do turismo seria: 

 

Tipo assim, a gente não vai fomentar o turismo pra atender um objetivo próprio. Na verdade, 

o turismo acontece, ele contribui para o desenvolvimento, pensando do ponto de vista 

econômico, né, éee principalmente. E, na verdade, o que é unidade vai fazer é só tentar éee 

atuar naquele turismo para que ele se torne sustentável ele não vá, ele não nãao éee... aquele 

maximizar aqueles benefícios que ele tá criando do ponto de vista econômico. Mas, não, não 

causar um dano ou minimizar, ou restringir, ou ordenar o impacto negativo que ele vai tá 

criando na unidade. Então, seria uma coisa. Então as ações seriam, no caso, com a finalidade 

de ordenar o turismo (representante C da equipe gestora da UC 2). 

 



P á g i n a  | 173 

 

 

Contudo, prezava-se mais para o ordenamento: “hoje a gente tende a ir mais pra questão 

do ordenamento” (representante C da equipe gestora da UC 2). Segundo o entrevistado C, o 

turismo já era uma atividade econômica de grandes proporções e que ocorria em áreas 

particulares. Então, para ele o mais importante era “. . . tentar fazer esse ordenamento da 

atividade para tentar éeee diminuir o impacto e até para garantir aaa a sobrevida né dooo da 

atividade... turismo ali, do que assim, usar ele como instrumento” (representante C da equipe 

gestora da UC 2). O entrevistado ainda expôs ideias de ações educação ambiental para as 

escolas da região, com realização de trilhas, relacionou-as como sendo ações de planejamento 

do turismo. Porém, assim como discutido em situações sobre a Flona de Nísia Floresta e o Parna 

da Furna Feia, isso poderia não ser turismo. 

Para a realização do processo de ordenamento o entrevistado C destacou a necessidade 

de diálogo, consenso entre as partes, para que o ordenamento pudesse dar certo. Essa colocação 

trouxe nuances do paradigma Alternativo ao planejamento e gestão do turismo (Novelli & 

Hellwig, 2011; Sharpley, 2009; Telfer, 2005). Mas, as dificuldades impostas à gestão da UC 

dificultavam implementação das ações, realização de projetos, como pode ser visto em suas 

palavras: 

 

Hoje, hoje eu diria assim bem, sinceramente, que a gente não faz muita coisa. Na verdade, que 

a gente faz são ações pontuais. Beeem assim, surge uma coisa, a gente vai lá e faz mais bem, 

bem aquém do que deveria ser feito, sabe (representante C da equipe gestora da UC 2). 

 

Como o entrevistado C falou: uma coisa era o que ele pensava, outra o que se tentava 

fazer e, por fim, o que se fazia. A expressão “Beeem assim” deu a transparecer a frustração por 

parte representante C da equipe gestora da UC 2 em não conseguir realizar as ações pensadas 

para o local, por falta de condições que envolviam: arcabouço legal, carências de pessoal e 

financeiro, entre outra.  

No todo, a forma de pensar o turismo, segundo as colocações do representante C da 

equipe gestora da UC 2, não considerou as implicações de inserir o turismo como alternativa 

econômica à outra atividade considerada mais danosa ao meio ambiente, como se ele não o 

fosse. Ou, até mesmo que ele fosse menos impactante, do ponto de vista ambiental, poderia não 

ser sob a ótica social, cultural e econômica, inclusive. Ficou marcante o pensamento do turismo 

como atividade econômica na UC 2. Por isso, o turismo como meio para o desenvolvimento foi 

circunstanciado no paradigma da Modernização (Telfer, 2005).  

Foi explicado, pelo representante D, como planejamento e a gestão do turismo 

contribuíam para o desenvolvimento, da seguinte forma: 
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Pronto, com esse, esse plano, achei que era um programa, com esse plano ele tenta inserir 

também isso [turismo como meio de desenvolvimento], entendeu, com a comunidade. Agora, 

obviamente, que ele precisa ser sempre trabalhado e melhorado de acordo com o que a gente 

tá vivendo no momento. Então assim, a gente até por trabalhar com educação ambiental 

[trilhas] . . . Então o plano de manejo ele já traz essa, traz um pouco dessas ferramentas né, 

que orientam a gente em como fazer (representante D da equipe gestora da UC 3). 
 

O turismo seria um caminho para o desenvolvimento por meio de atividades educativas 

(trilhas, fundamentalmente). O Entrevistado D ainda complementou dizendo o que projetava 

para o local, já que não havia visitação à essa UC: as trilhas seriam guiadas pelas pessoas, da 

comunidade do entorno da UC, as quais deveriam apropriar-se dela, pensava-se também na 

disponibilização de espaço na UC para venda de artesanato feito pela comunidade, o que 

remetia o turismo como atividade econômica para se alcançar o desenvolvimento (Telfer, 

2005). Então, como as trilhas não estavam abertas, não havia trabalho efetivo para que essas 

ações fossem colocadas em prática. Mas, mesmo assim, percebeu-se que elas eram um fator-

chave em que se sobrepunham vários objetivos de desenvolvimento da UC – turismo, educação, 

geração de empregos e renda (condutores locais/venda de artesanato). Em certos momentos, o 

entrevistado referiu-se ao turismo e à educação como sendo uma coisa só, quando não são, mas 

devem ser pensados associadamente, principalmente em UCs.  

O representante E da equipe gestora da UC 4 narrou que o planejamento e gestão do 

turismo com vistas a contribuir para o desenvolvimento dava-se da seguinte forma: 

 

Eu acho que exatamente por isso, por agente, sempre em toda a visita, a gente abordar esses 

sistemas [ecossistemas], não é simplesmente só receber, éeer, éeer a gente trata de temas 

ambientais. Então, eu acho que a gente tá trazendo a sociedade para o nosso lado. A gente tá... 

tá informando. . . Então, acho que quando a gente passa essas informações a gente tá trazendo 

a sociedade para o nosso lado, a gente tá éee éee gerando um interesse nessas crianças, né. 

Pronto, esse professor, esse doutor né, que trabalha com répteis ele fala muito: “mas vocês têm 

que trabalhar esse conhecimento principalmente muito com ooos, ooos os loteamentos 

vizinhos porque ao invés desses meninos serem caçadores dentro da unidade eles vão ser 

pesquisadores. Eles vão ajudar na proteção. Se os pais deles caçavam, eles não vão caçar, eles 

vão conscientizar os pais que não cacem”. . . . Então, acho que é isso (representante E da equipe 

gestora da UC 4). 

 

A UC 4 colocou como estratégia para o desenvolvimento a educação ambiental e, 

relacionou isso ao turismo. Pelo exposto, na resposta do entrevistado, o público da UC parecia 

não ser propriamente de turistas. Porém, outras atividades foram citadas no decorrer da 

entrevista, como a participação da UC em curso de capacitação voltado ao turismo. Então, as 

ações eram extremamente pontuais, não sistematizadas. Mas, o entrevistado E também 

idealizava ações mais efetivas para o desenvolvimento do turismo na UC. Contudo, não havia 

condições operacionais para isso. Assim, o contexto era próximo ao paradigma Alternativo 
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(Hall, 2001; Novelli & Hellwig, 2011; Sharpley, 2009; Telfer, 2005), que influenciavam as 

ideias de ação para o turismo ser um caminho para o desenvolvimento.  

Dando prosseguimento, o entrevistado F explanou sobre como a UC 5 contribuía para 

fomentar o desenvolvimento sustentável na região, por meio do turismo: 

 

Bom, existem duas, dois fatores que foram levados em consideração quanto aaaaa elaboração 

do plano de manejo e a contribuição da unidade para o desenvolvimento, não só da região, 

mas do país como um todo. Primeiro, são as diretrizes institucionais, [suprimido] que é 

elaborado de maneira trianual, estabelece metas, diretrizes, define um norte para nossas ações 

de gestão, que ée essas ações elas são levadas em consideração na elaboração do plano de 

manejo. Não poderia ser diferente, né. A gente está trabalhando numa unidade de uma 

instituição, então, ela não pode ir num sentido muito divergente, ela tem as suas 

particularidades, mas ela tem que contribuir no macro, para o alcance das metas da instituição 

de objetivos que a instituição define pra ela. E aí, entre essas metas do Instituto está o 

reconhecimento dele enquanto entidade promovedora de um turismo com um caráter 

sustentável, inclusivo, que ainda é meta da instituição com como todo. E a gente tem também 

éee em uma menor esfera, aquilo que a gente trabalha, aquele, as bases conceituais da 

atividade de turismo que é, aí equipe gestora tem algum grau de autonomia, nesse sentido, 

éee, então, ée todas as nossas atividades que estão previstas no plano de manejo, que vão 

contribuir para a meta institucional, né, com os requisitos institucionais, mas elas são pautadas 

numa base conceitual que é o turismo de base comunitária, que é a colaboração éeee para 

incremento do turismo como alternativa de renda para essas sociedades que são essas 

pequenas comunidades, e essa sociedade está localizada em frente aonde o parque se encontra 

localizado. Então, são duas diretrizes principais: uma é a diretriz macro e a outra é a base 

conceitual que tá muito ligada a conservação enquanto biólogos, ao nosso trabalho 

desenvolvendo na instituição ali que ao longo, há mais de 15 anos, né (representante F da 

equipe gestora da UC 5). 

 

Na UC 5, o planejamento do turismo seguia diretrizes de seu órgão mantenedor. 

Pensava-se não só na região, mas no país, quando se falava que a UC contribuía para o 

desenvolvimento. Deste modo, o turismo deveria ser sustentável e inclusivo. Além disso, a 

própria equipe gestora da UC 5 tinha liberdade, até determinado ponto, para dar ao 

planejamento do turismo o enfoque que julgava ser o mais adequando para o local e, de acordo 

com o entrevistado F, o fato de a equipe ser formada por biólogos e pela experiência deles, a 

base conceitual escolhida foi o TBC. 

Entretanto, em acordo com Maldonato (2009), entende-se que o TBC é uma forma de 

gestão do turismo praticada pela comunidade que deve ter poder de decisão. Então, como a UC 

não era gerida pela comunidade, não era ela que decidia como, quando e onde poderia ser feito 

algo, por mais que ela opinasse/participasse por meio do conselho da UC, entendeu-se que o 

TBC para o tipo de UC em questão, não seria viável. Mesmo assim, o relato do entrevistado F, 

mostrou que o turismo como meio para o desenvolvimento alicerçado no paradigma 

Alternativo, visto ter apresentado características evidenciadas por Hall (2001), Novelli e 

Hellwig (2011), Sharpley (2009) e Telfer (2005). 
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De mesmo modo, foi perguntado aos coordenadores-gerais, como o planejamento e a 

gestão do turismo eram executados com vistas a sua contribuição para o desenvolvimento. Dada 

a função deles, suas respostas foram em sentido mais amplo e, não específico sobre uma UC. 

O coordenador-geral G ponderou sobre a necessidade que o Estado do RN ainda 

precisava avançar na melhoria da gestão da UCs. Ele falou das dificuldades que os gestores das 

UCs estaduais enfrentavam para desenvolver seu trabalho, visto que, existia um único servidor 

para cada uma delas, contratado na condição de bolsista, o qual era “. . . responsável, desde 

resolver problema, né, de vazamento de torneira no ecoposto até responder uma demanda do 

Ministério Público” (coordenador-geral G). Esse servidor teria que ter um perfil multitarefas e, 

esse contexto limitava a implementação das UCs: “o gestor ele tem que priorizar o que ele 

consegue fazer e o que é mais urgente pra ele resolver” (coordenador-geral G). Ele 

complementou dizendo que: 

 

Então, estou fazendo toda essa introdução pra exatamente contextualizar que, acaba que o 

trabalho da, da gestão da unidade de conservação ée com essa parte de turismo com o diálogo 

com as pessoas envolvidas ali ela tem muita relação com o próprio perfil do gestor, não 

deveria ser, né, sei que deve ser uma coisa muito maior que isso né. A gente comenta muito 

ali, que na verdade, que cada unidade de conservação deveria ter um setor né, com diversas 

pessoas, diversos profissionais, cada um contribuindo de alguma forma. Mas dado todas as 

limitações que a gente tem, é o cenário. É o cenário hoje, é esse que eu acabei de te descrever. 

Então, basicamente cada unidade de conservação tem sua particularidade que tem muito a 

ver com o histórico e com as, as intenções pra gestão formuladas pelo gestor (coordenador-

geral G). 

 

Igualmente, como o representante F, o coordenador-geral G referiu-se ao perfil do gestor 

como um fator que influenciava nas ações das UCs. Isso seria algo inerente ao processo de 

planejamento e de gestão como visto em Hall (2001), mas dentro de limites. Como visto, o 

representante F mencionou a existência de diretrizes a serem seguidas, dadas pelo órgão 

responsável pela UC 5. Mas, no caso do entrevistado G, isso não foi indicado. Deu a 

transparecer a existência de considerável influência pessoal do gestor no planejamento e gestão 

da UC, logo, no do turismo também. Isso foi entendido como uma deficiência que poderia 

implicar negativamente no alcance dos objetivos das UCs estaduais. Paradoxalmente, se havia 

uma única pessoa responsável para cada UC (mesmo considerando os CGs e a equipe estendida 

do órgão de vinculação das UCs), de fato era ela que tomaria as decisões e definiria as 

estratégias para a UC. 

As dificuldades de gestão das UCs estaduais também foram relacionadas às suas 

categorias. O coordenador-geral G falou que quantidade significativa das UCs criadas pelo 

Estado do RN eram do tipo APA, as quais abrigavam relevantes atrativos do turismo potiguar. 
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Contudo, esse tipo de UC restringia a atuação da equipe gestora, sobre determinados temas, 

incluindo o turismo. Para ele, a criação desse tipo de UC era mais fácil, contudo, eram mais 

complexas para serem geridas. O coordenador-geral G disse ser necessário pensar em 

cooperação entre os atores institucionais que tinham alguma relação com as UCs, para que elas 

atingissem resultados mais efetivo. Para isso, buscava-se diálogo com outros órgãos, em 

especial, com a Secretaria Estadual de Turismo, mas também, com universidades, além do 

estreitamento das relações com os CGs, entre outros. Isso contribuiria para uma“. . .ocupação 

sustentável, né. Ou no próprio desenvolvimento regional de forma sustentável. Ele é 

fundamental, né” (coordenador-geral G). O que se daria norteado pelos PMs e zoneamento 

ecológico econômico das UCs, segundo o entrevistado. 

O coordenador-geral G falou também que as UCs requeriam aporte financeiro 

considerável. Esse ponto era importante e, ao mesmo tempo difícil de ser equacionado. Mas, o 

órgão responsável pelas UCs estaduais empreendia esforços para buscar a sustentabilidade 

financeira das mesmas. Entretanto, destacou que apesar disso, as UCs estaduais geravam 

emprego e renda para o Estado, como visto em sua resposta:  

 

. . . é muito importante que nessa conta, que seja englobado também, quanto empregos, quanta 

renda, gera né, pra população potiguar mesmo. Então, pros municípios, para as pessoas 

envolvidas, direta e indiretamente com tudo isso, né, esse dinheiro não vai diretamente pra 

gestão da unidade de conservação, mas, é um valor muito importante, fundamental pra o 

[inaudível] pro estado Rio Grande do Norte, que é responsável pela gestão (coordenador-geral 

G). 
 

A exposições do coordenador-geral G levaram a crer que o planejamento e a gestão do 

turismo como meio para o desenvolvimento eram voltados aos princípios do paradigma da 

Modernização, como observado em Telfer (2005) e também ao Alternativo, visto o destaque a 

participação de vários atores no processo de planejamento e gestão das UCs (Hall, 2001; 

Novelli & Hellwig, 2011).  

Sobre o planejamento e a gestão do turismo na UCs, o coordenador-geral H disse que:  

 

Tá, por exemplo, o o o planejamento da, da, das nossas visitações é em cima de, de protocolos 

de segurança. É em cima de situações de preservação, né. Então, éee o turismo de modo geral, 

como exemplo, [suprimido] se o pessoal quer construir hotel, então, a a a a a unidade de 

conservação, o [suprimido] da unidade de conservação vai, vai lá e vai verificar se tem 

licenciamento, como é esse licenciamento, e embarga a, a, a obra. Éeee, dentro das unidades 

de conservações, viaturas... carros que são credenciados pra poder fazer as visitações, né ele 

verifica se tá, se tá adequado aquela viatura, se ela tem a licença pra entrar, né se ela tá com 

o saquinho de lixo. Então, existe, uma, uma um planejamento das unidades de conservação 

de fazer a é orientação, por que a, a, a unidade de conservação tá ali pra ser conhecida, pra 

ser visitada, pra ser estudada inclusive, pelos pesquisadores (coordenador-geral H). 
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O entrevistado H destacou a segurança e orientação dos visitantes nas ações de 

planejamento do turismo. Ele ainda salientou que o planejamento das UCs considerava “. . . 

vários aspectos né, que fazem com que a gente... o planejamento da unidade seja voltado pra 

o bem-estar da, da natureza, né.” e que o responsável por cada UC estava em constante diálogo 

com a comunidade, com o trade turístico da região de localização das respectivas UCs. Ele 

destacou a importância do PM “Então, então ele [as pessoas em geral] tem que entender que 

quando existe um plano de manejo, quando existe um estudo, não adianta ele querer mais do 

que aquilo que é permitido” (coordenador-geral H).  

Os aspectos elencados pelo coordenador-geral H foram mais voltados à 

operacionalização do turismo - protocolos de segurança, orientação, autorizações. Mas, ele 

frisou que os responsáveis pelas UCs mantinham diálogo com os grupos de interesse, o que 

indicava a existência do planejamento participativo nas UCs federais, que apresentavam como 

principal dificuldade o déficit de servidores. As características expostas pelo entrevistado H 

levou a compreensão de que o planejamento e a gestão do turismo mesclava aspectos do 

paradigma Alternativo (Hall, 2001; Novelli & Hellwig, 2011) e da Modernização Telfer (2005). 

Na Tabela 41 expõe-se o resumo das ideias de como o turismo pode ser um meio para 

o desenvolvimento segundo os representantes das equipes gestoras das UCs e dos seus 

coordenadores-gerais. 

 

Tabela 41 - Turismo com meio para o desenvolvimento segundo os representantes das equipes gestoras 

das unidades de conservação e dos seus coordenadores-gerais 

Função Entrevistado Planejamento e gestão do turismo como meio para o desenvolvimento 

Representante 

da equipe 

gestora 

A Concepção filosófica sociocêntrica, visão holística, gestão reativa. 

B Plano de manejo e zoneamento. 

C 
Turismo com atividade economia alternativa às outras mais impactantes, 

ordenamento do turismo. 

D Turismo como meio de educação. 

E Turismo como meio de educação. 

F 
Diretrizes institucionais, sustentabilidade, turismo inclusivo, turismo de base 

comunitária, turismo como alternativa de renda . 

Coordenador-

geral 

G 
Perfil do gestor, intenções para gestão feitas pelo gestor, histórico de criação da 

UC, parceria com outros órgãos. 

H 
Protocolos de segurança, orientação do visitante, autorização para desenvolver a 

atividade, diálogo com a comunidade, com o trade turístico. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Novamente, frisa-se que havia várias influências dos paradigmas de desenvolvimento 

presentes nas respostas dos participantes, consequentemente, nas orientações e práticas, 

materializados no planejamento e gestão (ou como projeções), do turismo como meio para o 

desenvolvimento. Foi marcado o que se sobressaiu: paradigmas da Modernização e Alternativo. 

Porém, de forma sutil, tanto nos documentos, quanto nas respostas dos entrevistados pode-se 
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perceber a presença do paradigma do Neoliberalismo (Telfer, 2005). Pois, ao mesmo tempo que 

o turismo era pensado como uma atividade econômica que gerava emprego e renda, ele assumia 

o aspecto de produto a ser vendido, comercializado, ressaltando o apelo ao lucro e deixando de 

forma secundária, ou até mesmo excluindo, questões de ordem sociais e culturais. 

Como pode-se ver na análise lexical (Tabela 42), as palavras mais citadas nas respostas, 

dos representantes das equipes gestoras das UCs e dos seu coordenadores-gerais, sobre como o 

planejamento e a gestão do turismo se dava com vistas a contribuir para o desenvolvimento, 

foram de cunho mais abrangentes – turismo (20), conservação (11), plano (9), manejo (6) e 

gestor (5) – o que reforçou o sentido amplo das respostas. 

 

Tabela 42 - Frequência das 28 palavras mais citadas sobre planejamento e gestão do turismo dos 

representantes das equipes gestoras das unidades de conservação e dos seus coordenadores-

gerais 

Palavras Contagem Palavras Contagem 

1) turismo 20 15) desenvolvimento 3 

2) conservação 11 16) diretrizes 3 

3) plano 9 17) gestão 3 

4) manejo 6 18) metas 3 

5) gestor 5 19) orientação 3 

6) instituição 5 20) sociedade 3 

7) pessoas 5 21) sustentável 3 

8) planejamento 5 22) conceitual 2 

9) ambiental 4 23) contribuir 2 

10) construir 4 24) desenvolvidas 2 

11) unidades 4 25) discussão 2 

12) atividades 3 26) econômico 2 

13) ações 3 27) elaboração 2 

14) dano 3 28) filosófica 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A Figura 16 mostra, de forma condensada, as palavras totais significativas das respostas 

dos entrevistados, que além das expostas na frequência de palavras destacaram-se: base 

filosófica sociocêntrica, educação, colaboração, limitações, entre outras. 

Paralelamente, foi perguntado aos especialistas o que poderia ser feito, alterado ou 

incorporado para que o planejamento e a gestão do turismo em UCs contribuíssem para o 

desenvolvimento. Três especialistas disseram não ter conhecimento para responder à pergunta, 

sendo que um deles disse que não o faria devido à pandemia da Covid-19, já que ela mudaria a 

forma de pensar sobre o tema e, que naquele momento ele não teria como opinar. Outros 2 

especialistas fizeram comentários sobre o turismo nas UCs: evitar dependência da renda 

proveniente do turismo para as UCs, o turismo teria que causar o menor impacto possível e dar 

retorno econômico e educacional às UCs.  
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As respostas, na integra, de 26 especialistas foram agrupadas e expostas na Tabela 43. 

 
Tabela 43 - Sugestões para que o planejamento e a gestão do turismo em unidades de conservação 

contribuam para o desenvolvimento - especialistas (continua) 

Planejamento (56%) 
1* Que a legislação existente seja respeitada  

2 O planejamento e a gestão do turismo precisa ser o mais democrático possível, utilizando um modelo de 

governança da atividade turística que possa atender as necessidade de todos os stakeholders envolvidos. 

8 O planejamento do turismo deve ser feito desde o plano de manejo, a partir de estudos de carga, planejamento 

de trilhas e reavaliação periódica. Deve estar integrado aos componentes biológicos e humanos (desde 

prestação de serviço até educação das comunidades e dos usuários) 

9 Aliar a atuação de profissionais do turismo com profissionais que atentem a questões ambientais, como 

biólogos, ecologia, eng. ambientais, assim como gerenciadores de atividades de lazer voltadas a 

sensibilização e educação ambiental em UC. 

11 Melhorar o diálogo entre gestores de UCs e comunidade do entorno, assim como também com empresas que 

operem o turismo no local, caso haja. Conscientizar a população de forma não hierárquica e amigável pode 

se tornar o caminho mais curto para se alcançar o sucesso entre desenvolvimento sustentável e turismo 

ordenado.  

13 Incluir e considerar a comunidade local (moradores, agentes de turismo) nas discussões e tomadas de decisão 

sobre os temas, para compreender melhor a realidade do local e os custos e benefícios do turismo e da unidade 

de conservação no desenvolvimento. 

15 Levar em conta o conceito de capacidade de suporte. 

16 É importante estudar muito bem as áreas potenciais a ser destinadas ao turismo. Analisar níveis de 

vulnerabilidade e risco de perda de recursos ou de serviços ecossistêmicos da área em questão com o exercício 

do turismo. Implementar turismo ecológico em todos os casos, avaliar capacidade de carga das áreas, contar 

com infraestrutura e pessoal adequado para sustentar o turismo e sempre seguir o alinhamento de proteção 

definido pelas UCs.  

20 Eu acho que falta comunicação entre as entidades responsáveis, tem que dialogar, planejar e chegar a politicas 

publicas com mesmo interesse,  essa simbiose é fundamental 

21 Maior participação dos residentes no entorno das UCs, em relação à gestão das mesmas 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Nuvem de palavras sobre planejamento e gestão do turismo - representantes das equipes 

gestoras e coordenadores-gerais das unidades de conservação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Tabela 43 - Sugestões para que o planejamento e a gestão do turismo em unidades de conservação 

contribuam para o desenvolvimento - especialistas (conclusão) 

Planejamento (56%) 
24 Eu acho que as pessoas tem que comprar a ideia .... o que eu quero dizer é que em geral a cidade tem cernes.. 

ex: aquela é a cidade das arquiteturas antigas ou aquelas é a cidade dos museus .... acho que seria fantástico 

ser a cidade das UCs que a cidade girasse em torno disso mas para isso é necessário que os residentes invistam 

nisso .... em geral só se coloca uma ideia na cidade por marteladas e com marteladas eu não me refiro a 

agressão (hhahaha) e mais a repetição .. repetição ... repetição... até que seja inserido o bairrismo. pra que as 

pessoas vejam que também  ""pertence" a elas as UCs .. é normal que as pessoas que vivem na cidade não a 

conheçam-a muito bem... por vezes os turistas desfrutam mais da cidade que os próprios moradores... se os 

moradores perceberem a importância terá a valorização  desses locais mais investimento e dai o 

desenvolvimento  centrifugo a partir da UCS e por causa das UCs. 

25 Um planejamento técnico político da política de turismo 

26 manejo e abordagem ecossistêmica 

29 Ações coordenadas envolvendo política governamental de estimulação ao uso do ambiente natural de forma 

consciente, assim como, capacitação dos agentes ambientais para o turismo e conservação dos recursos 

naturais. 

30 Primeiro é preciso que os instrumentos de planejamento e gestão das UCs estejam sempre atualizados e que 

sejam feitos de maneira participativa, reconhecendo a realidade local. O plano de manejo e o zoneamento 

devem prever a visitação pública e estabelecer os protocolos para que esta atividade seja feita com o menor 

impacto ambiental possível. Tudo vai depender da categoria de unidade de conservação, pois em uma APA, 

por exemplo, os agentes do turismo tem muito mais liberdade para atuar dissociados dos moradores. Já em 

uma RDS ou RESEX o turismo tende a ter um controle maior da comunidade. No caso de parques, por 

exemplo, não existem as populações locais, o que pode reduzir os conflitos de interesse. Cada caso tem que 

ser estudado de forma particular. 

Educação (36%) 
3 Todas as ações passam pela educação ampla, integrada e efetiva. Ainda investimos pouco em qualificação 

especializada, quando comparamos o planejamento e a gestão das UC no Brasil, com o realizado na Europa 

e na América do Norte. No Brasil, uma parte significativa dos profissionais ainda necessita de qualificação 

efetiva e especializada para que o planejamento e a gestão do turismo em UC atendam as necessidades reais 

da comunidade, da economia e do ambiente de forma integrada. 

4 Maior e melhor sistema de fiscalização nas Unidades de Conservação e educação ambiental para a população 

com vistas a conscientização dos cuidados necessários com UCs.  

5 Educação ambiental e conscientização dos usuários/visitantes 

12 Explicar de forma breve e convincente aos visitantes a importância das UC's. Em relação ao turismo, todos 

os estabelecimentos devem apresentar licença ambiental emitida por órgão ambiental competente. 

14 O fortalecimento do conceito da importância da preservação ambiental na educação básica por meio de 

visitação programadas. 

18 Política ampla: desde o ensino fundamental devem ser abordados conteúdos que despertem a sensibilidade 

da proteção e conservação ambiental. Isso deve ter continuidade nos outros níveis de ensino 

22 melhorar a conscientização dos visitantes para a conservação da natureza  

23 Que o povo visitante seja educado. Isto pra nao prejudicar a biodiversidade ali presente. 

31 O incremento de mais projetos que visem a educação ambiental para a sustentabilidade desses locais que 

disponibilizam entrada do público, reforçando a importância da existência da biodiversidade, dos seus 

serviços ecossistêmicos e da importância de áreas verdes para a saúde pública e socioeconômica. 

Outros (8%) 

6 Respeito à integridade da biodiversidade (estrutura e funcionamento dos ecossistemas) das UC's como 

prioridade. A prioridade das necessidades dos turistas deve ser sempre secundária. 

28 Que a conservação seja enfatizada como um mecanismo de manutenção de atividades econômicas e entre 

elas o turismo e que e todos os aspectos, a conservação aumenta o bem estar da sociedade. 
*Cada numeral corresponde à identificação do especialista. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Dada a similaridade entre as repostas dos especialistas, elas foram agrupadas em 

categorias: 1) Planejamento (56%) - as respostas dessa categoria foram no sentido que o 

planejamento (e legislação) deveria ser embasado em estudos técnicos, feito por equipe 

qualificada e multiprofissional. O planejamento deveria atender às necessidades dos grupos de 
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interesses e possibilitar maior participação deles, os quais deveriam se apropriar do local e, com 

isso impulsionar mudanças significativas; 2) Educação (36%) - nessa categoria os especialistas 

destacaram a importância de educação para que o turismo fosse um meio para o 

desenvolvimento com ações voltadas para o turista, qualificação dos profissionais que estavam 

trabalhando nas UCs, e melhoria do sistema de fiscalização e de educação, neste último caso, 

não só as ações educativas das UCs, mas do sistema de ensino como um todo ; 3) Outros (8%) 

- duas respostas compuseram essa categoria, uma foi no sentido de priorizar ações em prol do 

meio ambiente, e o turismo deveria ser secundário e, a outra, foi no de evidenciar a conservação 

por meio da importância da manutenção do turismo como atividade econômica e dos benefícios 

para as pessoas. 

Na Tabela 44 é possível ver a recapitulação dos caminhos atrelados ao turismo com 

meio de desenvolvimento nas UCs, segundo os representantes das equipes gestoras das UCs e 

dos seus coordenadores-gerais e as sugestões dos especialistas sobre isso. 

 
Tabela 44 - Turismo com meio para o desenvolvimento segundo os representantes das equipes gestoras 

das unidades de conservação e dos seus coordenadores-gerais e sugestão dos especialistas 

sobre como o turismo pode ser um meio para o desenvolvimento 

Função Entrevistado 
Planejamento e gestão do turismo como 

meio para o desenvolvimento 
Sugestões - especialistas 

Representante 

da equipe 

gestora 

A 
• Concepção filosófica sociocêntrica, 

visão holística, gestão reativa. 

Planejamento 

• Estudos técnicos; equipe 

qualificada e multiprofissional; 

• Participação e atendimento das 

necessidades dos grupos de 

interesse; apropriação das UCs 

pelos grupos de interesse. 

Educação  

• Ações voltadas para o turista; 

qualificação dos profissionais 

que estão trabalhando nas UCs; 

melhoria do sistema de 

fiscalização e de educação da 

UC e como um todo. 

B • Plano de manejo e zoneamento. 

C 

• Turismo com atividade economia 

alternativa às outras mais impactantes, 

ordenamento do turismo. 

D • Turismo como meio de educação. 

E • Turismo como meio de educação. 

F 

• Diretrizes institucionais, 

sustentabilidade, inclusivo, turismo de 

base comunitária, turismo como 

alternativa de renda . 

Coordenador-

geral 

G 

• Perfil do gestor, intenções para gestão 

feitas pelo gestor, histórico de criação 

da UC, parceria com outros órgãos. 

H 

• Protocolos de segurança, orientação 

do visitante, autorização para 

desenvolver a atividade, diálogo com a 

comunidade, com o trade turístico. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Nota-se que as sugestões dos especialistas não destoaram do pensamento dos 

representantes das equipes gestoras das UCs e dos seus coordenadores-gerais, nem dos 

documentos das UCs. Todos enfatizaram a importância do planejamento democrático e 

participativo, a exemplo de Cifuentes, Izurieta e Faria (2000) e Sachs (2008). O que, por sua 
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vez, era uma característica que o paradigma Alternativo colocava como necessária ao 

planejamento do turismo para que ele fosse um meio para o desenvolvimento e, foi o aspecto 

em comum presente nas UCs da pesquisa. Mas, também houve a presença do paradigma da 

Modernização, no tocante as ações de geração de emprego e renda e ordenamento. 

Porém, o planejamento e a gestão do turismo tendiam a ser realizados ou pensados 

(nesse caso nada era feito) pelo modelo dominante de planejamento unidades de conservação 

com visitantes, que conforme Weaver e Lawton (2017) significava que as UCs demonstravam 

tendência biocêntrica, embasada em estudos científicos e a relação contraditória entre os 

interesses protecionistas das UCs e a dependências dos recursos gerados pela visitação, métodos 

de gerenciamento de visitação, capacidade de minimização dos efeitos negativos da visitação 

em UCs e de promoção retorica do desenvolvimento sustentável. Tudo isso, se aplicado, com 

rigor, para a gestão do turismo e a natureza em UCs, resultaria em a uma relação de 

coexistência, o que ainda não seria o ideal (Weaver & Lawton, 2017). 

A educação foi atrelada ao turismo, pelos grupos participantes da pesquisa, de maneira 

similar. Ele foi posto, quase que exclusivamente, como uma prática de educação ambiental, 

principalmente entre os entrevistados. Como já dito, turismo e educação são coisas distintas. 

Retoma-se, para reforçar essa posição, que quando a agenda de desenvolvimento em vigor era 

a dos ODM havia o objetivo 2 - Oferecer educação básica de qualidade para todos e, uma das 

críticas feita a eles foi referente a esse objetivo. Pois, foi dada relevância à educação de tal 

maneira, que ela, sozinha praticamente, resolveria os entraves para o desenvolvimento (Fukuda-

Parr, 2016; McCloskey, 2015).  

Apenas um entrevistado fez a colocação que a educação era fundamental para equilibrar 

as relações dos usos dados às UCs, entre eles o turismo, e a preservação. A educação pode ser 

um meio e, o turismo outro. Os dois juntos podem potencializar seus objetivos de contribuir 

para o desenvolvimento, principalmente em UCs, onde se espera que estejam concatenados.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Esta tese se propôs a discutir o turismo enquanto meio de desenvolvimento nas unidades 

de conservação. A hipótese de pesquisa é de que o planejamento e a gestão do turismo em 

unidades de conservação são reflexo de uma visão tradicional de desenvolvimento e foi 

confirmada.  

A dinâmica das UCs mostrou-se conflituosa principalmente nas que vivenciavam maior 

relação com o turismo: Apabg, Refauts e Pemp. No caso desse último a pressão para sua 

abertura tornou-se, quiçá, seu principal conflito. Apesar disso, assim como a Apabg, o Pemp 

dispunha de PM e gestor, ao passo que na Refauts isso não existia, demostrado ser a UC mais 

deficiente quanto a sua implementação. As práticas turísticas aconteciam na área da Apabg e 

Refauts, indo de passeios de barco, quadriciclos, a atrações em boates em Pipa. Todas as 

atividades turísticas eram desenvolvidas pela iniciativa privada. As UCs tinham que conciliar 

seus objetivos de proteção com interesses e questões de poder entre os diversos atores 

envolvidos no turismo.  

Já, as UCs federais não demostraram conflitos com o turismo, mas sofriam pressões 

variadas dele. Elas apresentaram melhores condições de gestão, principalmente a Flona. Ela era 

o espaço mais antigo de proteção da natureza, entre os pesquisados, e com menor relação com 

o turismo, se comparada as demais UCs. O Parna da Furna Feia mesmo sendo a UCs com menor 

tempo de criação e, ainda estar fechada à visitação, desenvolvia ações para o planejamento do 

turismo, o que se acredita ser um fator que contribuía para que a pressão para sua abertura não 

se configurasse em um conflito como ocorria com o Pemp. O fato de a atividade turística não 

estar acontecendo em sua plenitude nas UCs federais pode ser um indicador para elas terem 

apresentado uma relação menos conflituosa com o turismo que as outras UCs pesquisadas. 

Assim, quanto ao objetivo primeiro, caracterizar a dinâmica e prática do turismo em 

UCs, pode-se dizer que nas UCs em que havia maior relação com o turismo, tanto detinham 

práticas turísticas diversas e difusas e dinâmicas eram conflituosas.  

O segundo objetivo intermediário da tese foi identificar as concepções de 

desenvolvimento e turismo nas UCs. A respeito desse objetivo, é lícito dizer que os 

documentos das UCs, com exceção de Refauts, mostram-se alinhados ao paradigma 

Alternativo de desenvolvimento, em acordo com a literatura, a legislação, a maioria dos 

especialistas e parte das equipes gestoras das UCs, coadunando com o que se entende ser 
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mais apropriado às UCs nesta pesquisa. Porém, metade dos entrevistados mostraram-se 

adeptos à compreensão de desenvolvimento vinculada ao paradigma da Modernização. 

Apenas Apabg definiu sua concepção de turismo em seus documentos – turismo 

sustentável. Todas as UCs citaram várias formas de turismo alternativo indistintamente, o 

que demostrou a falta de conhecimento do que é turismo. Por unanimidade, os representantes 

das equipes gestoras das UCs e seus coordenadores-gerais tinham uma compreensão restrita 

de turismo, assim como a maioria dos especialistas, pois ficou entre turismo como atividade 

econômica e turismo com foco no turista. Alguns entrevistados pareciam ter dado uma 

resposta pessoal e, não enquanto gestores de UCs. 

Com relação ao objetivo terceiro, entender como repercutem as concepções de 

desenvolvimento e turismo, das equipes gestoras, no planejamento e gestão das UCs, observou-

se que mesmo a participação dos grupos de interesse sendo pregada nos PM e defendida por 

todos, o que se fazia foi considerado insuficiente, assim como as projeções sobre isso, para que 

os benefícios que se atribuem ao turismo, com base no paradigma Alternativo, materializem-

se. Ressalta-se que as comunidades e municípios onde as UCs estão localizadas eram carentes, 

dependentes e esperançosos dos benefícios que o turismo poderia trazer-lhes. Ainda sobre a 

participação, contraditoriamente ao que assumiam, a Apabg, o Pemp, a Flona de Nísia Floresta 

e a Refauts não dialogam entre si, o que contribuiria para resolução de problemas em comuns, 

principalmente entre as UCs que apresentavam realidades mais conflitantes. 

Revelou-se também falta de apropriação da base teórica sobre desenvolvimento e 

turismo pelos representantes e coordenadores-gerais das UCs, até mesmo dos especialistas. A 

isso, somando-se a presença das opiniões pessoais nos processos de planejamento e gestão, para 

além de aceitável, pode acarretar em ações destoantes com os objetivos das UCs.  

A isso, acrescenta-se a complexidade de uma UC, que exige uma equipe 

multiprofissional. É impossível para um único profissional dar conta de todo conhecimento 

necessário para o planejamento e gestão de uma UC e fazer sua gestão sozinho. O que entendeu-

se refletir, em certa medida, em frustração dos entrevistados que demostravam querer fazer 

mais do que faziam, ou tentavam fazer, mas não conseguem por falta de condições.  

Desvelou-se também a compreensão do turismo como prática educativa, portanto não 

se pensa no planejamento do turismo, mas na organização e operacionalização e atividades que 

proporcionem ensino e aprendizagem. Então, uma relação equivocada, pois iguala as atividades 

de educação ambiental desenvolvidas nas UCs, ou que se pretende desenvolver, como o 

desenvolvimento de atividade turística. 
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A resposta ao problema dessa pesquisa – de que forma o turismo constitui-se em um 

meio para o desenvolvimento nas UCs? – é que o turismo constitui-se em um meio para o 

desenvolvimento nas unidades de conservação numa perspectiva de atividade econômica, que 

ruma ao desenvolvimento econômico. Isso é contraditório aos objetivos das UCs. Assim, pensar 

dessa forma dificulta encontrar a resolução para os problemas que envolvem o turismo nesses 

espaços. 

Pensar o desenvolvimento na concepção alternativa significa que ele deve ser 

participativo e integrado com as diferentes dimensões da vida, quais sejam: ecológica que trata 

da sustentabilidade ambiental como um princípio orientador de todas as políticas de 

desenvolvimento; social que engloba as questões de melhoria da saúde, educação, emprego e 

oportunidades de moradia; política que aborda o reconhecimento dos direitos humanos, a 

criação de liberdade política e a habilitação das sociedades para selecionar e operar sistemas 

políticos apropriados às suas necessidades e estruturas; cultural que ocupa-se da proteção ou 

afirmação da identidade cultural e autoestima; vida plena que trata da preservação e 

fortalecimento dos sistemas de significado, símbolos e crenças de uma sociedade, e a 

econômica, que corresponde à criação de riqueza e o acesso equitativo a recursos como um 

meio de superar a pobreza, e outras que, possam ser acrescentadas e, ainda, pensar na 

possibilidade de decrescimento, se essa for a opção mais adequada para um dado local.  

Isso, de modo que se preze pela justiça social, o reconhecimento das limitações do 

planeta, das responsabilidades e deveres de cada um e, de que não há repostas ou tecnologias 

para solucionar todos os problemas. Deve-se ainda considerar às necessidades das pessoas, no 

contexto glocal. A isso, não se descarta as contribuições das agendas de desenvolvimento, que 

vêm sendo aprimoradas com base, tanto nas reinvindicações e autorreflexão sobre seus 

propósitos quanto nas necessidades das sociedades. 

O turismo deve e pode ser desenvolvido nas UCs envolvendo em sua abordagem 

educação, emprego digno, geração de renda, saúde pública, preservação cultural, questões 

ambientais, governança, relações intersetoriais, colaboração de partes interessadas, capacitação 

em desenvolvimento de negócios, entre outros (Matarrita-Cascante, 2010; Novelli & Hellwig, 

2011; Sharpley & Telfer, 2005). Ou seja, o turismo pensado como uma unidade complexa 

contextualizada, um todo que não se reduz à soma das partes que devem ser pensadas 

dialogicamente e no estabelecimento de inter-relações e articulações (Capra, 1997; Morin, 

2011; Vasconcellos, 2002), ancorado na plataforma Ética (Macbeth, 2005).  

Assim, esta pesquisa tem como implicação para as UCs estimular a apropriação e o 

alinhamento do paradigma Alternativo de desenvolvimento com o turismo, o qual deve ser 
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pensado de forma sistêmica, complexa, podendo dessa maneira a ampliar suas possibilidades 

de ser um meio para o desenvolvimento nas UCs e, indo em direção ao o planejamento 

embasado nos princípios de unidades de conservação e visitantes (Weaver & Lawton, 2017).  

Portanto, recomenda-se a incorporação do paradigma Alternativo de desenvolvimento 

e de orientações das Agendas de desenvolvimento, em especial os ODS, ao planejamento e 

gestão do turismo nas UCs, de maneira harmônica à compreensão do turismo enquanto 

atividade complexa, o que contribui para a ampliação dos serviços ecossistêmicos que as UCs 

podem oferecer à sociedade. Mais ainda, em um momento em que a pandemia da Covid-19 

mostra-nos o quanto precisamos pensar de maneira integrada e humanizada a vida. 

A pesquisa foi limitada pelo tamanho da amostra. A inclusão de mais UCs poderia 

ampliar o horizonte sobre a tema ora abordado. Outra limitação foi no tocante à definição dos 

especialistas, que poderia ter sido feita com pesquisadores mais próximos ao tema desta tese. 

Mas, isso teve relação com a limitação de tempo para realização dessa coleta de dados e 

mudanças metodológicas.  

Face do exposto, futuras pesquisas podem ampliar a análise tanto para outras UCs, como 

incluir as comunidades entre outros atores. 
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Apêndice A - Pesquisa de teses sobre o tema desta pesquisa 

 

Tabela A 1 - Palavras-chave isoladas e combinadas usadas no mapeamento do processo de construção do 

conhecimento – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

Palavras-chave 
Idiomas 

Português Inglês 

Turismo 208 7 

Desenvolvimento - Development 4,488 179 

Planejamento - Planning 644 42 

Gestão - Management 1.439 110 

“Área* protegida*” / “Unidade* de conservação” - “Protected area*” 72 / 16 0 

Total 6.867 338 

Total geral 7.205 

 

Palavras-chave combinadas 
Idiomas 

Português Inglês 

Turismo e desenvolvimento - Tourism e development 17 0 

Turismo e planejamento - Tourism e Planning 9 1 

Turismo e gestão - Tourism e management 4 0 

Turismo e “Área* protegida*” / “Unidade* de conservação” - Tourism e 

“Protected area*” 
1/4 0 

Planejamento e “Área* protegida*” / “Unidade* de conservação” 

Planning e “protected area*” 
0* / 2 0 

Gestão e Área* protegida*” / “Unidade* de conservação” 

Management e “protected area*” 
3 / 8 0 

Total 48 1 

Total geral 49 

*Uma tese foi encontrada, mas já havia sido contabilizada, pois havia o descritor planejamento. 

Fonte: Dados do estudo, maio, 2019. 

 

Tabela A 2 - Resultado da busca de Teses na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (continua) 
Título da tese Autor Ano 

Turismo e desenvolvimento  

Sistema de indicadores de sustentabilidade: uma aplicação ao contexto de 

desenvolvimento do turismo na região de Bueno Brandão, Estado de Minas 

Gerais, Brasil 

Frederico Yuri 

Hanai 
2009 

Potencialidades locais, turismo e desenvolvimento local para o cariri paraibano 
Luiz Gonzaga de 

Sousa 
2011 

Turismo, fronteira e desenvolvimento na Pan-Amazônia: trajetórias entre o Brasil 

e a Guiana Francesa 

Silvia Helena 

Ribeiro Cruz 
2010 

Modelo de ordenação territorial para o desenvolvimento do turismo regional 
Luiz Fernando de 

Souza 
2012 

Turismo de sol e mar : empreendimentos turísticos imobiliários e o 

desenvolvimento urbano e socioeconômico no litoral do Ceará - o caso de 

Beberibe 

Lucila Naiza 

Soares Novaes 
2012 

Turismo e políticas públicas na Amazônia brasileira: instâncias de governança e 

desenvolvimento nos municípios de Santarém e Belterra, oeste do estado do Pará 

Wilker Ricardo de 

Mendonça 

Nóbrega 

2012 

Modelo de avaliação da influência dos sistemas de transportes para o turismo no 

desenvolvimento territorial  

Elisangela 

Aparecida 

Machado da Silva 

2013 

Dinâmica espacial e condicionantes para o desenvolvimento dos serviços ligados 

ao turismo no Piauí : uma leitura geográfica da organização do espaço litorâneo 

Jorge Martins 

Filho 
2014 

Turismo de experiência, culturas e desenvolvimento uma relação possível para o 

Pantanal Mato-Grossense na sub-região de Miranda? 

 

Débora F. 

Gonçalves 
2016 
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Tabela A 2 - Resultado da busca de Teses na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (continua) 

Título da tese Autor Ano 

Turismo e desenvolvimento  

Os territórios de governança e suas redes geográficas: estudos sobre o 

desenvolvimento do turismo rural nos Campos Gerais/PR, Brasil e comunidade 

autônoma de Aragão, Espanha 

Silvana Kloster 

dos Santos 
2017 

Reserva de desenvolvimento sustentável Rio Negro (AM) e sua relação com o 

turismo de base comunitária: perspectivas de gestão local na Amazônia e 

percepção das comunidades 

Roberta Maria de 

M. Sousa 
2017 

Turismo na Amazônia: políticas públicas e desenvolvimento nos municípios de 

Cametá e Santarém no estado do Pará 

José Carlos da 

Silva 
2017 

Turismo, políticas públicas e desenvolvimento: uma avaliação do programa de 

regionalização do turismo nas cinco regiões turísticas do Rio Grande do Norte 

(2004-2014) 

Renata Mayara M. 

Lima 
2017 

Um framework para análise da contribuição conjunta dos clusters de tecnologia 

e de turismo para a inovação e o desenvolvimento territorial 
Cristina Martins 2017 

As políticas de desenvolvimento rural e o turismo no espaço rural: os casos dos 

municípios de Rosana, Presidente Epitácio (São Paulo, Brasil), Santiago de 

Compostela e Padrón (Galícia, Espanha) 

Clediane 

Nascimento 
2018 

Medidas para o desenvolvimento de um turismo sustentável no Distrito de Lavras 

Novas, Ouro Preto - MG 

Letícia Maria R. 

Gomes 
2018 

Turismo em Comunidades Tradicionais: políticas de desenvolvimento local e 

territorialidades humanas na RDS do Rio Negro (Iranduba-AM) 

Glaubécia T. da 

Silva 
2018 

Turismo e planejamento 
Subsídios geológicos para o planejamento e gestão ambiental do turismo em 

estâncias: estudo de caso em Paraguaçu Paulista (SP)  

José Reynaldo 

Bastos da Silva 
2008 

Turismo, política e Planejamento - Estudo do Circuito Turístico do Diamante no 

Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais 

Claudia Freitas 

Magalhaes 
2008 

O turismo no contexto do planejamento e gestão estratégica de Curitiba 
Isabela de Fátima  

Fogaça 
2011 

Contradições do Planejamento Territorial do Turismo no Brasil: o Distrito de São 

Francisco Xavier, São José dos Campos (SP) 
Renato S. P Araújo 2012 

Planning culture of tourism in Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE and Salvador-

BA metropolitan regions 
Larissa S. F. Alves 2013 

O planejamento integrado baseado na produção associada ao turismo: a caso do 

espaço rural de Joinville-SC  

Marinês da 

Conceição 

Walkowski 

2014 

Governança regional em áreas protegidas: ecofronteiras e turismo no 

planejamento territorial do Mosaico Bocaina SP/RJ  
Márcio B. Labruna 2015 

Navegação fluvial, turismo e planejamento: as possibilidades de circulação 

material no território nacional o caso das hidrovias do Tietê, Paraná e Paraguai 
Felipe Silva 2015 

A identidade territorial como estratégia de planejamento do turismo rural: 

interfaces entre o Vale dos Vinhedos e o Alto Douro Vinhateiro  

Tiaraju Salini 

Duarte 
2016 

Planejamento urbano e turismo no Estado Novo (1937-1945): reflexões a partir 

da cidade de Petrópolis (RJ)  

André B. 

D.Daibert 
2016 

Turismo e gestão 
Gestão do turismo em território de grande densidade religiosa: o caso do Novo 

México  

Siegrid G. 

Dechandt, 
2011 

Gestão do conhecimento aplicada a gestão sustentável do turismo em Parques 

Nacionais  

Fernanda P. 

Teixeira 
2012 

(Re)invenção do turismo de base comunitária no litoral sul sergipano: turismo e 

economia criativa como elos de gestão participativa  

Lilian Maria de M. 

Alexandre 
2018 

Constructos norteadores para a resiliência na gestão do turismo Sinthya P. Costa 2017 

 

 

 

 

  

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_b30a5baaa99244a2494dc87aa8600605
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_b30a5baaa99244a2494dc87aa8600605
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Bastos+da+Silva%2C+Jos%C3%A9+Reynaldo+%5BUNESP%5D
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Claudia+Freitas+Magalhaes
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Claudia+Freitas+Magalhaes
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Foga%C3%A7a%2C+Isabela+de+F%C3%A1tima+%5BUNESP%5D
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Renato+Suano+Pacheco+de+Araujo
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_50afdb7227452447ec4d81706d698ebb
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_50afdb7227452447ec4d81706d698ebb
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Walkowski%2C+Marin%C3%AAs+da+Concei%C3%A7%C3%A3o
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Walkowski%2C+Marin%C3%AAs+da+Concei%C3%A7%C3%A3o
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_22b9724de55e0181289a43c2973b87f4
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_22b9724de55e0181289a43c2973b87f4
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=M%C3%A1rcio+Bahia+Labruna
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Felipe+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_9569edabeaef2b408d07f27371979ec0
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_9569edabeaef2b408d07f27371979ec0
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Tiaraju+Salini+Duarte
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Tiaraju+Salini+Duarte
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFJF_ae4c956febe7e23beec5163d0c1931c1
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFJF_ae4c956febe7e23beec5163d0c1931c1
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Daibert%2C+Andr%C3%A9+Barcelos+Damasceno
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Daibert%2C+Andr%C3%A9+Barcelos+Damasceno
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFBA-2_1d04cc0ef981c25f6af8f91598c4ef11
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFBA-2_1d04cc0ef981c25f6af8f91598c4ef11
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Dechandt%2C+Siegrid+Guillaumon
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_0efe8cabe54f140285ff28b3e5c203ba
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_0efe8cabe54f140285ff28b3e5c203ba
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Teixeira%2C+Fernanda+Pires
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFS-2_6c36ad83b0c93fe5827bdb7326c0340d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFS-2_6c36ad83b0c93fe5827bdb7326c0340d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Alexandre%2C+Lilian+Maria+de+Mesquita
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Alexandre%2C+Lilian+Maria+de+Mesquita
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRN_2f568190232209b25ee583e384b201c3
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Costa%2C+Sinthya+Pinheiro


208 

 

 

 

Tabela A 2 - Resultado da busca de Teses na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (conclusão) 

Título da tese Autor Ano 

Turismo e “Área* protegida*” / “Unidade* de conservação”  

Governança regional em áreas protegidas: ecofronteiras e turismo no 

planejamento territorial do Mosaico Bocaina SP/RJ 

Márcio Bahia 

Labruna 
2015 

Turismo sustentável, qualidade de vida e políticas públicas em unidades de 

conservação: um estudo de caso em Vargem-SP (APA do Sistema Cantareira)  

Cristiane F. S 

Suarez 
2010 

Empreendedorismo ambiental e preservacionismo compensatório: o turismo e as 

unidades de conservação Parque Estadual das Dunas e Área de Proteção 

Ambiental Jenipabu-RN   

Maria Célia 

Fernandes 
2011 

Um turismo de base comunitária para o Parque Nacional do Itatiaia: estudo sobre 

conflito socioambiental em unidade de conservação.  

Daniel Braga 

Hübner 
2013 

Monitoramento de indicadores-chave do turismo sustentável em unidades de 

conservação: um estudo de caso no Parque Estadual do Jalapão - Tocantins  

Veruska Chemet 

Dutra 
2016 

Planejamento e “Área* protegida*” / “Unidade* de conservação” 
A eficácia do planejamento turístico sustentável em unidades de conservação : o 

caso do Delta do Rio Jacuí/RS  

Cicero Castello 

Branco Filho 
2010 

Roteiro metodológico para o planejamento de zona de amortecimento em 

unidades de conservação 

Luís Fernando 

Carvalho Perello 
2011 

Gestão e Área* protegida*” / “Unidade* de conservação” 
Proteção de áreas naturais e desenvolvimento social: percepções de um conflito 

na gestão de unidades de conservação de proteção integral 

Jesus Manuel 

Delgado-Mendez 
2008 

Da proximidade à vizinhança = desenho e gestão das zonas de amortecimento em 

unidades de conservação  

Marcelo R.s 

Kinouchi 
2010 

Análise comparativa dos instrumentos de gestão em Unidades de Conservação 

visando a gestão participativa no Cone Sul  

Daniela R. T 

Riondet Costa 

2012 

Gestão em áreas protegidas: proposição metodológica para análise de impactos 

socioambientais nas comunidades tradicionais da APA Chapada do Araripe  

Paulo Sérgio S. 

Nascimento 

2013 

Gestão de recursos comuns no entorno de áreas protegida : ação coletiva e 

desenvolvimento rural no sistema sócioecológico (SES) do Parque Nacional da 

Serra da Bodoquena - MS 

Pereira, Márcio de 

Araújo 

2013 

Gestão territorial de unidades de conservação no litoral sergipano  Claudio Roberto 

Braghini 

2016 

Gestão de Unidades de Conservação em contexto metropolitano: representações 

e conflitos na Região Metropolitana de Salvador  

Jacileda C. Santos 2016 

Gestão de unidades de conservação ambiental: perspectivas pragmáticas e 

organizacionais  

Gustavo M. 

Rezende 

2017 

Desafio à gestão ambiental pública: gerenciamento de Unidades de Conservação 

da Natureza em consonância com a legislação de recursos hídricos  

Venícius Juvêncio 

M. Mendes 

2017 

Fonte: Elaborado pela Autora com base no site da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, 2019. 
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Apêndice B - Unidades de conservação no Rio Grande do Norte 

 

Tabela B - Unidades de conservação do Rio Grande do Norte (continua). 

Categoria Nome da Unidade de Conservação Criação Área/ha Município(s) Responsável 

Vinculadas ao Governo Federal 

Proteção 

integral 

Reserva Biológica Atol das Rocas  05.06.1979 36.249  

ICMBio Estação Ecológica do Seridó 31.05.1982 1.123,61 Serra Negra do Norte/ 

Parque Nacional da Furna Feia  05.07.2012 8.494 Baraúnas e Mossoró 

Uso 

sustentável 

Floresta Nacional de Açu  18.07.2001 215 Açu 
ICMBio 

Floresta Nacional de Nísia Floresta  27.09.2001 174 Nísia Floresta 

Reserva Particular de Patrimônio Natural Fazenda Salobro 

(conhecida como RPPN Stoessel de Brito) 
20.05.1994 755,95 Jucurutu Lydia Brasileira de Brito 

Reserva Particular de Patrimônio Natural Ser Nativo  05.06.1996 154,29 Acari Cecília G. de Medeiros 

Reserva Particular de Patrimônio Natural Mata Estrela  30.03.2000 2.039,93 Baía Formosa Destilaria Baía Formosa S/A 

Reserva Particular de Patrimônio Natural Santa Helena  08.03.2006 21,63 São Bento do Norte Camarave Empreend. LTDA 

Reserva Particular de Patrimônio Natural Esperança  31.08.2010 500 Carnaubais Queiroz Galvão Alimentos S/A 

Reserva Particular de Patrimônio Natural Dunas Douradas 07.01.2016 170,31 Extremoz 
Sociedade Potiguar de 

Empreendimentos S/C LTDA 

Reserva Particular de Patrimônio Natural Mata da Bela 09.09.2019 89,14 Baía Formosa 
Exitus Fundo de Investimento 

Imobiliário FII 

Vinculadas ao Governo Estadual 

Proteção 

integral 

Parque Estadual Dunas de Natal Jornalista Luiz Maria Alves  22.11.1977 1.172 Natal 

Idema 
Parque Estadual Florêncio Luciano 10.08.1988 446,02 Parelhas 

Parque Estadual Ecológico Pico do Cabugy 16.03.2000 201,62 Angicos 

Parque Estadual Mata da Pipa 12.09.2006 290,88 Tibau do Sul 
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Tabela B - Unidades de conservação do Rio Grande do Norte (conclusão) 

Categoria Nome da Unidade de Conservação Criação Área/ha Município(s) Responsável 

Vinculadas ao Governo Estadual 

Uso 

sustentável 

Área de Proteção Ambiental Piquiri- Una 06.06.1990 40.707,45 
Pedro Velho, Canguaretama, 

Várzea, Espírito Santo e Goianinha 

Idema 

Área de Proteção Ambiental Jenipabu 17.05.1995 1.735,89 Natal e Extremoz 

Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra 22.03.1999 42.000 

Arês, Goianinha, Nísia Floresta, 

São José do Mipibu, Senador 

Georgino Avelino e Tibau do Sul 

Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais 06.06.2001 180.000 
Touro, Rio do Fogo e 

Maxaranguape 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão 18.07.2003 12.946,03 Macau e Guamaré 

Área de Proteção Ambiental Dunas do Rosado 21.02.2018 16.593,7 Porto do Mangue e Areia Branca 

Vinculadas aos Governos Municipais 

Uso 

sustentável 

Reserva de Fauna Costeira de Tibau do Sul 17.02. 2006 535,6 Tibau do Sul Prefeitura de Tibau do Sul 

Área de Relevante Interesse Ecológico da Ilha da Coroa 03.07.2013 78,2 Mossoró Prefeitura de Mossoró 

Área de Relevante Interesse Ecológico Mata da Bica de 

Portalegre 
02.02.2016 50,66 Portalegre Prefeitura de Portalegre 

Proteção 

integral 

Parque Natural Municipal da Cidade do Natal* 13.12. 2006 62,2 Natal Prefeitura do Natal 

Parque Florestal Municipal Boca da Mata 23.12.2008 68,9 Ceará-Mirim Prefeitura de Ceará-Mirim 

Parque Ecológico Municipal Felipe Camarão de Santo 

Antônio do Potengi 
18.10.2016 6,86 São Gonçalo do Amarante 

Prefeitura de São 

Gonçalo do Amarante 

Parque Natural Municipal José Mulato  29.06.2017 82,5 Arês Prefeitura de Arês 

Fonte: Criado pela Autora com base nos dados dos sites do ICMBio, Idema e das Prefeituras do Natal, de Ceará-Mirim, Mossoró, São Gonçalo do Amarante, Tibau do Sul 

e Portalegre, 2019. 

*No decreto de criação de 13.12. 2006 foi chamado de Parque da Cidade. O decreto de 25.08.2011 alterou o nome para Parque Natural Municipal da Cidade do Natal, 

porém a portaria de 31.07.2014 que institui as normas de funcionamento da Parque o nome usado é Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte, bem como, em 

informações sobre o local no site da Prefeitura do Natal. 
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___/__/_

__ 

Início/Fim: _______ -______   

Apêndice C - Roteiro de entrevista 

 

 

Entrevistado: ____________________________________ UC: __________    Local Entr.: _________________ 

Função/Cargo: ________________________ Esc.: ___________________ Tempo de serviço na UC: ________ 

Objetivo da entrevista: 1) conhecer as concepções de desenvolvimento, turismo, planejamento e gestão do 

turismo dos atores diretamente envolvidos com a gestão das UCs. 
 

TÓPICOS-GUIA 

 

 Agradecimentos e comentários introdutórios sobre a pesquisa; 

 Pedido para assinatura do Tcle e de gravação da entrevista; 

 Certificar-se que o equipamento que será usado para gravação está funcionando, caso seja permitido gravar. 

 

1. Convidando para fazer descrições sobre o local – introdução para as questões específicas 
1.1 Poderia me falar sobre o que você faz aqui e seu tempo de trabalho nesta UC? 

1.2 Como é a dinâmica do local, o que acontece no dia-a-dia? 

1.3 Como você percebe a visão geral da sociedade sobre as UCs? 

1.4 Fale-me da importância desse local... 

1.5 Você pode me explicar como o turismo acontece aqui/Como ele é pensado para este local? 

2. Provocando informação contextual – compreensão sobre desenvolvimento e turismo 
2. 1 O que vem a sua mente quando você pensa em desenvolvimento? Caso a resposta não se refira à desenvolvimento como tratado 

na pesquisa, explique ao entrevistado, sem com isso induzir sua resposta a algum conceito seu de desenvolvimento. 

2.2 O que vem a sua mente quando se fala em turismo? 

3. Aprofundando a conversa - compreensão sobre desenvolvimento, turismo, planejamento e gestão 

no contexto da UC 

3.1 Que ações voltadas para as questões ecológicas são desenvolvidas na UCs relacionadas ao turismo? 

(Ecológica) 

3.2 Como o turismo na UC contribui para as questões relacionadas a saúde, educação, emprego e a moradia? 

(Social) 

3.3 Que ações a UCs faz para que os grupos de interesse participem das tomadas decisões relacionadas ao 

turismo? (Política) 

3.4 Como a UC age no tocante à proteção histórico-cultural relacionada com o turismo? (Cultural) 

3.5 Qual a relação econômica do turismo para esta UCs e seu entorno? (Econômica) 

3.6 Como você percebe a relação entre desenvolvimento e turismo no contexto desta UC? 

3.7 Como o planejamento e a gestão do turismo podem influenciar nessa relação? 

3.8 O que lhe faz pensar assim? 

3.9 Poderia me dizer algo mais sobre isso...? 

4. Projeções – o que pode ser feito com relação ao que o entrevistado disse 

4.1 Que tipo de ação (s) você acha que seria necessária para estreitar a relação entre desenvolvimento e 

turismo nesta UC? 
5. Observando a hipótese – confirmando o que foi dito sobre a relação entre desenvolvimento e turismo 

5.1 Daquilo que você disse... parece que você pensa que a relação entre desenvolvimento e turismo/ 

turismo/desenvolvimento é ... Estou certa disso? 

5.2 Como isso poderia acontecer? Poderia me dar um exemplo específico disso? 

6. Pensamentos finais 

6.1 Nós falamos sobre um tema muito interessante, há alguma coisa que nós não dissemos? 

 

Há outra pessoa que você indica que pode contribuir para esta pesquisa? 
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___/__/_

__ 

Início/Fim: _______ -______   

 

Apêndice D - Roteiro de entrevista gestor de órgão responsável pelas UCs 

 

 

Entrevistado: ____________________________________ Órgão: __________    Local Entr.: _________ 

Função/Cargo: ________________________ Escolaridade.: ________________ Tempo de serviço: _____ 

Objetivo da entrevista: 1) conhecer as concepções de desenvolvimento, turismo, planejamento e gestão do 

turismo dos atores diretamente envolvidos com a gestão das UCs. 
 

TÓPICOS-GUIA 

 

 Agradecimentos e comentários introdutórios sobre a pesquisa; 

 Pedido para assinatura do Tcle e de gravação da entrevista; 

 Certificar-se que o equipamento que será usado para gravação está funcionando, caso seja permitido gravar. 

 

1. Convidando para fazer descrições sobre o local – introdução para as questões específicas 

1.1 Qual a importância das UCs? 

1.2 Como você percebe a visão geral da sociedade sobre as UCs? 

1.5 Com relação ao turismo, como ele acontece nas UCs (no geral e no RN)? 

 

2. Provocando informação contextual – compreensão sobre desenvolvimento e turismo 
2.1 O que é turismo para você? 

2.2 O que é desenvolvimento? 

2.3 Para você há alguma relação entre turismo e desenvolvimento? 

 

3. Aprofundando a conversa - compreensão sobre desenvolvimento, turismo, planejamento e 
3.1 Isso ocorre nas UCs (relação entre turismo e desenvolvimento)? 

3.2 Como o planejamento e a gestão do turismo podem influenciar nessa relação? 

3.3 O que lhe faz pensar assim? 

3.4 Poderia me dizer algo mais sobre isso...? 

 

4. Projeções – o que pode ser feito com relação ao que o entrevistado disse 

4.1 Que tipo de ação (s) você acha que seria necessária para estreitar a relação entre desenvolvimento e 

turismo nesta UC? 

 

5. Observando a hipótese – confirmando o que foi dito sobre a relação entre desenvolvimento e turismo 
 

5.1 Daquilo que você disse... parece que você pensa que a relação entre desenvolvimento e turismo/ 

turismo/desenvolvimento é ... Estou certa disso? 

 

5.2 Como isso poderia acontecer? Poderia me dar um exemplo específico disso? 

 

6. Pensamentos finais 

 

6.1 Nós falamos sobre um tema muito interessante 
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Apêndice E - Questionário para os especialistas 

 

TURISMO E DESENVOLVIMENTO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Olá! 

 

Este questionário faz parte da pesquisa de doutorado, desenvolvida no âmbito do PPGTUR/UFRN, 

"Concepções de desenvolvimento no turismo em unidades de conservação", que tem como objetivo 

compreender qual concepção de desenvolvimento permeia o turismo nas unidades de conservação 

(UCs), e como pesquisadora responsável Clébia Bezerra da Silva (c  lebia@ufrn.edu.br). 

Nesta etapa, queremos saber sua opinião sobre o que poderia ser feito para que o turismo seja um meio 

para o desenvolvimento nas UCs. 

Você não será identificado. 

O tempo de resposta do questionário pode variar de 5 a 10 minutos. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Prezado (a) participante, o questionário a seguir   é parte de um estudo cujo objetivo é compreender qual 

concepção de desenvolvimento permeia o turismo nas unidades de conservação (UCs). É garantida a 

confidencialidade dos dados, que serão usados exclusivamente para fins acadêmicos. Sua participação 

é voluntária. Caso decline do convite, não haverá penalidade. Ao aceitar este termo você concorda em 

participar da pesquisa. 

 

(  ) Aceito participar. 

 

 

1. Em qual destas instituições você trabalha?  

 

(  ) IFRN.    (  ) Uern.     (  ) Ufersa.       (  ) UFRN 

 

 

2. Qual sua área de atuação acadêmica? 

a) (  ) Ciências Exatas e da Terra. 

b) (  ) Ciências Biológicas. 

c) (  ) Engenharias. 

d) (  ) Ciências da Saúde. 

e) (  ) Ciências Agrárias. 

f) (  ) Ciências Sociais Aplicadas. 

g) (  ) Ciências Humanas. 

h) (  ) Linguística, Letras e Artes. 

i) (  ) Outra. 

 

 

3. Gênero. 

 

(  ) Masculino.    (  ) Feminino. 

 

 

4. Qual destas concepções mais se APROXIMA ao que você compreende por desenvolvimento? 

 

(  ) Desenvolvimento é um movimento espontâneo da humanidade, e toda sociedade vai atingi-lo. 

(  ) Desenvolvimento ocorre por meio de práticas político-econômicas que promovem o bem-estar do 

ser humano. Implica também no incentivo às capacidades empresariais contidas em marco 

institucional caracterizado pelo direito de propriedade privada, livre mercado e liberdade de 

comércio. 

(  ) Desenvolvimento corresponde ao atendimento das necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.  

(  ) Desenvolvimento trata da possibilidade das populações poderem expressar uma ideia de futuro 

num território visto de forma aberta e flexível, em que esteja ausente a noção do espaço como 

fronteira, concretizando ações que possam ajudar à (re)construção desse futuro.  

mailto:clebia@ufrn.edu.br
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(  ) Desenvolvimento é a melhoria das condições de qualidade de vida de uma sociedade, com base na 

integração social, erradicação da pobreza e promoção do emprego. 

(  ) Desenvolvimento é a constante expansão das oportunidades dos indivíduos e sociedades, das 

liberdades culturais de todos e de cada indivíduo. 

5. Há algum comentário que você queira fazer sobre a questão 4? (Resposta não obrigatória.)  

 

 

 

6. Qual destas concepções mais se APROXIMA ao que você compreende por turismo? 

 

 

(  ) Turismo corresponde ao conjunto de viagens cujo objetivo é o prazer, os motivos comerciais, os 

profissionais ou outros análogos e durante os quais a ausência da residência habitual é 

temporária. 

(  ) Turismo tanto é o ato praticado pelos turistas quanto o sistema comercial montado para suprir suas 

necessidades. 

(  ) Turismo corresponde à soma dos fenômenos e relacionamentos decorrentes da interação nos locais 

geradores e hospedeiros de turistas, fornecedores comerciais, governos, comunidades e ambientes. 

(  ) Turismo é um amálgama de fenômenos e relacionamentos, e não um único, que surge do movimento 

de pessoas e envolve vários destinos. As viagens não estão relacionadas ao trabalho, são de curto 

prazo e para locais diferentes dos de residência e trabalho. 

(  ) Turismo é o estudo do turista, longe de seu local de residência e da indústria que atende às suas 

necessidades, e dos impactos que ambos, turista e indústria, geram sobre os ambientes físico, 

econômico e sociocultural da área anfitriã. 

(  ) Turismo é o conjunto de serviços que tem por objetivo o planejamento, a promoção e a execução 

de viagens, serviços de recepção, hospedagem e atendimento aos indivíduos e aos grupos, fora de 

suas residências habituais. 

 

 

 

7. Há algum comentário que você queira fazer sobre a questão 6? (Resposta não obrigatória.) 

 

 

 

8. Há alguma relação entre turismo e desenvolvimento? Explique.  

 

 

 

9. No geral, a sociedade:  

 

 

a) (  ) compreende a importância das UCs. 

b) (  ) compreende parcialmente a importância das UCs. 

c) (  ) não compreende a importância das UCs. Não quero responder. 

 

 

 

10. A relação entre turismo e UCs é (há três opções de respostas): 

 

 Relação 

inexistente 

Relação 

atual 

Relação 

possível 

conflituosa – ocorre quando o turismo prejudica, de alguma 

forma,, a natureza acima de limites aceitáveis. 

   

de coexistência – acontece entre o setor turístico e os agentes 

que promovem a proteção ambiental. Eles estabelecem 

relativamente pouco contato entre si. Isso pode ser devido às 

barreiras administrativas, pela normatização do turismo ou 

devido à ignorância de cada um sobre o campo do outro. 

   

de simbiose – ocorre quando turismo e proteção são feitos de 

forma que um beneficia o outro. 
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11. Há algum comentário que você queira fazer sobre a questão 10? (Resposta não obrigatória.) 

 

12. Qual sua opinião sobre estas possibilidades de planejamento e gestão do turismo em UCs (há 

três opções de respostas)? 

 

 Não 

ocorre. 

Ocorre 

atualmente. 

Pode vir a 

ocorrer. 

“UCs para visitantes” – corresponde a uma relação conflituosa, 

em que a presença de visitantes induz à degradação ambiental 

direta e indireta. 

   

“UCs com os visitantes” – corresponde a uma relação/tendência 

mais biocêntrica, em resposta aos impactos causados em 

momentos anteriores, embasada em estudos científicos, ações 

de gerenciamento e monitoramento. Destaca-se a relação 

ambivalente entre os interesses protecionistas das UCs e a 

dependência dos recursos gerados pela visitação. 

   

“UCs e visitantes”” – corresponde à ampliação e à modificação 

de ações de gerenciamento e monitoramento considerando a 

motivação e mobilização dos visitantes, para inspirar e 

materializar uma participação massiva satisfatória em 

atividades que melhorem a biodiversidade da UC e suscitem 

uma parceria duradoura entre ela e o visitante. 

   

 

 

 

13. Há algum comentário que você queira fazer sobre a questão 12? (Resposta não obrigatória.) 

 

 

 

14. O que você sugere que seja feito/alterado/incorporado para que o planejamento e a gestão do 

turismo em unidades de conservação contribuam para o desenvolvimento?  

 

 

 

15. Use este espaço, se quiser, para fazer alguma observação/comentário que ache pertinente sobre 

o formulário/pesquisa. (Resposta não obrigatória.) 

 

 

Muito obrigada! 
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Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO TURISMO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

  

Este é um convite para você participar da pesquisa: Turismo e desenvolvimento em unidades de conservação, 

que tem como pesquisador responsável Clébia Bezerra da Silva. 

Esta pesquisa pretende compreender qual (s) concepção (s) de desenvolvimento permeia o turismo nas unidades 

de conservação. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o de contribuir para que o turismo seja um meio para o 

desenvolvimento no contexto das unidades de conservação. Não há método alternativo para a não realização da 

entrevista. 

Caso você decida participar, você deverá responder ao roteiro de entrevista que elaboramos sobre 

desenvolvimento, turismo e a relação entre eles. A entrevista durará em média uma hora. Com seu consentimento haverá 

gravação de voz e/ou imagem, do contrário, as respostas serão anotadas. 

Durante a realização o procedimento ao qual o Sr.(a) será submetido é o de responder às questões perguntadas 

pelo entrevistador a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame 

psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto sobre alguma pergunta, o Sr. (a) pode se recusar a responder, e você terá como 

benefício sua contribuição para a proteção desta UC. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Clébia Bezerra da Silva, 

84xxxxxxxxx. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período 

de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - CEP/HUOL. Endereço: Av. Nilo Peçanha, 620, 1º Andar do Prédio 

Administrativo - Espaço João Machado, Petrópolis, Natal/RN - Telefone (84) 3342-5003 - E-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. 

 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável 

Clébia Bezerra da Silva. 

 

__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal)   ___________________ (rubrica do Pesquisador) 

1/2 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO TURISMO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos 

os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Concepções de desenvolvimento no turismo em 

unidades de conservação, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

______________________, _____/____/______. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Concepções de desenvolvimento no turismo em 

unidades de conservação, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

_______________________________, ____/____/____. 

 

Assinatura do pesquisador responsável:  

2/2 

Impressão 
datiloscópica do 
participante 
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Anexo B - Termo de Autorização para Gravação de Voz 

PAPEL SEM TIMBRE 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _______________________________________________, depois de entender os riscos e benefícios 

que a pesquisa intitulada Concepções de desenvolvimento no turismo em unidades de conservação poderá 

trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da 

necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Kerlei Eniele 

Sonaglio, Marcos Antônio Leite do Nascimento a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros 

a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados em 

garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada 

e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha 

autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a) 

coordenador(a) da pesquisa Clébia Bezerra da Silva, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse 

da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal (data). 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ COM O 

PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 

Impressão 
datiloscópica do 
participante 
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Anexo C - Autorização de pesquisa para unidades de conservação federais 
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Anexo D - Autorização de pesquisa para unidades de conservação estaduais  

 

 

Autorização nº 13/2019/IDEMA - NUC/IDEMA - DT/IDEMA - DG 

 

Ao(À) Sr(a). Clébia Bezerra da Silva 

 

AUTORIZAÇÃO Nº 67/2019 NUC-IDEMA 

 

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte por meio do Núcleo de Gestão de 
Unidades de Conservação (NUC), no âmbito de sua área de competência e considerado: 

 

A Lei Complementar Estadual nº 272 de 03 de março de 2004 que institui o Sistema Estadual de Unidade de 
Conservação - SEUC; 

A relevante contribuição que a pesquisa científica presta à administração e manejo de unidades de conservação, 

propiciando o uso do conhecimento na análise de problemas e na tomada de decisão. 

 

AUTORIZA a pesquisa em Unidade de Conservação de Proteção Integral, a saber: 

1. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CONTEMPLADA 

Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra - APABG e Parque Estadual Mata da Pipa - PEMP. 

2. ATIVIDADE/PESQUISA: 

Concepções de Desenvolvimento no Turismo em Unidades de Conservação 

3. RESPONSÁVEL AUTORIZADO 

 

Nome Função 

Clébia Bezerra da Silva Pesquisadora 

 

4. CONSIDERAÇÕES 

 

 A unidade de conservação é um espaço territorial com características naturais relevantes e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, legalmente instituídos pelo Poder Público com objetivos de conservação in situ e de 
desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais, com limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Neste sentido é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à 

conservação da natureza, a melhor relação das populações residentes com seu meio e a educação ambiental, sujeitando-se 
a prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade as condições e restrições por esta estabelecida e 

as normas previstas em regulamento. 

 As ações realizadas nas UC estaduais do Rio Grande do Norte se darão respeitando-se as normas e restrições estabelecidas 
no Plano de Manejo da UC (quando houver), e as normas estabelecidas pelo órgão gestor; 

 Os objetivos desta pesquisa são de relevante interesse para o Núcleo de Unidades de Conservação – NUC, pois visa 
compreender como o turismo é planejado e viabilizado nas unidades de conservação e qual sua contribuição para o 
desenvolvimento desses espaços. 

 Este projeto é viabilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 Os métodos a serem executados no projeto são apropriados aos objetivos propostos. 

 

5. . RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS 

 

 O Comitê de Ética, assim como o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e acesso ao Conhecimento Tradicional 
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Associado (CGEN), quando for o caso, deverá ser consultado a fim de se ter as devidas autorizações e/ou licenças que 

se façam necessárias; 

 Após o encerramento da pesquisa, o pesquisador se responsabiliza em disponibilizar os resultados alcançados para o Núcleo 
de Gestão de Unidades de Conservação. 

6. . RECOMENDAÇÕES GERAIS (NORMAS) 

 

 O Núcleo de Gestão de Unidades de Conservação autoriza apenas o acesso às unidades de conservação estaduais, não 
autorizando a coleta de nenhum tipo de material biológico. Coletas de qualquer natureza deverão ser respaldadas por 

autorização via ao Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO; 

 Qualquer alteração no cronograma deverá ser comunicada ao Núcleo de Gestão de Unidades de Conservação p 
esquisaucrn@gmail.com; 

 Sendo assim, a pesquisa fica autorizada no período de 03 de julho de 2019 a 03 de julho de 2020 podendo ser renovada, 
se necessário, mediante apresentação e justificativa; 

 Em todas as divulgações, devem ser citadas o Núcleo de Gestão de Unidades de Conservação e o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA; 

 Após o término da pesquisa deverá ser encaminhado o relatório geral nos moldes do NUC no prazo de até 45 dias, e os 
demais resultados solicitados, no prazo de até 120 dias. Esta ação condicionará na emissão de novas autorizações ou sua 

renovação no nome de qualquer um dos participantes do projeto, seja como responsável ou não pelo mesmo; 

 O Núcleo de Gestão de Unidades de Conservação está estruturando o banco de dados de pesquisa, como parte da política 

de dados, os resultado das pesquisas nas UC estaduais devem ser enviados ao Núcleo de Gestão de Unidades de 
Conservação no formato de metadados, visando o auxílio às pesquisas posteriores na área e aplicabilidade da informação 

à gestão da UC; 

 

 Os resultados direcionados ao NUC estão abaixo e serão exigidos: 

 

Relatório final - cópia formato digital 

Tese, Dissertação, Monografia, Artigos e publicações - cópia ou link para acesso. 

 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, 

Natal/RN, 03 de julho de 2019. 

 

Documento assinado eletronicamente por LEONLENE DE SOUSA AGUIAR, Diretor Geral, em 05/08/2019, às 14:09, conforme 

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do D ecreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 

 

 hhhhttps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgaocesso_externo=0, informando o código 

verificador 2664438 e o código CRC AE1FBD27. 

 

 

Referência: Processo nº 02810034.000794/2019-23 SEI nº 2664438 
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