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RESUMO: O texto procura apontar algumas das relações entre o tu
rismo. enquanto atividade social e econômica. com os objetivos e 
possíveis resultados da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento - 1992. Com base nos conceitos de de
senvolvimento sustentável. indicam-se algumas ações e atitudes visan
do sua implantação.
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ABSTRACT: The lext poiiits out some re/ations between tourism, 

considercd. here as a social and. ecoiiomic acihity, and. lhe goals and. 

outcomes of lhe Uniled. Nations COnferenee oii Environmcnt and. 

Deve/opmcnl - 1992 (UNCED or also kliow/i as Earllt Siimmit). Based. 

on lhe eoncepl o f susiainable dc\'e/opmcnt, some aclions and. alinides 

necded. to ils implanentation are strcssed, specialfy for professioiial 

people in lhe lottrism secior.

KEY WORDS: Tourism: UNCED-92; ECO-92. Sitsianaiblc tot/rism: 

implaiilatioit.'

Ao leitor cativado pelo título, faz-se, de pronto, um  alerta: não se 

trata de um artigo sobre as potencialidades para o turismo brasileiro 

em função da vinda de milhares de estrangeiros, provavelmente sensí

veis à questão ambiental e ao “ turismo ecológico”, por ocasião da rea

lização, no R io  de Janeiro, da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente c Desenvolvimento, também conhecida pela sua sigla 

UNCED-92 (em inglês) ou CNUMAD-92 (em português), e apelidada 

pela mídia de ECO-92 (fala-se também em Rio-92). Tampouco analí- 

sar-se-á o mercado e a demanda do “ecoturismo”.

(*) Engenheiro Civil. com especialização em Engenharia Ambiental pela USP. Membro 
da Fundação Onda Azul. do CEACON - Centro de Estudos e Atividades de Con
servação da Natureza - e do VITAE CIVILE - Instituto para o Desenvolvimento. 
Meio Ambiente e Paz. Representou o Foram de ONGs (Organizações Não Gover
namentais) Brasileiras nas sessões preparatórias da 'ECO-92".
End. para corresp.: Rua Josino Bezerra da Silva. 67 - Jardim Esther Yolanda - CEP 
05374 - São Paulo - SP - Brasil.
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Pretende-se, aqui, apontar e refletir alguns aspectos que também 
incidem sobre o turismo, enquanto atividade econômica e social, à luz 
dos objetivos, discussões e possíveis resultados de tal evento interna
cional. Tal exercício de reflexão parece oportuno e necessário, dado 
que diversos setores da sociedade estão buscando entender a relação 
de suas atividades com uma reunião das Nações Unidas.

A degradação do ambiente e a poluição fizeram crescer uma onda 
de preosupações e conscientização ecológica, que de um lado tem con
tribuído para a disseminação de ações visando a harmonização das ne
cessidades das gerações atuais com as potencialidades dos ecossiste
mas, mas de outro lado, por vezes, tem tido um papel relevante para a 
criação de “estigmas” e “slogans” que estão longe de solucionar os 
problemas ambientais, transformados freqüentemente em uma falsa 
questão dicotômica: meio ambiente ou desenvolvimento. Como acer- 
tadamente afirmou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e De
senvolvimento (conhecida como Comissão Brundtland):

"até recentemente, o planeta era um grande mundo no qual as atividades humanas e 

seus efeitos cstavam nitidamente confinados em nações, setores (energia, agricultura, 

comércio. indústria, atrismo etc.) c amplas áreas de interesse (ambiental, econômico, 

social). Esses compartimentos começam a se diluir. Isto se aplica em particular às 

várias crises globais que preocuparam a todos, sobretudo nos últimos dez anos. Não 

são crises isoladas: uma crise ambiental. uma crise do desenvolvimento, uma crise 

energética. São uma só". 1

É necessário lembrar um objetivo prioritário, entre os vários da 
UNCED-92, conforme mencionado na Resolução 44/228 da Assem
bléia Geral da ONU: a elaboração de estratégias e medidas para para
lisar e reverter os efeitos da degradação ambiental no contexto de 
crescentes esforços nacionais e internacionais para promover o desen
volvimento ecologicamente sustentado em todos os paísesl

Tal reunião ocorre como conseqüência de um longo processo de 

conscientização e sensibilização da opinião pública e de líderes de di

versos segmentos governamentais e civis sobre os graves efeitos da de

gradação ambiental e social resultantes de modelos de “desenvolvi

mento” e consumo que não têm a conservação ambiental, a eqüidade 

social e econômica, a cooperação entre os seus paradigmas e princí

pios fundamentais. Não se trata somente de incorporar a “variável” 

ambiental aos empreendimentos econômicos (medida simplista que 

poderia ser traduzida na prática pela simples instalação de “filtros an- 

ti-poluição” nas indústrias, na ampliação da oferta de passeios e pro

gramas de recreação e lazer em áreas naturais no setor de turismo etc). 

Afinal, como em matemática, variável pode ter qualquer valor. Trata- 

se de incorporar alguns princípios, éticos e políticos, lastreados nos 

conceitos de conservação e proteção dos recursos e processos ambien

tais, no cerne de nossas atividades econômicas e sociais.
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Segundo Diegues-', o desenvolvimento sustentado “parte do 

princípio de que o uso dos recursos ambientais deve respeitar a manu

tenção dos processos vitais dos ecossistemas, em benefício das ge

rações atuais e futuras”, ao mesmo tempo em que “pressupõe uma dis

tribuição eqüitativa dos benefícios do crescimento econômico”3. Às 

dimensões ecológica, econômica e tecnológica do desenvolvimento 

sustentável, deve-se agregar as dimensões cultural e política: a inte

gração das comunidades humanas na “elaboração e execução dos pla

nos de gerenciamento do meio ambiente”3 dentro de um processo de

mocrático de gestão dos usos dos recursos naturais.
A conservação (não confundir com preservação), deve ser vista 

como um processo transetorial, e não um setor de atividade, que en

globa a preservação, a melhoria das condições ambientais e o uso sus

tentado dos recursos naturais. É, para esse autor, condição básica para

o desenvolvimento sustentado.
Nos preparativos para a Conferência das Nações Unidas, critérios, 

princípios e ações para a concretização do desenvolvimento sustenta

do vêm sendo discutidos: a Carta da Terra, declaração de princípios e 

deveres dos Estados e indivíduos para com a proteção do planeta, a 

Agenda-21, plano de ações a serem implementadas até o início do 

próximo século, além de acordos sobre clima, biodiversidade, trans

ferência de tecnologia e recursos, estão entre os documentos a serem 

assinados no Rio de Janeiro.
Em todos esses documentos está implícito ou explícito o reconhe

cimento de que uma mudança radical nos padrões de consumo e nos 

estilos de desenvolvimento é necessária para que se possa de uma ma

neira mais eqüitativa, distribuir as “benesses” do trabalho humano na 

transformação da natureza para a sua sobrevivência. Tais mudanças, 

embora fundamentais e de maior amplitude nos países industrializa

dos (que consomem, direta ou indiretamente, cerca de 80%' dos recur

sos naturais, enquanto concentrem tão somente 20%' da população 

humana do planeta), devem ser globais, ou seja, devem ocorrer em to

das as partes e em todos os setores, incluindo-se o do turismo.

A visão que a economia tradicional tem do “conjunto” natural, de 

que certos recursos naturais têm custo econômico nulo, como por 

exemplo água, madeira, alguns produtos florestais e até a paisagem, 

e/ou de que o ambiente e os recursos naturais são “externalidades”, 

quando não são matéria-prima ou mero e fundamental espaço - 

também com seu custo desprezado - para disposição final de rejeitos 

ou para suporte de atividades contemplativas e recreativas, têm difi

cultado a assimilação das noções de sustentabilidadee conservação. Pa

ra o desenvolvimento sustentado, faz-se necessário, entre várias ações 

e atitudes, além das já mencionadas, as seguintes:
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a) à atribuição de valores às funções ambientais;

b) à avaliação dos impactos causados a estas funções (portanto aos 

processos e componentes vitais dos ecossistemas) pelas atividades 

antrópicas;

c) aos impactos sócio-ambientais causados pela introdução de novas 

atividades econômicas em um meio caracterizado pela sua peculiar 

integração entre comunidades humanas e ambiente; quantos locais 

de espetacular beleza cênica e cultural, resultado de séculos de 

adaptação humana ao ambiente, não se perderam em função de 

“ turismo" descontrolado, muito embora tal atividade tenha ganho 

impulso com base naqueles atributos?;

d) às medidas de compensação para o futuro por perdas ambientais 

no presente;

e) ao respeito às comunidades tradicionais e ao seu direito de partici

pação nos processos de tomada de decisões sobre planos de desen

volvimento voltados para a região em que vivem.

A  “ECO-92” não é um evento que procura equacionar o elevado 

nível de preocupação com proteção ambiental existente nos países in 

dustrializados com as “reservas”, relativamente amplas, de natureza 

existentes nos países em desenvolvimento, para benefício do planeta 

(ou de parte ínfima de indivíduos humanos que o habitam). A  reper

cussão da ECO-92 sobre o turismo não pode ser reduzida ao simples 

equacionamento da demanda dos “conscientizados” com a oferta de 

locais “naturais” para recreação, lazer e aprendizado, com a ampliação 

do “ turismo ecológico”, expressão de vários significados que comu- 

mente denotam atividades turísticas inspiradas ou realizadas para um 

contato mais íntimo com a Natureza.

Dada à lim itação real, no campo político e econômico, para que 

os possíveis resultados (Acordos, Agenda 21, Declaração do R io  de 

Janeiro sobre M eio Ambiente e Desenvolvimento) sejam efetivos ins

trumentos de mudanças paradigmáticas e estruturais, a sociedade civil 

deve estar cada vez mais atenta e preparada para pressionar governos 

e agentes econômicos aos padrões de desenvolvimento socialmente 

justo e ambientalmente sustentável.

C<1 be especialmente aos profissionais do setar de turismo fazer 

com que princípios e ações resultantes da Conferência das Nações 

Unidas encontrem eco  no setor. Tal eco se revelará maior quanto mais 

. as atividades e empreendimentos turísticos, tanto em áreas urbanas 

como em complexos naturais, incorporarem a conservação, a eficiên

cia e eqüidade no uso dos recursos naturais (incluindo-se o espaço), o 

respeito às comunidades humanas tradicionais e ao seu modo de vida, 

em detrimento a uma postura que tem no imediatismo, na aferição de
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lucros sem a assimilação dos riscos e ônus ambientais e sociais, e no 

simples atendimento de uma “onda” de interessados em Natureza. O  

verdadeiro turismo ecológico assenta-se mais sobre atividades e em

preendimentos que atendam aqueles princípios, do que em “pacotes 

turísticos”, que, mal disfarçando a segunda postura, pouco de efetivo 

contribuem para a transformação das nossas sociedades em estruturas 

socialmente justas, ecologicamente equilibradas e ecológica-economi- 

camente sustentáveis.
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TURISMO E MEIO AMBIENTE 
Uma Síntese Geográfica

Antonio Rocha Penteado*

RESUMO: O turismo em suas relações com o meio ambiente é apre

sentado através de uma visão geográfica desta atividade humana, a 
partir do estudo dos macro-espaços e das macro-paisagens das áreas 

continentais da Terra. Passando pelos elementos componentes das 
macro-paisagens (atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera) o autor 
chega às atividades humanas e dentre elas ao turismo, demonstrando 

suas relações com o meio ambiente físico e cultural, salientando a im
portância do turismo para a divulgação da necessidade de serem pre
servadas as condições ecológicas do “planeta-azul”, através de um efi
ciente e racional planejamento das atividades turísticas.

UNITERMOS: Geografia: macro-espaços: macro-paisagens. Turis
mo; meio ambiente: ecologia.

ABSTRACT: Tourism and its relations with the environment ispresented 

in a geographycal vision oflhis human activity, begining by the study o f 

macrospaces and macrolandscapes ofthe continental areas ofthe world.

Analysing the elements o f macrolandscapes (atmosphere, lithosfere, hy- 

drosphere and biosphere) the author deals with human activities inclu- 

ding tourism pointing out its relationship with the physical and cultural 

environment, emphasizing the tourism imponance the need to preserve 

the ecological conditions o f the “blue-planet’ ' through out an efficient 

and racional planning ofthe touristics activities.

KEY WORDS: Geography: marospaces; macrolandscapes. Tourism: en

vironment; ecology.

1 T U R ISM O  E ESPAÇO

O  turismo pode ser considerado como um fenômeno geosocial- 

cultural-econômico; sua análise interessa a diferentes especialistas e 

qualquer pesquisa séria a respeito de sua atuação no mundo contem

porâneo exige a presença de uma equipe interdisciplinar.

(*) Professor Titular. Curso de Pós-graduação. Departamento de Geografia. USP.
End. para corresp.: Departamento de Geografia. FFLCH/USP. Av. Prof. Lineu 
Prestes, 338. Cidade Universitária. CEP 05508-900. São Paulo. SP.
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A  abordagem do tema aqui proposto vai demonstrar, com certeza, 

o  método geográfico de síntese, colocando o turismo no espaço terres

tre, mais precisamente sobre o espaço ocupado pelas terras emersas 

desse pequeno “planeta-azul”.

A  distribuição dessas terras, que constituem os chamados conti

nentes, ocupam apenas 140 milhões dos 510 milhões de km 2 da su

perfície do planeta. Agrupam-se de forma pouco homogênea, denun

ciando fatos importantes da história geológica da Terra que acabam 

por caracterizar os grandes traços estruturais e morfo-climáticos dos 

macro-espaços existentes nas atuais áreas continentais.

2 MACRO-ESPAÇOS E MACRO-PAISAGENS

Os mencionados macro-espaços já têm sido estudados por dife

rentes autores; muito embora não seja esta a finalidade deste artigo, 

não é possível esquecer, pela importância que teve e ainda possui, a 

notável obra de Umbgrove1, na qual esse autor trata das grandes 

províncias estruturais e morfológicas do globo representadas pelas 

áreas ocupadas pelas grandes bacias de sedimentação, pelos escudos 

pré-cambrianos e pelos dobramentos do tipo alpino-andino.

A  distinção entre macro-espaços já vinha sendo alvo de outras in 

vestigações científicas; quer como unidades, tratadas como grandes 

paisagens, quer como grandes domínios morfo-climáticos. Em  todos 

esses estudos ressaltava-se a relativa homogeneidade de cada uma des

sas áreas no que se refere às condições naturais e fisiográficas nelas 

apresentadas.

Essa época, bem marcada na história da ciência geográfica, teve 

grande impulso na primeira metade deste século; todavia, as tentativas 

de reconhecimento de unidades macro-espaciais-terrestres já  tinham 

tido seu início com Dicearco, discípulo de Aristóteles, de cujos estu

dos surgiu a idéia da divisão do ecúmeno então conhecido através de 

“faixas” ou “climas”.2

Mas essas idéias antigas estavam intimamente ligadas à tempera

tura do ar; por isso o emprego da palavra clima que, significando incli

nação, identificava, exatamente,a variação do ângulo de incidência dos 

raios solares com a superfície encurvada da Terra e, conseqüentemen

te, o maior ou menor aquecimento do ar das camadas inferiores da 

troposfera, conforme o local de medição ou de observação.

Foi somente no último quartel do século passado, em 1884, que 

W .K õppen viu publicado seu famoso artigo correlacionando as con

dições da distribuição das temperaturas com a vida orgânica na Terra, 

ou  seja mais precisamente, “As zonas térmicas da Terra, segundo a du
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ração do tempo quente, frio ou temperado e segundo o efeito do caJor 

sobre o comportamento orgânico do mundo”3. Provavelmente, esse ar

tigo pode ser considerado como o estudo que originou a divisão e a 

distribuição das zonas térmicas hoje conhecidas e, seguramente, foi 

seu autor o primeiro pesquisador a correlacionar a “duração do tem

po” com o “comportamento orgânico do mundo”.

Vale a pena destacar os sete conjuntos zonais ou macro-cspaços 

clímato-orgánicos identificados por Kõppen já em 1884:zona polar; 

zona fria; zona temperada com inverno; zona temperada com verão 

quente; zona constantemente temperada; zona sub-tropical; zona tro

pical.

No já citado texto de Kõppen começava-se a traçar, não apenas os 

quadros clímato-botânicos de cada um de seus sete conjuntos zonais 

mas, também, neles se introduzia, no que se chamava de “comporta

mento orgânico do mundo”, a distribuição da população e das raças 

humanas, calcada num determinismo exagerado, então em voga, mas 

que hoje está inteiramente ultrapassado.4

Abreviando uma exposição sobre tal assunto, convém ressaltar 

ainda que, um magnífico estudo sobre áreas homogêneas, reunindo 

macro-espaços sob o ponto de vista de uma integração total entre o 

meio ambiente e o homem, foi apresentado em 1935 e 1943 por Pres- 

ton E. James. Esse eminente geógrafo distinguiu seus conjuntos ho

mogêneos, não mais se baseando em faixas de latitudes ou zonas clí- 

mato-botânicas, mas em macro-áreas nas quais a soma de todos os 

elementos do meio ambiente natural e do ambiente cultural foram 

fundidos numa unidade, a mais completa possível, dando como resul

tado final oito grupos de macro-paisagens: as terras áridas; as terras 

tropicais florestadas; as terras florestadas mediterrâneas; as terras flo

restadas de latitudes médias; as terras campestres; as terras boreais 

florestadas; as terras polares; as terras montanhosas.5

Essa esquematização das macro-paisagens da Terra constitui um 

importante passo à frente para a boa compreensão da ocupação do es

paço e seu aproveitamento pelo homem; a visão do geógrafo não se 

prende mais a linhas e círculos imaginários que, até então, definiam 

zonas climáticas mas, a macro-áreas caracterizadas por paisagens dife

renciadas capazes de serem distinguidas, umas das outras.

Antevia-se a inter-relação existente entre os elementos compo

nentes dos macro-espaços-paisagísticos; ampliáva-se a conceituação 

do espaço para que ele pudesse conter todas as condições ambientais 
do meio cultural.
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3 ELEMENTOS COMPONENTES DAS MACRO-PAISAGENS

Quais seriam os elementos componentes dessas macro-paisagens 

terrestres? Em resumo elas representam, em síntese, conjugação 

harmônica de quatro elementos importantes: a Atmosfera; a Litosfera; 

a Hidrosfera; e a Biosfera.

Na atmosfera há grande interesse pelas condições do tempo e do 

clima, da circulação atmosférica, da composição e dos característicos 

físicos da troposfera, da estratosfera, da hidrogenada e da ionosfera.

Já na litosfera, são as condições litológicas, a composição das di

versas rochas, o manto de decomposição de rochas, os solos e seus di

ferentes tipos, o sub-solo e os recursos minerais e as formas do relevo 

terrestre, entre outros fatos, que merecem a maior atenção.

A hidrosfera possui as águas de superfície, tais como as dos rios, 

dos lagos e das lagoas, as águas subterrâneas, o gelo, os mares, os 

oceanos.

Finalmente, na biosfera se encontram a vegetação natural e sua 

distribuição geográfica, os animais nativos e diversos tipos de habitat e 

a vida orgânica, enfim, desde os microorganismos até os mais evoluí

dos seres vivos, inclusive o homem e suas atividades.

Há, por certo, uma inter-relação entre todos os elementos citados; 

as condições ambientais não existem por mera coincidência mas, sim, 

por ordenamento natural que mantém nessas macro-paisagens, siste

mas e sub-sistemas nos quais o relacionamento entre seus diversos 

componentes definem uma vida de relação ou de um estado de equilí

brio do qual até o próprio ser humano participa, direta ou indireta

mente.

São bastante conhecidas as expressões ligadas ao estudo dessas 

condições, que a partir dos anos cinqüenta passaram a ter grande de

senvolvimento entre nós como ecologia, ecologia vegetal, ecologia 

animal, ecologia humana, ecologia social, ecossistemas etc... 6

O  meio ambiente do geógrafo tomado na significação mais ampla 

dessa expressão contém, portanto, concomitantemente, a natureza e o 

homem; o “planeta-azul” é a nossa casa que o vocábulo eco sintetiza 

magnificamente e que precisa de limpeza, asseio, higiene, restauro, 

conservação etc, para que não se perca em calamitoso estado de aban

dono que o levará a sua total destruição pelo homem - paradoxalmen

te, o único ser racional que o habita.
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4 ATIVIDADES HUMANAS E PAISAGENS

As atividades humanas desenvolvidas naqueles macro-espaços já 

citados são as mais variadas Possíveis, desde que o homem deixou as 

cavernas e as frágeis choças de ramagens e habitações em palafitas - a 

humanidade conheceu um progresso considerável.

Este não é, também, o objeto deste artigo mas convém lembrar 

que o homem tem atuado na face da Terra, imprimindo-lhe fortes tra

ços de sua presença, por vezes até desastrosas para o meio ambiente.

Qualquer manual de Geografia ilustra estes fatos, tais como: 

construtor de habitações, sempre retirou do meio ambiente quase to

do o material necessário para suas moradias, salvo aquele derivado das 

indústrias químicas; construiu vilas e cidades, edifícios, alterou as pai

sagens da região onde se instalou; construiu estradas, rodovias, ferro

vias e criou e ampliou sistemas de circulação terrestre, fluvial, lacustre 

e marítima; introduziu culturas intensivas de cereais e outros produtos 

comerciais utilizando técnicas aperfeiçoadas, corrigindo, por exemplo, 

as deficiências naturais dos solos cultiváveis; criou mercados consumi

dores que justificaram a exploração destrutiva da cobertura florestal 

de muitas áreas do planeta; arrasou formas topográficas e geológicas à 

procura de minérios, minerais e petróleo, deixando profundas cicatri

zes como marcas indeléveis de uma ganância sem limites; e cansado, 

mas empolgado pela aventura, soube como arranjar tempo livre e re

cursos financeiros para se dedicar à busca de atividades de recreação e 

lazer e, porque não d/zer, de ftírismo?

5 TURISMO COMO ATIVIDADE HUMANA

Este é um ponto a ser considerado e de importância extraordiná

ria para a época atual: o turismo como atividade desenvolvida pelo 

homem moderno. O desenvolvimento dessa atividade foi facilitado por 

três fatores básicos que contribuíram concomitantemente para o su

cesso da mesma:

a) a evolução científica e tecnológica que a humanidade conheceu 

após a revolução industrial;

b) o aparecimento de novos sistemas de trabalho e de relacionamento 

entre empregadores e empregados;

c) o hábito das classes trabalhadoras de guardar e poupar suas peque

nas economias.

A ciência e a tecnologia ofereceram ao turismo a possibilidade de 

resolver o problema do acesso às regiões procuradas para estadias 

mais ou menos prolongadas, com o emprego de trens e navios melho

res, além da construção de rodovias, dos progressos dos veículos a mo
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tor e do uso, cada vez mais disseminado, dos transportes aéreos. Em 
resumo, o hábito de viajar vulgarizou-se: tornou-se mais rápido, mais 
cômodo, mais fácil, melhorando o aproveitamento do tempo livre de 
que dispunha o viajante que, em sua grande maioria, tinha dificuldades 
em poder se locomover por longas e péssimas estradas ou demoradas 

viagens em embarcações à vela.7

É inegável, também, o que o desenvolvimento científico e tec

nológico ofereceu ao turismo: construções melhores, grandes hotéis, 

garantia de abastecimento; com esse desenvolvimento veio também 

um maior aproveitamento das fontes de energia e o consequente con

forto por elas oferecido.

O tempo livre conquistado com duras lutas sociais encurtou o 

horário de trabalho, criou condições de férias para todos e gerou uma 

expectativa de viagens para a classe média, coisa que só era oferecida à 

mais alta classe para a qual nunca houve tal problemática.

As economias, recursos financeiros cuidadosamente poupados pa

ra serem gastos nessas viagens, originaram-se do hábito de guardar pa

ra futuramente poder aproveitar. É claro que esta situação hoje está 

muito alterada, graças aos mecanismos econômicos financeiros e de 

crédito existentes no mercado.

Quem pratica o turismo é principalmente uma pessoa que toma 

uma atitude voluntária, uma vez que ninguém pode ser obrigado a ser 

turista. Quem o faz, participa de um movimento demográfico horizon

tal temporário, de um lugar para outro, retornando quase semp 

ponto de partida. Esse deslocamento não é feito sempre, e obrigato

riamente para os mesmos locais anteriormente visitados, o que o ca

racteriza como uma atitude aleatória. Ainda, quem o pratica nada re

cebe como pagamento havendo, portanto, um caráter não-profissional 

neste ato de se deslocar para outros lugares a partir de seu domicílio.

Muito embora, em suas linhas gerais, possa ser caracterizado co

mo um movimento sazonal, ele é mais rico por fugir do ritmo das es- 

tações-do-ano, graças ao aproveitamento dos feriados prolongados e 

dos fins-de-semana para deslocamentos mais rápidos em distâncias 

mais curtas, como é o caso da questão da segunda residência.

Assim, os turistas tornam-se personagens estranhos às áreas que 

visitam; provocam, direta ou indiretamente, um choque cultural com 

os habitantes dos lugares por onde passam.8 Nisto reside, para muitos 
turistas, um dos aspectos mais interessantes de suas viagens e eles nem 
imaginam os problemas que podem ter causado às populações locaiss, 
pois o que se deseja, conforme o caso, é fugir do frio e procurar o sol, 
sair da montanha e ir para a praia, deixar a cidade e procurar a neve 
ou, então, buscar o inusitado como o “Sol da meia-noite”, a “Costa do 
Sol”, os “Festivais de Inverno”, o “Vale dos Reis”, o “Carnaval do 
R io”, a “Estrada Romântica” etc.
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Tudo isto exige que sejam tomadas muitas medidas específicas, 

pois o fluxo turístico acaba criando uma população flutuante que, mui

tas vezes, ultrapassa a população residente de uma determinada loca

lidade ou região gerando problemas de toda a sorte.9

Daí a necessidade prioritária de se conhecer detalhadamente as 

condições das áreas receptoras de turistas e o que os mesmos desejam 

encontrar nas mesmas, para evitar ou minimizar problemas e frus

trações decorrentes, quase todas, da ausência de um planejamento 

adequado ao turismo.R 10

6 TURISMO E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

Um plancjamento adequado às atividades turísticas e suas re

lações com o meio ambiente, de acordo com o que foi exposto neste 

artigo, deve levar em consideração duas premissas básicas:

a) a organização racional do espaço de maneira a não causar danos ir

reparáveis aos elementos componentes do meio ambiente;

b) o indispensável apoio da iniciativa privada como a grande mola 

propulsora dessa fonte de renda.

No primeiro caso inclui-se toda uma legislação específica a partir 

da Carta Magna de cada país, como é o caso do Brasil11; com base nes

ta legislação e de acordo com as condições ambientais de cada área 

faz-se necessário dotá-Ias através da atuação dos poderes públicos, da 

indispensável infraestrutura, com vias de acesso, saneamento básico, 

abastecimento d'água potável, limpeza e higiene, energia etc, obede

cendo normas e estabelecendo diretrizes próprias de um plano-direior, 

para se prever o atendimento de uma população flutuante “X ” que, 

assim, poderá ter melhores condições para hospedagem, alimentação e 

lazer.

À iniciativa privada deve caber, sempre obedecendo à orientação 

do plano-diretor, a construção e exploração comercial dos hotéis, 

“shoppings”, condomínios horizontais, bancos, áreas de lazer etc., ca

bendo aos poderes públicos a parte referente aos serviços administra

tivos.

Trata-se de uma operação que exige grandes investimentos; é ine

vitável o confronto entre investimentos públicos e privados. Mas, tal 

confronto não deverá ter vencidos nem vencedores se for encontrada 

uma solução amigável que, levando em conta os aspectos dessa pro

blemática, direta ou indiretamente relacionados na síntese aqui apre

sentada, reconheça ser inteiramente possível preservar as condições do 

meio ambiente físico e cultural das áreas que interessam ao desenvol

vimento de atividades turísticas.
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Isto significa, pode-se afirmar, que o turismo devidamente disci

p lin a d o  não ocasiona danos irreparáveis às condições ecológicas do 

meio ambiente, apesar de ser uma atividade antrópica; ela é muito 

menos danosa, neste particular, do que outras atitudes do homem e de 

suas empresas e empreendimentos como, por exemplo, a mineração e

o extrativismo vegetal, ainda, a pesca aniquiladora de importantes re

servas biológicas.
Nem todas as atividades humanas são perniciosas e predatórias do 

meio ambiente e, conseqüentemente, da ecologia do “planeta-azul”; 

mas, os geógrafos sabem muito bem a que extremos chegam a poluição 

ambiental, a destruição da natureza, a deterioração do meio ambiente 

ou ao rompimento do equilíbrio ecológico dentro dos já mencionados 

conjuntos de macro-áreas, ou de macro-paisagens da Terra. Por isso 

compreendem o sentido da luta contra a destruição das condições 

ecológicas, deflagrada a partir dos anos cinqüenta e hoje tão em moda; 

mas é preciso não esquecer que essa batalha faz parte de uma tremen

da guerra iniciada há muitos séculos pelos mesmos contendores: o 

homem e a natureza.

Sem dúvida alguma, a denominada marcha da civilização, a evo

lução da ciência e tecnologia, as guerras e os conflitos mundiais, acele

ram as práticas de destruição da nossa própria morada - o nosso 

ECO -; e, paradoxalmente, não foram os habitantes menos afortuna

dos, do pejorativamente chamado terceiro mundo e mundo sub-desen- 

volvido, os autores dessa incrível proeza.

Resta saber se, o turismo como forma de atividade típica do ho

mem moderno, não irá causar mais desastres do que sucessos perante 

as condições de uma ecologia já um tanto ou quanto combalida por 

obra e graça de civilizações do homem boreal das latitudes médias e 

mediterrâneas.

Também não se tem dúvidas de que a atividade turística pode 

provocar impactos ambientais; direta ou indiretamente tais impactos 

na maioria das vezes não são irreparáveis como outros provocados pe

lo homem e podem ser minimizados ou totalmente anulados se houver 

uma conveniente disciplina entre demanda e oferta turística.

7 TURISMO E ECOLOGIA

O sentido ecológico que se deseja atribuir para as atividades turís

ticas possui um duplo aspecto; o primeiro é chamar a atenção dos 

partícipes para o lado educativo e a necessidade de zelar pela preser

vação ambiental; o segundo é propagar a idéia de que a atividade turís

tica não colabora com outras que geram a destruição da natureza.
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Daí o uso das expressões E co m rism o  e Turism o  E co lóg ico , consi

deradas redundantes uma vez que, não existe quem em sã consciência 

divulgue a prática de um turismo anti-ecológico, ou seja, de atividade 

turística preparada para causar estragos às condições ecológicas de de

terminada área ou lugar. Se alguma empresa ou empresário comete 

erros clamorosos na implantação de qualquer projeto turístico, o tu 

rista não tem culpa alguma e ele mesmo, de acordo com seu nível de 

educação, constatará o lamentável fato e suas desastrosas conseqüên

cias.

Assim sendo, o turismo tornou-se não apenas um elemento de d i

vulgação e de defesa das condições ecológicas de áreas ou lugares si

tuados nos macro-espaços e nas macro-paisagens terrestres, como 

também constituiu-se em importante aliado na luta que se desenvolve 

para impedir qualquer degradação da biosfera e o rompimento do 

equilíbrio ecológico, por vezes muito frágil, como ocorre na faixa tro

pical da Terra e entre nós, na Amazônia Brasileira.12

Essas idéias poderão ser ou não confirmadas através da realização 

de muitos estudos de casos situados em áreas e lugares diferentes dos 

macro-espaço já citados, inclusive em território brasileiro no qual par

te do corpo docente do Departamento de Relações Públicas, Propa

ganda e Turismo da ECA  já efetuou e tem publicado várias pesquisas e 

possui, ainda, outras em pleno desenvolvimento.
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TURISMO E MEIO AMBIENTE 
Identificação e Possibilidades 

da Oferta Alternativa
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RESUMO: O Turismo, frente à questão ambiental. apresenta amplas 
possibilidades que vem sendo divulgadas pelos meios de comunicação. 

Este artigo considera a oferta alternativa, do ponlo de vista geográfi
co, identificando a variedade de formas. conceitos e interferências no 
meio ambiente.
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va; atividades recreacionais.

ABSTRACT: Thc Tourism, iii face o f the environmental concem, pre

sente grcat possibilites that have hcen spreading hy lhe communication 

media. This artide attends to the alteniative supplv in Gcography:Spoint 

o f view, idcntifying the variety if  ways, concepts and interferences in the 

environment.

KEY WORDS: Tourism: environment; gco!-;raphy; altcmative supply; re- 

creational activitics.

1 M EIO  AMBIENTE, GEOGRAFIA E TURISMO:

O APELO DA PROPAGANDA

A  diversidade das características geográficas tem norteado a se

leção de localidades e de roteiros turísticos. Este fato não é recente e 

vem ocorrendo desde os tempos antigos quando o turismo e muitas 

das atividades de recreação e de lazer eram escolhidas e sustentadas 

pelos atributos geográficos do meio ambiente.

(*) Doutor em Ciências Humanas. Professor Assistente Doulor do Curso de Turismo 
do Departamento de Relações Públicas. Propaganda e Turismo da EC^AJSP.

End. para corresp.: Rua Conde de Irajá. 184. aplo. 224 - CEP 04118 - São Paulo - SP
- Brasil.
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O turismo atual, fortemente influenciado pela imagem que, a ní

vel concreto, é transmitida pelos meios de comunicação, privilegia o 

meio ambiente na difusão das destinações e produtos turísticos. A 

aceitação desta imagem viu-se favorecida pela preocupação com as 

questões ambientais que a nível mundial se acentuou na década de 

1970 e, mais ainda, na de 1980, em razão de conhecidas implicações 

ecológicas de certas atividades humanas. Além disso, vários outros fa

tores, como a necessidade de descanso físico, a vontade de conhecer 

novos lugares e de fugir dos grandes centros urbanos1, concorrem para 

o desejo geral de evasão.

A  atual conotação do vocábulo férias é outro fato que deve ser 

considerado na relação turismo-meio ambiente. Conforme lembra Mi- 

chaud, a palavra férias esteve no passado associada à noção de repouso 

e recuperação, enquanto que agora se propaga o seu aproveitamento 

máximo através de atividades físicas, induzindo ao “lazer ativo”, à des

coberta, à aventura e ao conhecimento da variedade e riqueza cultural 

e natural2. A  preocupação com a saúde, o culto ao corpo e ao sol per

meiam as múltiplas atividades desenvolvidas para ocupar o tempo li

vre em contato com o meio ambiente.

A  propaganda turística reflete esta nova ótica da utilização dos 

períodos de tempo livre dirigida para as mais variadas práticas de ati

vidades de recreação e de lazer. Este é, na verdade, um aspecto margi

nal das questôes relacionadas ao meio ambiente e que, muitas vezes, se 

traduz apenas pela simples colocação de um qualificativo às práticas 

que já vinham sendo realizadas e que assumem o rótulo “ecológico”.

Estes casos evidenciam a exploração econômica, pura e simples, 

de um veio rico de uma temática atual e emergente que, certamente, 

não será tratado com o respeito e a consideração devidos à causa am

biental. Felizmente a este aspecto negativo contrapõem-se o positivo, 

pois é fato sabido e reconhecido que a propaganda e os modismos 

também podem favorecer determinadas áreas contribuindo para reve

lar seus atributos e para impulsionar seu desenvolvimento turístico.

Os meios de comunicação registram casos de turistas que, estimu

lados pelas imagens de filmes, novelas, televisão e obras literárias, des

cobrem regiões que até então permaneciam esquecidas ou pouco pro

curadas. Foi o que aconteceu com o sul da Escócia, valorizado graças 

ao filme “Robin Hood - o príncipe dos ladrões”, que passou a atrair os 

turistas que antes preferiam permanecer ao norte do país (entre 

Edimburgo, Glasgow e as Terras Altas)3. Da mesma maneira, mas 

através de novelas de televisão, foram difundidas imagens do Pantanal 

Matogrossense e da Chapada Diamantina, regiões até então não al

cançadas pelos roteiros turísticos. Entre as obras literárias registra-se, 

por exemplo, a difusão de Ilhéus (Bahia) através do romance de Jorge
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Amado, “Gabriela, Cravo e Canela”, posteriormente transformado em 

novela de televisão e em filme. Outro caso corresponde à obra de José 

de Alencar, “Iracema que morreu de tristeza e de saudade nas areias 

de Mucuripe" (Ceará)4.

Paralelamente à esta promoção de imagens veiculadas pelos 

meios de comunicação que despertam o interesse do turista induzindo 

fluxos, outras localidades (consagradas ou não como núcleos recepto

res e até mesmo como pólos turísticos) reivindicam sua fatia neste 

imenso espaço mercadológico voltado para o meio ambiente e, em es

pecial para o “ecológico”.

Os exemplos são numerosos e nem é preciso ir muito além do ter

ritório brasileiro: Ibitinga (São Paulo), conhecida como “Capital dos 

Bordados”, almeja explorar, também, seu 'potencial ecológico’ repre

sentado por um imenso lago de barragem formado pela usina de Ibi- 

tinga no rio Tietê e pela flora e fauna dos rios Jacaré Pepira e Jacaré 

Guaçu5; Foz do Iguaçu (Paraná), por exemplo, já vem explorando, 

além do Ecomuseu, o roteiro denominado “Macuco Safari” através do 

qual o turista percorre uma trilha e se coloca em contato com a natu

reza6; Joinville (Santa Catarina), tradicionalmente conhecida pelas 

manifestações culturais da colonização alemã e pelas suas indústrias, 

já propaga sua nova imagem como “endereço certo para os adeptos do 

turismo ecológico”7; no interior de São paulo, o município de Cabreú- 

va revela-se como “opção ecológica”8; enquanto Pariquera-Açu, no 

Vale do Ribeira, para o qual “o turismo ecológico é a esperança” quer 

promover suas riquezas naturais situadas na Mata Atlântica^

2 VARIEDADE DE CONCEITOS DE TURISMO FRENTE À 

QUESTÃO AMBIENTAL

O turismo organizado sempre apresentou , e continua apresen

tando, destinos exclusivos e roteiros pré-estabelecidos que incluem 

uma grande variedade de modos de viajar e de permanecer num certo 

local, dirigidos tanto para o descanso como para a prática de múltiplas 

atividades de recreação e de lazer, porém sempre apoiadas nas con- 
diçoes naturais e culturais,

No contexto atual, em que o meio ambiente assume cada vez 

maior importância na venda do produto turístico, uma razoável parce

la da propaganda concentra-se em propostas de alternativas de excur- 

sionismo e de turismo que recebem várias denominações: turismo ver

de, turismo de aventura e, principalmente, turismo ecológico ou eco- 

turismo com os seus desdobramentos criativos (como é o caso de “e- 

cosselvagem”10 ou “turismo selvagem” e outros tantos neologismos).

23



De um modo geral, os termos se confundem, revelando conceituação 

imprecisa. Seus adeptos e promotores divulgam, freqüentemente, a 

conotação com a natureza, com a preservação e utilização consciente 

do meio ambiente. Algumas frases colhidas em jornais de São Paulo 

(Cadernos de Turismo) podem confirmar estas idéias:

...E a onda do ecoturismo que dia a dia recruta noros adeptos, haja vista a franca 

expansão dos roteiros que exaltam a natureza, 11

No contraponto de loidas estas manifestações da natureza... vamos encontrar 

também...as expressões da criação humana... 12

As belezas natttrais da região desfilam potencialidades ao turismo ecológico...1J

Até que ponto está correto vincular o ecoturismo apenas às con

dições naturais? Não se estaria, desta forma, negando o próprio senti

do do radical ECO, originário de “OIKOS” (grego) significando “ca

sa” e, por extensão ambiente?

Tratando do tema “O termalismo: um turismo ecológico?”, Mi- 

chaud observa, em relação a França, que o climatismo na montanha, o 

termalismo na média montanha e a talassoterapia em algumas praias 

constituem formas de exploração turística de recursos naturais, parti

cularmente determinados pelo meio geográfico e pelas condições 

ecológicas.2

A oferta de produtos turísticos similares divulgada no Brasil pelos 

meios de comunicação apresenta-se extremamente rica, muito embora 

nem sempre apareça como “ecológica”.

Raramente o “ecoturismo” indica sua conceituação mais ampla, e 

porque não dizer mais correta, envolvendo o significado pleno do ter

mo ECO como ocorre nestes exemplos: “Encravada entre a serra e o 

mar, Joinville é um endereço certo para os adeptos do turismo ecoló

gico. Sua beleza natural...museus que conservam o mais rico acervo da 

colonização alemã no Brasil...A arquitetura em estilo enxaimel...”7. 

Em relação à Chapada Diamantina que vem sendo denominada “Es

trela do Turismo Alternativo”14, é interessante observar que, embora 

tenha sua oferta apoiada no patrimônio natural e cultual, não há re

ferência ao “ecológico”, mas ao turismo de aventura.

Ainda com referência a este sentido amplo, outras possibillidades 

de turismo alternativo já vêm sendo praticadas no exterior. Na Grã- 

Bretanha, por exemplo, os ônibus-corrreio (“post bus”) que fazem a 

entrega de correspondência em lugares distantes estão à disposição 

daqueles que desejarem utilizá-los. Considerado de baixo custo, este 

“serviço prestado ao turismo visa mais a divulgação de regiões pouco 

conhecidas da Grã-Bretanha do que auferir lucros”*5.
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Estas formas de turismo alternativo e as conseqüentes atividades 

que se expandiram a partir de “onda ecológica”, ainda se mantém rela

cionadas às tres funçoes básicas do turismo: deslocamento, hospeda

gem e atividades de lazer. Este fato demonstra que o turismo não mu

dou, apenas foi adaptado à nova mentalidade em relaçao a causa am

biental servindo, em alguns casos, como chamariz de venda.

Todavia, é inegável a força do turismo ecológico ou “ecoturismo”

- neologismo que vem se firmando, assim como tantos outros criados 

na esteira da onda ambientalista e dos quais derivam inúmeras ativi

dades ligadas ao meio ambiente.

3 ALTERNATIVAS DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

O turismo alternativo frente ao meio ambiente aprimorou-se na 

oferta de atividades diversificadas quanto à forma, aos alojamentos e 

equipamentos utilizados, desafiando a criatividade de seus promoto

res, atiçando o apetite dos praticantes e estimulando a propaganda e o 

desenvolvimento de programas ecológicos por parte de comunidades e 

governantes de áreas carentes em recursos financeiros, que buscam 

uma saída para seus problemas econômicos.

A oferta de equipamentos para atividades esportivas e de re

creação terrestre, aquática e aérea é, de um modo geral, muito diversi

ficada no que se refere ao turismo litorâneo, lacustre e fluvial, e seu 

uso estendeu-se, também, às propostas de turismo alternativo. Em 

princípio, a oferta inclui desde os mais simples equipamentos, sobeja

mente conhecidos e utilizados, até outros, mais sofisticados, acessíveis 

a uma minoria que os utiliza, às vezes, mantendo sua denominação 

original por falta do termo correspondente no vernáculo. Entre eles 

estão bicicletas, motocicletas, jipes e “bugs”; canoas, barcos (à vela, 

remo e motor), lanchas de passeio com ou sem esquís, lanchas de cor

rida (“trimarã”), caiaques, botes infláveis para águas calmas (“banana 

boat”) e para descer corredeiras, bóias gigantes com cadeiras indivi

duais para rios de águas turbulentas (“tanganyika tidal”)16, embar

cações especiais para locomoção em terrenos pantanosos (“airboat”), 

“jet skis”, pranchas para “surf’ e “windsurf’; asas deltas, ultra-leves e 
balões.

Como não poderia deixar de acontecer, nem todas as atividades 

estão ao alcance do público em geral. O seu conjunto inclui não só 

aquelas que podem ser praticadas por todos, indistintamente, como 

também outras destinadas a grupos específicos quanto às faixas etárias 

que segmentam determinadas ofertas; quanto às condições físicas, que 

devem ser razoáveis para atividades mais audaciosas; e quanto às con

dições financeiras, que devem ser suficientes para arcar com os custos.
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Assim, a oferta de atividades terrestres, aquáticas, aéreas e sub

terrâneas (isoladas ou associadas) desfilam nos jornais especializados 

em turismo, demonstrando uma grande variedade de opções que pare

cem estar a caminho de seu apogeu.
As atividades terrestres incluem desde a simples contemplação de 

áreas com qualidades cênicas, a observação da fauna (inclusive de aves 

e de seus ninhais) e da Ilora de um modo geral, até a participação ati

va.

A essência da prática terrestre é o “trekking” por trilhas e picadas 

abertas em meio a diferentes tipos de matas, ou por trilhas recupera

das mas que já vêm alcançando os caminhos históricos. Caminhadas, 

montanhismo e alpinismo, além de “escalaminhadas”* são atividades 

de “trilheiros” e “mochileiros”. Aparecem algumas opções de trilhas 

monitoradas ou, para aqueles que querem seguir seu próprio rítmo, 

trilhas autoguiadas. “É um contingente de andarilhos almejando con

tato íntimo com a natureza, ávidos pelo ecoturismo, em meio a rios, 

grutas, vales, morros, cachoeiras cavernas e outros recantos natu

rais”1*.

Além de “safaris fotográficos” e de passeios de jegue, de cavalo e 

de charrete, os praticantes tem a sua disposição passeios de jipe e de 

“bugs” que se desenvolvem nas praias de areias firmes, nas dunas, nas 

montanhas, matas e desertos floridos.

As atividades aquáticas e aéreas, sempre objetivando desfrutar a 

natureza, mostram uma variedade muito grande: passeios de barcos e 

de escunas, “focagem” de jacarés, canoagem (praticada em águas tur

bulentas), canoagem “turística” ou canoada (praticada em águas cal

ma), “cannyon in”**, mergulho recreativo (praticado sem pesca e sem 

ancoragem) e “snorkeling” (com equipamento).

Geralmente associadas às atividades terrestres e às aquáticas apa

recem atividades subterrâneas como a exploração de grutas e cavernas.

Aproveitando a “onda ecológica”, a oferta de produtos turísticos 

cresceu e diversificou-se alcançando a especialização através da pro

moção de pacotes e roteiros para públicos específicos: acampamentos 

para crianças e adolescentes21' quase sempre localizados em fazendas c 

sítios com grandes áreas verdes e oferecendo atividades rurais e ecoló

gicas21; redes de “campings” especializados em função de equipamen-

(’) Escalaminhada: neologismo usado pelos trilheiros para fundir as práticas do "trek- 
king” e alpinismo mod erad o.n

(H) "Cannyon in": modalidade de turismo em cachoeira. cada vez mais praticada pelos 
adeptos do "trakking". Consiste em descer. com duas cordas de segurança. por 
dentro da cachoeira.1
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tos específicos e que atendem crianças a partir de dois anos de idade2i; 

SPAs, para aqueles que desejam dedicar-se à saúde e ao bem estar físi
co e mental mas, principalmente, ao emagrecimento, criando uma no

va categoria de turista - o “diet Hóspede”22; hotéis-fazenda que pro

movem “lazer em cenário ecológico com atividades na horta e po- 

mar2.'”; hotéis de lazer (“resorts”) que aliam atividades físicas ao con

forto moderno.

Nessa “onda ecológica” florescem ofertas que procuram captar 

segmentos intelectualizados oferecendo excursões ecológicas e expe

dições científicas com acompanhamento de especialistas (arqueólogos, 

biólogos, geógrafos e geólogos). Como expedição ecológica foi divul

gada uma viagem do Brasil para a ilhas Galápagos (Equador), preten

dendo ser “mais do que um simples roteiro turístico”24. Da mesma 

maneira a Universidade da California está permitindo a participação 

de leigos em expedições científicas que, na ocasião, estavam progra

madas em torno de escavações arqueológicas e viagens para a pesquisa 

de ervas medicinais, sendo que um porta-voz advertiu tratar-se de “u

ma pesquisa real e não de um simples tour para turistas entediados”25.

A divulgação ultrapassa a oferta de destinações e chega à pres

tação de serviços especializados aos “campings”, hotéis-fazenda, 

chalés e pousadas e, também, à área educacional através da promoção 

de cursos de espeleologia, hipismo rural, mergulho autônomo e re- 

creacional, canoagem, esqui aquático, “rafting”, enologia e tantos ou

tros.

4 TURISMO E MEIO AMBIENTE: CONVIVÊNCIA AGRESSIVA 

OU COEXISTÊNCIA PACÍFICA?

o  impacto ambiental do turismo, reconhecidamente inferior 

àquele provocado por outras atividades humanas, é um assunto polê

mico e ainda pouco estudado. Divulgado por muitos como atividade 

não-poluidora, o turismo apresenta, entretanto, muitos efeitos diretos 

e indiretos que acabam provocando impactos econômicos, físicos e so

ciais^ Os estudos realizados apontam malefícios e benefícios, além de 

possibilidades de convivência harmoniosa27.

Estas considerações também se aplicam ao turismo alternativo, 

no qual se destaca o “ecoturismo” que, embora possa parecer parado

xal, pode gerar danos ao meio ambiente. A propagação do turismo de 

aventura, do “ecoturismo” e de outras formas alternativas que têm 

como base a exploração do meio ambiente natural, pode provocar im

pactos pouco perceptíveis aos governantes pela sua difusão em áreas 

novas, sem infra-estrutura ou mesmo despovoadas. Exceção feita às 

áreas de preservação ambiental que têm controle ofical e regular, os

27



danos nem sempre são visíveis escapando aos próprios praticantes, 

muitos dos quais ecologistas convictos. Isto acontece porque grande 

parte dos efeitos diretos sequer são vistos e quando isso ocorre, exi

gem providências a médio e longo prazo. Ao contrário, outros são fa

cilmente localizados, como o lixo acumulado em locais inadequados e 

a perturbação da tranqüilidade devido à concentração de muitas pes

soas num  mesmo lugar e ao mesmo tempo.

Algumas pesquisas relatadas por Cole, referentes aos Estados 

Unidos,mostram perturbações ambientais provocadas pelos efeitos de 

caminhadas ou por veículos (bicicletas, jipes e motocicletas) em áreas 

de acampamentos, de trilhas e onde foram praticadas outras atividades 

recreacionais. São assinalados, também, conflitos com atividades não- 

recreacionais (ecológicas, científicas e paisagísticas); deterioração do 

local reduzindo sua atratividade; impactos, principalmente no que se 

refere ao solo (compactação e erosão), à vegetação (redução de espé

cies e extinção de sinusias), às águas (por contaminação) e aos animais 

(dispersão e redução do número).28

As pesquisas mostram, além disso, que o impacto é maior no pri

meiro momento da ocupação e que a recuperação, neste caso, é mais 

lenta do que nas utilizações posteriores; que a área de ocorrência des

tes impactos está mais concentrada em acampamentos e trilhas; que o 

impacto nos recursos móveis (águas e animais) podem ser mais exten

sos do que aqueles causados à vegetação e ao solo; e, finalmente, que, 

em razão de condições geográficas específicas de determinadas áreas, 

há uma grande variedade de impactos físicos diretamente relacionados 

com a escala de utilização destes recursos e com o número de pessoas 

envolvidas28^

É possível uma coexistência pacífica? Algumas referências positi

vas mostram esta possibilidade. Para isso, convém, no que se refere ao 

turismo alternativo, conhecer sua intensidade, fator fundamental para 

o entendimento do seu dinamismo e da sua força de atuação; sua den

sidade e, além disso, seu limite de tolerância e capacidade de carga re- 

creacional para evitar danos ao meio ambiente.

De qualquer modo, a introdução de atividades alternativas numa 

área deverá ser gradual e progressiva, e será tanto mais efetiva quanto 

mais estiver associada aos interesses dos dirigentes locais e da comu

nidade como um todo, incluindo seus praticantes e aqueles que pro

movem tais alternativas.

Todavia, a conscientização ambiental dos praticantes desempenha 

papel importante e seria muito proveitoso se todos cumprissem o le

ma dos espeleólogos: “Da mata nada se tira, a não ser fotos, e nada se 

deixa, a não ser pegadas".
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Convém ressaltar mais uma vez que são muitas as possibilidades 

do turismo alternativo capazes de se sobrepor aos modismos. É preci

so conhecer melhor como reage o meio ambiente frente às açôes de

sencadeadas pelo turismo e por suas diferentes formas alternativas o 

que, sem dúvida, merece tratamento adequado por parte de especialis

tas oriundos dos meios acadêmicos e empresarial, evitando-se o ama

dorismo e a improvisação que tão bem caracterizam “experts" de ú lti

ma hora.

Em  última análise, o assunto deste artigo bem reflete o significa

do e a importância das necessárias e indispensáveis relações que de

vem existir entre universidade e empresa.
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TURISMO NA AMAZÔNIA - 
UMA OPÇÃO “ ECO” LÓGICA

Silvio M. de Barros II*

RESU M O: Análise do Turismo como uma das alternativas de desen

volvimento sustentável para o Amazonas. Faz. uma abordagem que vai 

além da discussão conceituai de qual o tipo de turismo que pode de la 

to promover os benefícios sociais, econômicos e ambientais que o po

vo do Amazonas espera. Que tipo de turismo o mundo está disposto a 

aceitar, sob o conceito (critério) de "sustentável"? Terá este tipo de 

turismo uma demanda e poder econômico, para gerar os resultados 

esperados? Qual o tipo de pobreza que, atualmente, está ameaçando o 

Amazonas? O que pode ser feito ou está sendo feito, para abordar o 

problema e determinar a conduta política apropriada a ser implemen

tada?

UN ITERM OS: Turismo: Amazônia; ecoturismo: turismo ecologico. 

Ecoturismo: turismo sustentado; política.

ABSTRACT: The papcr presents an analisis o f tourism becoming one o f  
the altcmatives for sustainablc dcvclopincm o f the Amazon and goes fur- 
ther into the conccptttal discussion o fw hat typc o f  tourism could in facl 
promote the social, economic an enviromental bctmcfits that the Ama- 
zonian peoples are. Which typc o f  tourism is the world ready to acccpt 
under the critcria o f "sustainablc''? Has this typc o f tourism demand and 
economic powcr to generate the rcsults that are cxpcctcd? Which kmcl o f  
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done to aproach lhe problcm and detennine the appropriatc policies to 
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[ A QUESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS 

NATURAIS NA AMAZÔNIA

Cada dia mais a interdependência econômica e política entre as 

diferentes nações do mundo vai tecendo um mosaico quase que inex

pugnável, forçando-as a um sistema de negociação onde as pressões e 

concessões são proporcionais aos créditos e interesses de cada uma das 

partes. Durante os últimos anos o Brasil vem sendo criticado e pres

sionado a assumir uma posição clara e equilibrada no que diZ respeito 

à administração dos recursos naturais da Amazônia, propriedade e ter

ritório brasileiros, mas filosoficamente considerados patrimônio da 

humanidade em função da repercussão que seu manejo pode provocar 

no equilíbrio ecológico e climático do Planeta.*

A biodiversidade é reconhecida em todo o mundo como uma re

serva que precisa ser protegida, pois depositada neste banco genético 

pode estar a cura de doenças, o controle de pragas, enfim, a esperança 

para a vida de milhões de pessoas. Da mesma forma já nao se discute 

mais a influência das florestas no clima global. Está provado que da 

mesma forma que a poluição dos países ricos atravessa fronteiras e al

tera as condições atmosféricas, o desmatamento e o desequilíbrio 

ecológico nas florestas tropicais também tem sua contribuição neste 

processo. Junto com o reconhecimento do valor econômico e ecológi

co das florestas, no entanto, veio a constatação de que este valioso pa

trimônio está sob a propriedade e responsabilidade dos países mais 

pobres do mundo, situados na África, Ásia e América do Sul. Buscar o 

ponto de equilíbrio e as soluções para estes problemas nao deve ser 

considerado interferência internacional, mas, como disse o Chanceler 

Helmut Kohl, é um assunto para “cooperação global”.

Estamos falando da sobrevivência da Terra c quando se fala disto nào existe primei

ro nem terceiro mundos mas um só mundo (John Major).

É preciso, no entanto, diferenciar esta cooperação global de inter

ferência na soberania dos países, pois em muitos casos os interesses 

econômicos os confundem.

A intensa pressão internacional pela conservação das florestas 

tropicais forçosamente tem que dar espaço às não menos fortes 

pressões internas de desenvolvimento da Amazônia, explorando os

('*) Hoje é incontestável a importância das florestas tropicais no equilibrio ambiental da 
Terra.
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recursos naturais e o território sobre os quais o Brasil é soberano. So

berania esta que deveria ser traduzida em atender as necessidades de 

seu povo, proporcionando-lhe condições dignas de sobrevivência. Na 

verdade ninguém tem mais interesse na Amazônia que o Brasil.

Estas duas situações deverão caminhar num futuro não muito dis

tante para um equilíbrio ou superposição harmônica. Chegaremos ao 

ponto de identificar alternativas de aproveitamento econômico da re

gião, que sejam compatíveis com uma administraçao racional dos re

cursos naturais através do desenvolvimento auto-sustentado, por 

exemplo.
Hoje, contudo, a interseção aceita pelas duas forças resume-se a 

pouquíssimas atividades que poderiam receber total incentivo gover

namental bem com suporte institucional, político e financeiro da co

munidade internacional. Entre elas estão o turismo, a indústria da 

pesca, agro-indústria, bio-indústria e indústria madcreira (com manejo 

florestal). Pelo menos esta foi a conclusão a que chegou o Simpósio 

Internacional - Cenários de Desenvolvimento Sustentável na Amazô

nia - Alternativas Econômicas e Perspectiva de Cooperação Interna

cional*.

2 QUE TIPO DE TURISMO RECEBERIA O RÓTULO DE 

DESENVOI .VIMENTO SUSTENTÁVEL?

É aqui que entra o conceito de ecoturismo, uma modalidade nova 

que nos últimos anos vem despertando maior interesse por parte de 

destinos, consumidores e acadêmicos. Apesar de existirem muitas de

finições para esse termo, não existe concenso de alguma especifica

mente que possa ser adotada a nível global. Mas há o reconhecimento 

apenas de que deve ser enquadrado nessa modalidade todo o tipo de 

turismo que “promova” a conservação de recursos naturais e culturais 

de determinadas localidades ou comunidades.

Enquanto as questões mais teóricas não se definem, na prática vai 

se consolidando a tendência mundial voltada para o turismo ecológico.

Segundo estudos de comportamento do mercado realizados pela 

OMT1, o turismo enfrentará nos anos 90 um período de profundas 

modificações, resultado de transformações sociais e econômicas pelas 

quais passa o mundo e conseqüência, também, de um maior grau de

(*) Esse evento foi promovido pela SUD^M - Superintendência de Desenvolvimento da 
Âmazônia -, GTZ - Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit - e 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
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conscientização da importância do equilíbrio ambiental para a sobre
vivência do homem sobre a Terra. O turismo orientado para a nature
za passa a assumir a liderança como segmento que apresenta a mais 
rápida taxa de crescimento no setor. Esta modalidade vem responder à 

tendência mundial de combinar a maior compreensão das questões so
ciais e ambientais com o prazer de viajar.

Nesse contexto, o surgimento de uma demanda conseqüente dc 
um elevado nível de conscientização ambiental nos países ricos e já 
desprovidos de recursos naturais vem de encontro às necessidades dos 
países pobres, dotados de grandes reservas naturais e buscando seu de
senvolvimento econômico, se possível com a adequada e desejada con
servação.

Não há dúvida de que no caso da Amazônia, tanto o potencial da 
demanda quanto da oferta são muito significativos, mas uma avaliação 
mais profunda se faz necessária antes de se adotar o ecoturismo como 
estratégia desenvolvimentista, uma vez que sua abrangência, nomen
clatura e regulamentação ainda não estão claramente definidas.

Na verdade a grande maioria do fluxo turístico internacional ain
da se constitui de pessoas que não viajam movidas por um interesse 
muito específico, mas que escolhem os destinos em função de suas be
lezas naturais ou riqueza cultural, exigindo infra-estrutura de serviços 
compatível com suas expectativas e que, por suas demandas intrínse
cas, promovem um expressivo impacto ambiental e cultural nas áreas 
visitadas. Por outro lado, está crescendo a minoria daqueles que pro 
curam em suas viagens um profundo e íntimo contato com a natureza, 
os quais decidem para onde vão exatamente em função do nível de 
aproximação que possam ter com a fauna e flora mais selvagens e as 
culturas mais primitivas. Para que o contato e a experiência sejam legí
timas, eles não são exigentes quanto aos serviços nem à infra-estrutu
ra, e por isso geram poucos benefícios econômicos.

A estrutura comercial, mercadológica e operacional da atividade 
turística é muito mais complexa do que a maioria das pessoas pensam. 
Um adequado conhecimento de suas especificidades é fundamental 
para a tomada de decisões corretas sobre que tipo de política se pre
tende adotar e até que ponto o ecoturismo pode ser uma alternativa, 
um complemento ou apenas um substitutivo para a situação de pobre

za cm que vive nossa população hoje em dia.

Para solucionar esse impasse duas considerações são importantes 

e devem necessariamente ser abordadas:

a) a disparidade existente entre a imagem da Amazônia e sua realida
de;

b) a definição do tipo de desenvolvimento que se almeja e do tipo de 
pobreza que se pretende eliminar.
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Quanto ao primeiro aspecto, percebe-se, de imediato, uma dis
torção gritante entre as interpretações que o mundo desenvolvido e 
até mesmo os brasileiros de outras regiões dão à problemática amazô
nica, em comparação com o ponto de vista do homem da região. To
me-se, por exemplo, uma fotografia de queimada publicada numa re
vista qualquer de grande circulação. Para a esmagadora maioria dos 
leitores a imagem se traduz em destruição. Para o caboclo, que nasce, 
vive e morre sem sair da floresta, aquela queimada representará sua 
opção de ganho, seu salário e/ou pedaço de terra onde vai plantar sua 
roça, enfim, é sinônimo de sobrevivência e não de destruição. A grande 
maioria deles entende que a floresta é uma barreira verde tão grande 
que jamais conseguirá ver o mundo do outro lado. Para evitar que o 
caboclo desmate e queime, é preciso dar a ele outra opção para ganhar 
a vida. Enquanto governo, cientistas e sociedade não encontram a res
posta, pouco direito terão de criticar, proibir ou coibir.

Por outro lado, quando a televisão apresenta o padrão de vida 
desfrutado nos países mais desenvolvidos, cria-se no habitante da re
gião a esperança de um dia ter também uma qualidade de vida seme
lhante, com toda assistência e infra-estrutura, enfim, as facilidades e 
confortos da vida moderna, ainda que fosse só a água encanada ou ele
tricidade, mas isto é um sonho. O planeta Terra não comporia o pa
drão de vida, de demanda de energia e de consumo de recursos natu
rais, e os índices de poluição dos países ricos, aplicado para os seus 6 
bilhões de habitantes. Isto resume a questão a três opções: ou os ricos 
aceitam diminuir seu padrão de vida, ou os pobres se conformam em 
nunca alcançar o sonho, ou então juntos, de forma cooperativa, bus
cam uma outra alternativa de desenvolvimento e crescimento econô
mico que seja compatível com a capacidade de sustentação da vida no 
mundo.

A  outra consideração de caráter doméstico diz respeito à defi
nição política de qual é o tipo de desenvolvimento que se pretende al
cançar ou promover. Se é o puramente econômico com aumento de 
produto interno e de renda ou se é o “integral” onde não necessaria
mente se tem mais dinheiro no bolso, mas o cidadão dispõe de mais 
assistência e melhor qualidade de vida.

A  pobreza que aflige os amazônidas não é a material, mas sim a 
social, o isolamento, a falta de transporte, de assistência médica, de es
colas, de assistência e orientação para a produção - coisas que não se 
pode comprar mesmo que se tivesse um nível de renda maior.

E precisamente aqui que o turismo como atividade econômica 
compatibiliza sua implementação com a valorização dos patrimônios 
culturais e naturais, produz um impacto ambiental mínimo se compa
rado com atividades tradicionais, consegue proporcionar um desen
volvimento integral, além de mostrar ao mundo e ao Brasil a "verdade 
verde' da Amazônia.



3 O DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO NA 

AM AZÔNIA

Enquanto isso, no Amazonas, independente das questões teóricas 

e acadêmicas que envolvem o ecoturismo, independente de estar en

quadrado nas definições ou classificações, foi lançado um desafio à ca

pacidade e criatividade para prestar uma contribuição à busca de res

postas para o problema da pobreza e do meio ambiente.

Numa ação conjunta da Emantur, com a Fundação Vitória 

Amazônica e a Universidade do Amazonas, assessorados por professo

res e alunos das Universidades do Colorado e do Tennessee (Estados 

Unidos) e com integral apoio logístico e financeiro da iniciativa priva

da do setor, foi iniciado um extenso trabalho de identificação  e qu an ti

fica ção  dos impactos sociais, ambientais e económicos promovidos pe

lo turismo, bem como a defin ição de mecanismo e o estabelecimento 

de políticas e procedimentos que assegurem:

a) ao cabloco amazónida: melhores condições de vida e reais benefí

cios;

b) ao meio ambiente: uma poderosa ferramenta que valorize os recur

sos naturais e justifique economicamente sua conservação e uso ra

cionaI;

c) ao Estado e à Nação: uma fonte de riqueza, divisas e empregos;

d) ao mundo: a oportunidade de manter para as gerações futuras o 

magnífico “tesouro natural” das florestas tropicais amazónicas, 

através da participação de cada visitante que, ao vir para a região, 

estará conhecendo a verdade e contribuindo pessoalmente com o 

desenvolvimento do turismo e, conseqüentemente, com a con

vergência da econom ia com a ecologia.
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E C O T U R I S M O  E  D E S E N V O L V I M E N T O  

S U S T E N T A D O

Júlio  Serson*

RESUMO: A tecnologia e o progresso produtivo, associados às desi
gualdades regionais e internacionais, provocaram prejuízos ao meio 
ambiente. Na década de 1970-80 as sociedades despertaram e parti
ram em busca de alternativas preservacionistas. da natureza. Este arii- 
go aborda. o turismo sustentado como alternativa para preservação do 
patrimônio natural e ambiental dos países em desenvolvimento e. em 
especial, o Brasil.

UNITERMO: Turismo: turismo sustentado: meio ambiente: ecologia: 
ecoturismo.

ABSTRACT: T/ic technolol()gy and the productive progrcss, associated LO 

regional and intematioiial dissimilarity, caused damage to the e/tviron- 

ment. ln the 70 and 80̂ s, the socictics awakcucd and soughtprcsen'alio- 

nislS altemativcs of nature, This articlc horaches tourism as an altemati- 

i’e for the presenrnion ofthe natural and ambiental cndowmem ofderc- 

loping countries, and specialh', Brazi!.

KET WO^D Tourism; sustained tourism; em'iroiiinem; ecologl’, eco- 
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1 A QUESTÃO ECOLÓGICA

Depois de décadas de desenvolvimento perseguido a todo custo, 

que deixaram como saldo o progresso produtivo e tecnológico acom

panhado de desigualdades internacionais e regionais e prejuízos bru

tais ao meio ambiente planetário, as sociedades acordaram, nos anos 

70-8°, para o imperativo de buscar alternativas de crescimento sem os 

riSCOS dos danos ecológicos.

acharel em Administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo: Curso de
spedalizaçã° em Hotelaria pela Cornel! UniversitV. Vice-Presid
1 a Rica e Pres|dente da Formatur - Fundação Nacional para a Formação de Rc-

EUrsOS Humanos para o Turismo,
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A Primeira Conferência sobre Meio Ambiente Humano, promo
vida pela ONU, em 1972, em Estocolomo, resultou num documento 
decisivo para o florescimento da consciência ecológica entre as popu
lações, conhecida por “Nosso Futuro Comum”. Desde então, a causa 
preservacionista vem conquistando, mais do que qualquer outra - con
forme é possível constatar nestes tempos de desmantelamento dos re
gimes socialistas -fortes contingentes da população mundial.

A Eco-92, a se realizar em junho próximo no Rio de Janeiro, cer
tamente renovará o ideário preservacionista, cristalizando a evolução 
do pensamento ecológico - “o ecologismo é um humanismo” frisa 
Alain Lipietz - nestas últimas décadas. A contribuição mais inovadora 
desse pensamento é, sem dúvida a que prevê novo balizamento para o 
crescimento industrial e econômico, segundo parâmetros humanitá
rios que visem a assegurar a sobrevivência do planeta e das gerações 
futuras: a do desenvolvimento sustentado.

O calor dos debates sobre o imperativo de enquadrar o crescimen
to numa perspectiva de futuro comum concentrou as atenções mun
diais, nestes últimos anos, sobre os países do Hemisfério Sul - que, pa
radoxalmente, por se encontrarem em estágio inferior de desenvolvi
mento, menor taxa de responsabilidade têm pela devastação acarreta
da pelo processo intensivo de industrialização do Hemisfério Norte, 
desenvolvido nos últimos dois séculos. E principalmente sobre o Bra
sil, em função da Amazônia.

As razões desse interesse são óbvias: a região concentra, segundo 
dados da ONU, 33% das florestas tropicais remanescentes no globo. 
Estima-se que 1,2 bilhão de toneladas anuais de gás carbônico, mais de 
20% do total mundial, são retirados da atmosfera pelo “pulmão 
amazônico”. Mais: um quinto da água doce que desemboca nos ocea

nos provêm dos rios que formam a Bacia Amazônica.1

Essa condição de foco privilegiado das atenções mundiais dos 

movimentos ambientalistas e preservacionistas confere ao Brasil, cm 

função da Amazônia, a dupla condição de réu e privilegiado. Da com

petente equação desse paradoxo, veremos a seguir, dependerá em boa 

parte a alavancagem de um novo ciclo de uma nova frente de desen

volvimento para o País.

2 ECOTURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO

De um lado, somos alvo de uma série de preocupações, acusações 

e incômodos, parte do qual, convenhamos, injusta. Do outro, entretan

to, uma vez que detemos um patrimônio natural e ambiental incontes- 

tavelmente inigualável, essa atenção mundial poderá nos ajudar a em

purrar para um novo paradigma de desenvolvimento, impulsionado 

em boa parte pelo turismo ecológico (o ecoturismo), ou “turismo ver
de".
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Essa nova frente turística, aberta, embora ainda não condigna- 
mente explorada, não só pela consciência preservacionista ascendente 
como também pelo esgotamento crescente dos destinos turísticos tra
dicionais, baseia-se na tendência mundial da busca da convivência 
harmônica do homem com a natureza.

Dados da Organização Mundial do Turismo dão conta de que, no 

plano internacional, o turismo é a atividade econômica mais impor
tante - e promissora -, logo após a indústria petrolífera e a indústria 
bélica. Apenas em 1989, 6,8% do comércio mundial de bens e serviços 
foi de responsabilidade das transações turísticas.1

Dentre os mercados receptores do turismo internacional, os Esta
dos Unidos ficaram com a parte do leão, naquele ano, abocanhando 
34,3% do fluxo internacional, seguido da França, com 16,5% e da Es
panha, com 16,2%. Na América Latina, o México foi o país de melhor 
desempenho, absorvendo 4% do mercado mundial. Tais números evi
dentemente não englobam os fluxos turísticos domésticos, calculados 
dez vezes maior, em média, aos fluxos internacionais.2

Os povos que mais viajam são, naturalmente, os de países com 
renda nacional mais alta, entre os quais o alemão,o inglês, o norte- 

ameriêàno e o japonês. Sabemos que o governo do Japão vem incenti

vando as viagens de seus cidadãos, com isto, dinamizando pólos recep
tivos de vários pontos do globo.

É nesses ricos países emissores que o turismo ecológico emerge 
como uma alternativa de crescente demanda, em função do esgota
mento dos destinos clássicos de viagens.

E aqui indagamos: o que tem feito o Brasil para conquistar esse 
mercado emissor e para desenvolver o seu potencial de turismo verde? 
É lamentável constatar que não temos feito nada. Considerado o po
tencial do País - e não apenas na área de ecoturismo, como também 
em função de seu patrimônio litorâneo, cultural e histórico -, nossa 
posição no mercado turístico é irrisória. E, pior, o País vem decres- 
cendo em termos de entrada de turistas internacionais. Em 1989, rece

bemos 1.402.897 turistas de outros países2, o que representava apenas 
0,3% do total mundial, que aqui geraram uma receita de 1,2% bilhão 
de dólares.

Sim, é verdade que a imagem internacional do país se deteriorou 
nos últimos anos, em função da indefinição quanto à dívida externa, a 
VIolência urbana, principalmente a do Rio de Janeiro, ainda a porta de 
entrada do turista estrangeiro no País, e, “last but not least”, a questão 
ecológica. Esse colapso agravou-se pelo fato de os gastos promocio
nais do país no exterior terem sido reduzidos quase a zero. Sabemos, 
também, que os países com políticas de turismo bem sucedidas desen
volvem incessantemente estratégias agressivas de promoção, e nesse 
rol é possível incluir mercados emergentes como o México, Tailândia, 
Indonésia e Malásia.J
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Acordar para o desafio de estabelecer uma política de turismo 

competitiva parece ser uma medida acertada, neste ano em que se dis

cute a questão ecológica no Brasil.

É  inconstestável que o Brasil se insere no horizonte dos países 

que melhores resultados podem produzir para a causa ambiental^ 

Nossa sociedade - e mesmo o governo - vem acordando, para a ines

timável contribuição que o País pode oferecer a si mesmo e a toda a 

humanidade no que concerne à preservação ambiental.

3 CO N SID ERA ÇÕ ES FINAIS

Para que ingressemos numa era de desenvolvimento turístico in

tensivo e sustentado, o ecoturismo deve ser estimulado e firmemente 

priorizado, soh a inspiração e a vontade de toda a coletividade. É  hora, 

pois, de governo e sociedade civil se aliarem para poderem atuar com 

harmonia no que tange a essas potencialidades.

Para isso, é necessário primeiramente fixar eixos turísticos que 

conservem as características naturais, suas condições ecológicas e am

bientais, os padrões culturais dos agrupamentos étnicos e as identida

des regionais. É  urgente o perfil do turismo brasileiro, privilegiando, 

com ênfase, o seu potencial ecológico e avaliando corretamente suas 

possibilidades para nossa balança comercial, para a economia em geral 

e, insistimos, para a alavancagem de um novo ciclo de desenvolvimen

to de novo tipo.

A lém  de representar um filão no qual temos vantagens compara

tivas potenciais das mais consideráveis, o turismo se insere no rol de 

alternativas de desenvolvimento sustentado e harmônico com o uso 

racional de recursos naturais. Por assegurar à humanidade a preser

vação de seu patrimônio natural e à população em geral melhores 

condições de vida, o desenvolvimento do ecoturismo pode, inclusive, 

contribuir para a reversão de nossa imagem externa, hoje maculada.

No momento com que o Brasil passar a convencer os turistas do 

Primeiro M undo sobre a política avançada que adota para a preser

vação ambiental, parte considerável do caminho para a recepção de 

turistas internacionais estará pavimentada. E  com a Eco-92, teremos 

um cenário de suprema importância para esse convencimento.

A  edificação de um meio ambiente melhor deve ser uma das gran

des prioridades de um país que realmente almeja ingressar no terceiro 

m ilênio sem manchas e na plenitude de suas potencialidades. M u lti

plicam-se, neste fim de milênio, em escala planetária, as pressões por 

um melhor modo de vida, pela elevação dos padrões de qualidade da 

existência. Devemos entender o ecoturismo como uma das respostas a 

esses anseios.
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N ^es contexto, só poderão merecer aplausos, internos e externos, 

^iÔicativas que visem a estimular o planejamento para o desenvolvi

mento ,de áreas turísticas que façam do meio ambiente sua principal 

atração. Que contemplem, em suma, os princípios básicos da harm o

nia entre o,homem e a natureza.

O  ecoturismo é ao mesmo tempo causa e consequência do desen

volvimento sustentado. Ele pode ser a chave para a edificação de um 

novo País.
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TURISMO SUSTENTADO PARA 
PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO AMBIENTAL

Doris v.d.M. Ruschmann*

RESUMO: A interrelação entre o turismo e o meio ambiente natural 
é incontcstável, e da sua evolução favorável depende o futuro da ativi
dade. A conscientização dos turistas, dos empresários, dos órgãos pú
blicos, dos ambientalistas e das comunidades receptoras é fundamen
taI para o desenvolvimento do turismo sustentado - apontado pelos es
pecialistas como a única forma de preservar os recursos turísticos na
turais para as gerações futuras.

UNITERMOS: Turismo sustentado: desenvolvimento; patrimônio 
ambiental. Património ambiental: preservação.

ABSTRACT: The inteirelation beMcen tourism and natural environ- 
mem is iticontestable, and from its favorable evolution depends the futu
re of activity. The consciemization of tourists, execi/tivcs, public sen'ice- 
mcn, of environmentalists and of the receptive commutiity is ftmdamcn- 
tal for dívclopmcnt of “siistainable tourism " - regarded by specialists as 
the only way to preserve the namral tourist rcsources for future genera- 
tio/l.

KEY WORDS: Sustainable tourism: devclopment: environmetital patri- 
mony. Environmentalpatrittiony:prcscratioti.

1 INTRODUÇÃO

A queda da qualidade de vida nas grandes cidades, provocada pela 

superpopulação, pela poluição sonora, visual, do ar e das águas, pelos 

congestionamentos e pela violência, além das pressões e da rotina do 

trabalho e do cotidiano estressam os citadinos de tal forma que, nas fé

rias e nos feriados, buscam o descanso, o contato com o verde e a na

tureza, longe das megalópoles.

(*) Bacharel em Turismo. Professora Assistente do Curso de Turismo da ECAJUSP. 
Professora e Assessora de Pesquisa no Curso Superior de Hotelaria do SE- 
NAC/CEATF.L.
End. para corresp.: Rua Água de Figueira, 52 - CEP 04923 - São Paulo - SP - BrasH.
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Essa necessidade torna-se cada vez mais acentuada, e o número 

cada vez maior de pessoas que viajam em “busca do verde” faz com 

que, ironicamente, passem a agredir e deteriorar ambientes alheios. 

Por isso, percebe-se uma crescente preocupação com o futuro da qua

lidade dos recursos naturais, por parte de ambientalistas, profissionais 

do turismo e, principalmente, pelas comunidades receptoras.
A constatação de que o turismo de massa e o conseqüente super- 

dimensionamento dos equipamentos receptivos não têm trazido a ren

tabilidade esperada e que, além disso, provocado danos sócio-culturais 

nas comunidades e agressões, às vezes irreversíveis nos recursos natu

rais, intensificaram os estudos e reflexões sobre o futuro das desti- 

nações turísticas. Como o meio ambiente constitui a “matéria-prima” 

do turismo, o relacionamento harmonioso entre eles é fundamental e 

a sobrevivência da atividade depende, exclusivamente, da sua preser

vação.
Como meio ambiente entende-se a biosfera, isto é, as rochas, as 

águas e o ar que envolvem a Terra, juntamente com seus ecossistemas, 

constituídos de comunidades - integradas por indivíduos e todos os ti

pos de vida animal e vegetai1. Acrescentam-se a esta definição todos os 

tipos de construções feitas pela mão do homem - as cidades, os mo

numentos históricos, os sítios arqueológicos - e, ainda, os padrões de 

comportamento das populações - o folclore, o vestuário, a gastrono

mia e o modo de vida das comunidades.
A intensidade da presença de cada um destes componentes em um 

núcleo turístico determina a sua atratividade como destinação e, desta, 

a quantidade de turistas que a visitam - de acordo com as facilidades e 

os acessos oferecidos.

2 TURISMO E MEIO AMBIENTE NATURAL

Apesar de intensamente discutida na atualidade, a preocupação 

do relacionamento do turismo com o meio ambiente não é nova. Em 

1973, Claude Kaspar2 já apregoava um enfoque ecológico como uma 

nova dimensão para o estudo do turismo. Em 1977, Jost Krippendorf' 

alertava para os riscos do turismo em ambientes naturais, denominan

do os turistas de “devoradores de paisagens” (“Landschaftfresser”) 

que, através da massificação da atividade, destróem as bases da sua 

razao de ser - o convívio com a natureza. Na sua obra, expôs 23 teses 

que, se bem aplicadas, conduzirão a um turismo “mais tranquilo” (“s- 

tiller tourismus”) e evitarão que “o turismo destrua o turismo”. A De- 

claraçao de Schur4, em 1984, propôs um turismo “brando” a fim de 

preservar a paisagem dos Alpes, intensamente procurada pelos turis

tas, tanto para a prática de esportes de inverno, quanto para caminha
das e escaladas no verão,

43



No Brasil, discute-se a validade e viabilidade do turismo ecológi

co, muito mais como opção econômica (para atrair as moedas fortes 

dos turistas de países desenvolvidos) do que como alternativa para a 

preservação ambiental.

Encontrar o equilíbrio entre os interesses económicos que o tu

rismo estimula e um desenvolvimento da atividade que preserve o 

meio ambiente não é tarefa fácil, principalmente porque o seu contro

le depende de critérios e valores subjetivos e de uma política ambien

tai e turística adequada* - que ainda não se encontrou aqui, e em vá

rios outros países.

A nível mundial, o desenvolvimento turístico apresenta um série 

de desafios que põem à prova a capacidade de adaptação de empresá

rios e o controle estatal da atividade. Dentre outros, destacam-se:

a) mais destinações competindo entre si pelos mercados domésticos e 

internacionais;

b) movimentos preservacionistas do meio ambiente passam a exercer 

forte influência nos projetos turísticos - públicos ou privados;

c) países em desenvolvimento necessitam urgentemente de incentivos 

económicos a fim de melhorar a qualidade de vida de suas popu

lações;

d) muitas destinações turísticas atingiram o ponto da dependência to

tal do turismo e, para viabilizarem-se economicamente, necessitam 

de grande número de turistas (turismo de massa);

e) problemas resultantes do crescimento descontrolado exigem so

luções urgentes e tornam imprescindível o empreendimento de 

ações sistemáticas e coordenadas em todos os níveis, a fim de ga

rantir ao turismo um desenvolvimento qualitativo, que preseve a 

atratividade das destinações.5

O turismo de massa - caracterizado pelo grande volume de pes

soas que viajam em grupos ou individualmente para os mesmos luga

res e, geralmente, nas mesmas épocas do ano, vem sendo considerado 

como o maior agressor dos espaços naturais. O excesso de turistas 

conduz ao superdimensionamento dos equipamentos destinados a° 

alojamento, alimentação, transporte e entretenimento que, impreteri- 

velmente, ocupam grandes espaços - agredindo as paisagens e des

truindo os ecossistemas. Além disso, a falta de “cultura turística" dos 

visitantes, faz com que se comportem de forma alienada com relação

(*) Como política ambiental turística adequada, considera-se aquela na qual a vulnera
bilidade dos ecossistemas é estudada e as prioridades ecológicas e sócio-económicas 
são determinadas antes da implantação dos equipamentos receptivos.
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ao meio que visitam - acreditando que não têm nenhuma responsabili

dade na presevação da natureza e da originalidade das destinações. 

Entendem que seu tempo livre é sagrado, que têm direito ao uso da

quilo pelo qual pagaram e que, além disso, permanecem pouco tempo

- insuficiente, no seu entender, para agredirem o meio natural.

Por isso, outras formas de turismo estão sendo propostas a fim 

de conter os impactos negativos da atividade, e, além do já citado “tu

rismo brando e tranquilo", recebem a denominação de “alternativo”, 

“responsável", “ecológico" e, mais recentemente, “turismo sustenta

do”. Independentemente da sua designação, o que os caracteriza são as 

viagens individuais, as atividades relacionadas com a natureza, o alo

jamento em estabelecimentos pequenos, com serviços personalizados 

e, às vezes, até realizados pelos próprios turistas.

Alguns estudiosos e pesquisadores têm mostrado um certo ccti- 

cismo e não acreditam que, para preservar o meio ambiente, as pes

soas deixarão de viajar em grupos, controlem seus impulsos consumis- 

tas e seu desejo de conforto, para se transformarem em turistas “bon- 

zinhos". Na opinião de Wheeler6, deve-se considerar e debater as for

mas de como evitar o turismo irresponsável - que vem aumentando 

progressivamente - de acordo com a melhoria dos rendimentos e do 

aumento do tempo livre das pessoas dos países desenvolvidos. No seu 

entender, a nível mundial, o número de turistas continuará a crescer e 

as medidas que visam um turismo “controlado” apenas poderão apre

sentar algum êxito em pequena escala, isto é, micro soluções para um  

macro problema.

3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO DO TURISMO

Os equipamentos e serviços instalados para atender ao turismo de 

massa provocam ainda uma série de efeitos negativos sobre o meio 

ambiente: destruição da cobertura vegetal do solo, devastação das flo

restas, erosão das encostas, ameaça de extinção de várias espécies de 

fauna e flora, poluição sonora, visual e do ar, e contaminação das 

águas de rios, lagos e oceanos.

Entretanto, é preciso ressaltar que o turismo não é o único culpa

do pelas agressões à natureza. Os desastres ecológicos provocados pe

lo vazamento de petróleo nos oceanos, as queimadas das florestas rea

lizadas para a utilização do solo para outros fins, os riscos potenciais 

das usinas nucleares, os gazes tóxicos etc. põem em risco a sobrevivên

cia do homem no planeta, tornando os efeitos negativos do turismo 

até insignificantes. Porém, esta constatação não isenta a atividade e os
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profissionais do setor da responsabilidade na preservação ambiental; 

pois se não houver a preocupação com os destinos da humanidade, ela 

certamente se apresenta na forma de preservar a matéria-prima da ati

vidade turística: a natureza.

Por isso, torna-se imprescindível estimular o desenvolvimento 

harmonioso e coordenado do turismo, pois, se não houver o equilíbrio 

com o meio ambiente, a atividade turística compromete a sua própria 

sobrevivência.

Preocupados com a problemática, os membros da AIEST - Asso- 

ciation Internationale d’Experts Scientifique du Tourisme -, em seu 

congresso anual, realizado em novembro de 1991, debateram o tema 

Turismo Qualitativo, como uma concepção para o desenvolvimento 

sustentado da atividade, harmonizando os seus aspectos econômicos, 

sociais e ecológicosl Na ocasião, ressaltou-se que, atualmente, já se 

entende o turismo como um fenômeno que apresenta muitas vanta

gens, mas também sérios riscos, e que a sistematização dos estudos já 

impôs um entendimento multidisciplinar.

O desenvolvimento do turismo sustentado foi debatido a partir da 

definição da “World Comission ou Environment and Development", 

que o considera como “o desenvolvimento que atende às necessidades 

do presente, sem comprometer o atendimento das necessidades das 

gerações futuras”8. A partir dessa definição, apontaram-se quatro ca

racterísticas específicas para o seu desenvolvimento, das quais as três 

piinknnts relacionam-se com a oferta e a quarta, com a demanda (es- 

IHVilkamentc com o comportamento dos luriMaM":

a) respeito ao meio ambiente natural - o turismo não pode por em ris

co ou agredir irreversivelmente as regiões nas quais se desenvolve;

b) harm onia entre a cultura e os espaços sociais da comunidade recep

tora sem agredí-la ou transformá-la;

c) distribuição eqüitativa dos benefícios do turismo entre a comunida

de receptora, os turistas e os empresários do setor;

d) um turista mais responsável e atencioso, receptivo às questões da 

conservação ambiental, sensível às interações com as comunidades 

receptoras; educado para ser menos consumista e com uma postura 

orientada para o entendimento e a compreensão dos povos e locais 

visitados.

Numa análise preliminar, essas características parecem utópicas e 

voltadas para uma situação ideal - impossível de ser atingida, conside

rando-se como parâmetro a evolução dos fluxos turísticos da atualida

de, o comportamento dos turistas nas destinações e a construção des
controlada de equipamentos receptivos. Porém, é indiscutível que as
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características descritas relacionam-se a um turismo de pequena esca

la, realizado individualmente, e de custos elevados, contrastando acen- 

tuadamente com o turismo de massa - mais barato e que caracteriza os 

fluxos na maioria das destinações.

Para viabilizá-lo financeiramente, uma vez que as vantagens só- 

cio-culturais e ambientais são evidentes, recomenda-se evitar a con

centração de atrações em uma só destinação, dispersando-as pela re

gião ou país, evitando, assim, o excesso de visitantes no mesmo lugar e 

ao mesmo tempo.

porém, os novos direcionamentos para a atividade somente terão 

êxito se os ambientalistas, os representantes dos órgãos públicos d° 

turismo, os empresários do setor e a comunidade do local determina

rem jun tos qual a evolução ideal pretendida para determinada desti- 

nação, antes da tomada de decisões finais e do início do processo de 

desenvolvimento turístico. Os planos deverão, necessariamente, con

siderar os “limites de saturação”* de cada atração ou localidade, defi

nidos, segundo Von Houts10, como sendo “o número de turistas que 

uma área pode acomodar, antes que ocorram impactos negativos no 

ambiente físico, nas atitudes psicológicas dos turistas, no nível de acei

tação social da comunidade receptora e no nível da otimização 

^onômica”. Segundo esse autor, os mais importantes para o turismo 

são os descritos a seguir.

Os limites de saturação física envolvem duas áreas: capacidade 

máxima de acomodação de pessoas; deterioração física do meio am

biente, provocada pelo turismo.

' Os limites de saturação psicológica terão sido ultrapassados 

quando os turistas sentirem desconforto na destinação, que pode ser 

provocado por razões tais como: percepção de atitudes negativas por 

parte da população local; excesso de pessoas na área.

Os limites de saturação social da comunidade estarão ultrapassa

dos quando os moradores da localidade não aceitarem mais os turistas, 

porque eles destróem seu meio, agridem a sua cultura e impedem a 

sua particiação nas atividades e a freqüência a lugares que lhes perten
cem.

Os limites de saturação econômica da atividade estão relaciona

dos com a rentabilidade dos equipamentos e a filosofia comercial dos 

empresários e órgãos públicos do setor: tenta-se atrair o maior núme

ro de pessoas para uma destinação, desconsiderando a quantidade

(*) Neste artigo emprega-se o termo limite de saturação como tradução de “carrying ca- 
pacrty’'. Pode também ser entendido como capacidade de suporte.
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ideal para a rentabilidade do setor. Como se sabe, o excesso na quanti

dade de turistas diminui a qualidade dos produtos e serviços prestados, 

provocando a rejeição do local para viagens futuras.

Para que o desenvolvimento sustentado possa ocorrer, recomen

dam-se algumas medidas estruturais que devem ser implantadas nos 

recursos ou locais turísticos e que, em síntese, são as seguintes:

a) determinar restrições de acesso e de desenvolvimento;

b) impor cotaS ou custos extras que limitem a instalação de equipa

mentos receptivos;

c) delegar poder de decisão às autoridades competentes, responsabili

zando-as pelo controle e pelas decisões que envolvem o desenvol

vimento;

d) privatizar os recursos turísticos, a fim de que sejam administrados 

por investidores ou empresários privados.n

Essas medidas têm sua aplicação prática ideal em áreas sem gran

de extensão territorial e já demonstraram sua validade em recursos 

turísticos insulares e em parques nacionais como: Ilhas ShetIands 

(Escócia - U-K.), Fish Creek Provincial Park (Alberta - Canadá), 

Everglades (Flórida - EUA), Tavarua Island (Fiji), Yellowstone Na

tional Park (EUA), Planície Serengeti (Kenya - África) e várias outras 

localidades do mundo. No Brasil, mesmo sem a denominação específi

ca de mrismo sustentado, adotaram-se algumas medidas voltadas à pro

teção de recursos naturais, preservando-os do afluxo desmesurado de 

turistas. Como exemplo, pode-se citar a legislação aplicada ao Ar

quipélago de Fernando de Noronha que, se não é a ideal, representa 

um grande passo no sentido da conscientização ambiental e turística 

no País.

Além disso, a criação de parques, reservas florestais e indígenas 

demonstra que a intenção preservacionista no governo se faz presente. 

Porém, o controle da ocupação e da exploração desses locais deve ser 

intensificado urgentemente, sob pena de que as boas intenções per

maneçam no papel e os recursos sejam destruídos.

O controle sobre os equipamentos e as formas de desenvolvimen

to do turismo ecológico na Amazônia e no Pantanal também deve ser 

intensificado, pois, apesar dos critérios e das normas estabelecidas pe

la EMBRATUR - Instituto Brasileiro do Turismo - para a sua implan

tação, há “lodges” e programas turísticos que estão sendo comerciali

zados para a demanda internacional sem o devido cuidado. Os efeitos 

ambientais dessas ações ainda não se fazem notar devido ao número 

reduzido de turistas e da imensidão territorial das regiões onde ocor
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rem. Porém, a longo prazo, os danos nos ecossistemas serão irreversí

veis, e, ao comprometer a fauna e a flora, destruirão o exotismo e a 

“magia" da selva - atrações maiores dos programas ecológicos.

Apesar da conscientização, dos alertas e da cobrança de medidas 

que preservem o meio ambiente, vem ocorrendo, a nível mundial, a 

implantação de medidas restritivas que visam o desenvolvimento sus

tentado do turismo, o que constitui uma tarefa complexa. Ele envolve 

a atuação de diversos tipos de empresas, organizações nacionais e in

ternacionais, ramos de negócios e de indivíduos - todos oferecendo 

uma gama de atividades e serviços, tangíveis e intangíveis, aos turistas 

que relutam em aceitar as mudanças.

O conflito entre os interesses comerciais e a preservação ambien

tai é inevitável e, neste caso, será preciso demonstrar que uma postura 

empresarial oportunista, de curto prazo, proporciona lucros também 

de curto prazo; e que o desenvolvimento sustentado apresenta-se co

mo alternativa para a rentabilidade a longo prazo dos equipamentos, 

pois o ciclo de vida do produto oferecido será bem maior.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento sustentado representa um novo direciona

mento da atividade e, conseqüentemente, um grande desafio para os 

órgãos responsáveis pela preservação ambiental e pelo turismo nos 

países com recursos naturais consideráveis. A sua ênfase tem sido 

maior nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nestes últimos 

a atividade turística é intensa e normalmente têm sua economia to

talmente dependente do fluxo de turistas.

Como o Brasil ainda não se tornou uma destinação turística in

ternacional significativa, apesar dos recursos naturais que possui, o de

senvolvimento sustentado do turismo pode ocorrer sem grandes 

reações dos empresários nacionais e dos grupos multinacionais envol

vidos na sua comercialização. Além disso, a preservação ambiental e as 

medidas implantadas no setor poderão tornar-se uma força para o 

“marketing”, demonstrando, no exterior, a preocupação do País com o 

bem estar do turista aliada à preservação dos recursos naturais e cultu

rais. Estratégia semelhante poderá ser empreendida junto ao mercado 
nacional.

O desenvolvimento sustentado das atrações turísticas deverá 

ocorrer em etapas, e devido à sua diversidade - em áreas distintas e, 

portanto, de extensão territorial menor - permitirá a sua implantacão 

de forma gradual, favorecendo o acompanhamento e o controle da s ua 
evolução.
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A  justificativa de que é preciso desenvolver o turismo internacio

nal e o doméstico do Brasil - a fim de atrair divisas estrangeiras, d im i

nuir as diferenças regionais e ampliar a oferta de empregos - a qual

quer custo, não constitui mais um argumento aceitável.

As linhas mestras do turismo nos anos 90 e para o novo milênio 

apontam para uma visão administrativa moderna - de longo prazo e 

com uma postura responsável diante da integridade do meio ambiente 

como um todo -, que encontra no desenvolvimento sustentado do tu

rismo o caminho da consolidação da atividade, e a lucratividade ade

quada dos investimentos realizados no setor.
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serem conservados. Porém, a crescente demanda por atividades “e
cológicas”, tendo como base o contado direto com ambientes naturais, 

e como pressuposto a aquisição de conhecimento sobre o meio, tem 
evidenciado a carência de um planejamento técnico-político para o se

tor, buscando alcançar, na integração com as políticas nacional e esta
duais de meio ambiente, e com o desenvolvimento regional e local. um 

eficaz desempenho econômico.
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1 INTRODUÇÃO

A preocupação com a vida em todas as suas formas e com o bem- 
estar da espécie humana através da garantia de um meio ambiente 
saudável e equilibrado e da renovabilidade dos recursos naturais tem 
levado a sociedade industrial, e a forma pela qual organizou a econo
mia mundial, a mudanças significativas de rumo e/ou comportamento, 
ainda que pela pressão de diversos segmentos da sociedade civil for
madores da opinião pública. Embora essas mudanças não tenham pro
vocado uma ruptura total dos modos de agir e pensar do atual sistema 
de produção, optando por um tipo de desenvolvimento diferenciado, 

alguns paradigmas têm surgido priorizando novas concepções de de
senvolvimento onde a demanda pela qualidade tem se sobreposto à 
quantidade.

Nesse sentido, o contato do homem com a natureza vem sendo 
redescoberto como fator estratégico do bem estar físico e mental, es
pecializando-se como mercadoria para as sociedades urbanas, cada vez 
mais afastadas desse convívio e conduzidas a um ritmo de vida alta
mente estressante. Ainda que a preocupação com o meio ambiente se 
mostre como estratégia mercadológica para a manutenção da pro
dução nos diversos setores da economia, a componente ambiental tem 
imposto, para qualquer intervenção econômica, a melhoria de quali
dade de vida das populações humanas como índice da produtividade 
almejada.

É por estas razões que o setor turístico, intrinsecamente relacio
nado com os empreendimentos imobiliários, tem privilegiado a procu
ra por locais que forneçam áreas agradáveis ao lazer, com condições 

saudáveis, belas paisagens e variedade de atrações naturais, muito em
bora o assim chamado “turismo ecológico” ou “ecoturismo” tenha 
surgido pelo modismo gerado através da “mídia” e dos diversos seg
mentos da economia ávidos por mais um filão do mercado, sem o res
paldo conceituai e metodológico necessário à sua estruturação.

Um exemplo desses fatos verifica-se na série crescente de con
domínios “ecológicos”, que vêm sendo implantados em áreas de inte
resse ambiental ou nas programações de hotéis e agências de turismo 
anunciando excursões a áreas de florestas, cachoeiras, cavernas etc. 
Outras agências oferecem percursos em trilhas e cursos de “sobre
vivência na selva”.

Mas, o que pode acarretar a exploração turística de áreas naturais, 
sem um planejamento e orientação adequados? - Provocam-se muitas 
vezes ações altamente nocivas ao meio, tanto, em diversos parques na
cionais e estaduais, quanto em áreas particulares destinadas a esse fim. 
Isto ocorre pois, mesmo que temporariamente, o turismo desordenado 
impõe processos de ocupação do espaço que acabam por descaracteri
zar a paisagem e colocar o meio em risco de desequilíbrio.
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2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO E ECOTURISMO

A tese ambientalista da sustentabilidade no desenvolvimento 

econômico das nações foi incorporada pela Comissão Mundial de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD - da ONU, e converti

da em ponto central do relatório “Nosso Futuro Comum” ou “Relató

rio Brundtland”i. Nos termos desse relatório a sustentabilidade se 

acopla a um novo padrão de desenvolvimento e crescimento econômi

co que deve ser garantido. Assim, desenvovimento susrentável seria

uma correção, uma retomada do crescimento, alterando a qualidade do desenvol

vimento, a fim  de tomá-lo menos iniensivo 110 uso de matérias-primas e mais cqiiiw- 

tivo para todos, ... Um processo de mudança /lo qual a exploração dos recursos, a 

orientação dos inveslimenios, os ni/nos do desenvolvimento tecnológico c a mudan

ça institucional estão de acordo com as necessidades acuais e fimiras.l

Segundo o professor Pinheiro Machado, da Universidade Federal 

de Santa Catarina, o desenvolvimento sustentado deve atender aos se

guintes princípios:

a) ser cientificamente embasado;

b) ser ecologicamente equilibrado;

c) ser energicamente renovável;

d) ser economicamente setorial;

e) ser tecnicamente exeqüível;

f) ser culturalmente assimilável;

g) ser socialmente justo.'*

Ainda que estes conceitos de sustentabilidade do desenvolvimen

to sejam discutíveis sob o ponto de vista da tecnologia disponível, que 

se baseia no consumo acelerado dos recursos finitos, irrecuperáveis e 

insubstituíveis, nossa sociedade, se quiser sobreviver, terá muito que 

aprender com as tecnologias naturais que são auto-reguladoras e que 

vivem de recursos eternamente recicláveis.4

Nesse contexto, a atividade turística é caractrizada como o seg

mento econômico que se propõe a colocar o homem em contato mais 

direto com o patrimônio natural, sendo realizada em áreas de relevan

te interesse ecológico. Tem a missão de despertar no público sua cons

cientização para os dilemas que a questão do desenvolvimento x m e io

(*) Ver também documento da UICN - União Internacional para Conservação da Natu- 

-. que trata da estratégia mundial para a conservação" 2



ambiente tem provocado em nossa sociedade, combatendo a visão an- 

tropocêntrica e maniqueísta de que o homem se opõe à natureza, ou 

que a domina, ou, ainda, que dela não faz parte, a partir do conheci

mento dos ecossistemas visitados. Trata-se portanto de um turismo 

orientado, onde educação am biental e lazer se conjugam para promover 

a aquisição de conhecimento.

Fica claro portanto que o ecoturismo se diferencia das atividades 

comuns de lazer, não podendo prescindir de respaldo técnico-científi- 

co para sua estruturação enquanto atividade “ecológica". No que tan

ge a sua implantação pelo setor privado ou público, o aspecto econô

mico não pode ser desprezado, mas deve observar as diretrizes de zo- 

neamento econômico-ecológico, provendo tais atividades no planeja

mento estratégico ou planos de manejo de cada região e/ou sítios a se

rem desenvolvidos turisticamente.

Desse modo, em que pese a inexistência de uma política nacional 

específica*, mister se faz a planificação de estratégias regionais ou lo

cais (para cada área - unidades de conservação como parques, reservas, 

estações ecológicas etc.), que possam coordenar de forma integrada a 

preservação ambiental, a melhoria da qualidade de vida das popu

lações e as iniciativas privadas do setor, em harmonia com os demais 

interesses econômicos.

Os recursos financeiros necessários ã implantação do ecoturismo 

devem ser cotejados entre a iniciativa privada, órgãos de governo e 

instituições de ensino através de mecanismos de incentivo a serem 

criados. Por outro lado, os recursos financeiros gerados pela atividade 

devem ser reinvestidos nas unidades de conservação e/ou na região, a 

fim de viabilizar não só a manutenção dos equipamentos de infraestru- 

tura e hospedagem da população visitante, mas também a efetiva fisca

lização destas áreas e promover as pesquisas científicas necessárias.

Observe-se que a falta de uma estrutura organizada não só expõe 

o turista, como também as populações locais que, além de nada ga

nhar, sofrem um impacto cultural-econômico, acabando muitas vezes 

espoliadas das terras que tradicionalmente ocupam, vitimadas pela es

peculação imobiliária que “grila" e loteia clandestinamente tais áreas. 

A  atividade turística é comumente bem aceita pelas comunidades lo

cais, representando, em tese, um modo opcional de reorganizá-las 

economicamente, com retorno relativamente imediato. Na India,

(*) Excetuam-se. aqui. algumas raras diretrizes jurídico-institucionais. como. por exem

plo. a lei n° 6.513 de 20/12(77. que d is^K  sobre a criação de áreas especiais e de locais 

de interesse turístico,
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Meral e Thailân ,
tid0S (assim como o Brasil) como países “em desenvolvimen-

rantes /  ~ p stado como as comunidades locais benef iciam-se das ati- 
to”, ranto o . . . , . , .

v̂idades tUristicas,
ém o lic e ^ m e n to  (autorizações locais) e pagamento de taxas.

porém dlSSo verificam-se em alguns casos adequaçao e controle a capa- 

ccidade de suporte das estruturas colocadas à disposiçao dos turistas e 

monitoramento com técnicos locais devidamente treinados,

No Brasil, porém, são raros os exemplos de áreas e/ou unidades 

de conservaça
ser citados o Parque Nacional da Floresta da Tijuca (Rio de Janeiro) e 

a Fazenda Intervales (Sã° Paulo),

3 PIANE,JAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 

COMO PRÉ-REQUISITO PARA O 

ORDENAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

Sem ter a pretensão de esgotar o tema ou analisar em profundi

dade a questão do planejamento e gestão do meio ambiente, no con

texto da política nacional de meio ambiente ora vigente, destacam-se 

neste item três instrumentos fundamentais para estruturar o uso e a 

ocupação pretendidos pela atividade turístico-ecológica.

3.1 Zoneamento Ecológico-Econômico

O zoneamento consiste em dividir um território em parcelas nas 

quai^  a partir de sua vocações/aptidões e de suas fragilidades segundo 

diretrizes de um plano de desenvolvimento anteriormente definido, 

são autorizadas determinadas atividades ou interditado de modo abso

luto ou relativo o exercício de outras, instruindo um plano de manejo.

A  divisão da área objeto de planejamento tem por finalidade 

orientar investimentos e facilitar o manejo dos recursos naturais, indi

cando cuidados específicos para cada sub-zona, de acordo com os obje

tivos previamente definidos para cada unidade em estudo.5 Assim cada 

unidade poderá ser subdividida de acordo com suas potencialidades e 

fragilidades, em ambientes naturais, áreas urbanas, áreas agrícolas e 

outras, ressaltando-se a utilização do potencial turístico como um dos 

critérios que deverá ser sempre analisado e utilizado em tais divisões e 

contemplado no plano de manejo das áreas quando compatível com a 

legislação que cria ou destina áreas para a proteção ambiental.
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Uma série de estudos desse tipo foram e estão sendo desenvolvi

dos pelo Governo de São Paulo, através da atuação de equipes com

postas por técnicos das secretarias de estado, universidades e empresas 

privadas: “Macrozoneamento da Região Lagunar de Iguape e Ca- 

nanéia”6 (São Paulo), “Macrozoneamento do Litoral Norte”, estudos 

de zoneamento da Fazenda Intervales7, do PETAR (Parque Estadual 

Turístico do Alto Ribeira) e de uma série de APAs (Área de Proteção 

Ambiental), dentre as quais as de Ilha Comprida e Corumbataí. Para a 

implementação desses projetos depende-se da viabilização das áreas de 

proteção ambiental, uma vez que as mesmas podem ser definidas como 

espaços onde as atividades antrópicas são adequadas e compatibiliza

das ao uso sustentável dos recursos naturais, mantendo-se a proprie

dade da terra e a jurisdição municipal sobre elas.

A resolução CONAMA n° 10 de 14/12/89 estipula critérios relati

vos ao estabelecimento de zonas de Conservação e Preservação da Vi

da Silvestre nas APAs. Os estudos referentes ao Zoneamento e Dire

trizes de Desenvolvimento da APA Corumbataí8, por exemplo, chega

ram até a execução de um Projeto de Lei, que estipula diretrizes para o 

uso do solo em cada uma das zonas estabelecidas, o qual encontra-se 

cm fase de aprovação. Consideraram-se entre outros aspectos, aqueles 

referentes ao potencial turístico, identificando-se uma grande quanti

dade de áreas com relevante valor paisagístico, recreativo e educativo 

(cuestas e morros testemunho, cachoeiras, cavernas, represas e pa

trimônio histórico).

É de fundamental importância, portanto, que os estudos de zo

neamento contemplem aspectos relativos ao potencial turístico, e in

diquem os elementos naturais de particular interesse, bem como os 

cuidados específicos para as zonas onde os mesmos se situem, confor

me o procedimento adotado.

O zoneamento pode ainda surgir acoplado aos planos diretores 

municipais, posto que a Constituição Federal, em seu artigo 182, rela

tivo à política urbana, obriga as cidades com mais de vinte mil habitan

tes a elaborarem planos diretores como instrumentos básicos da políti

ca de desenvolvimento e expansão urbana. Considera-se, ainda, de 

fundamental importância que esses planos, além de considerar as zo

nas urbanas e de expansão, e indústrias, contemplem o estudo do po

tencial turístico e o levantamento das áreas naturais significativas den

tro do município, que não estejam inseridas em unidades de conser

vação, cujas diretrizes são próprias e específicas.

Os planos de manejo de unidades de conservação por sua vez, são 

executados com objetivo de proporcionar o desenvolvimento de qual

quer tipo de área silvestre, orientando as atividades desenvolvidas de 

acordo com os objetivos de manejo específicos para cada categoria.
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Para tanto o mesmo deve contemplar o zoneamento da área. Particu- 

lamvente, no caso do “turismo ecológico” tem-se maior interesse não 

apenas naquelas categorias destinadas ao uso público direto (como 

Horesta Nacional e APA), mas também nas de uso indireto dos recur
sos que permitam a execução de atividade ligada ao turismo controla

do e à educação ambiental (nas zonas previstas para esse fim), como os 

parques nacionais, estaduais e estações ecológicas.9

Como exemplos podem ser citados, entre outros, os seguintes 

planos de manejo, executados em diferentes níveis:

a) federal - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - 

IBDF*: parques nacionais do Araguaia, de Caparaó, da Serra dos 

Órgãos e da Tijuca;

b) estadual - Instituto Florestal de São Paulo - IF: parques estaduais 

de Campos do Jordão, da Cantareira, da Ilha do Cardoso e de Vas- 

sununga;

c) privado - área a ser transformada em reserva, dentro da Estância 

Caiman, no pantanal de Miranda (Mato Grosso do Sul)10; nessa 

propriedade atualmente é recebida uma grande quantidade de tu

ristas nacionais e estrangeiros, atraídos por uma programação que 

explora os aspectos naturais do pantanal.

3.2 Estudos de Impacto Ambiental

A resolução CONAMA n° 001 de 23/01/86 estabelece uma série 

de atividades modificadoras do ambiente para as quais devem ser ela

borados o Estudo de Impacto Ambiental (ElA) e respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA), cabendo ao órgão estadual competen

te (Secretaria de Meio Ambiente), ou ao município, a fixação das dire

trizes adicionais julgadas necessárias) de acordo com as peculiaridades 

do projeto e características ambientais da área.

Nesse sentido, são normalmente requisitados EIA/RIMAS para 

marinas, loteamentos rurais e urbanos, estradas (implantação e dupli- 

caçao), e outros, onde, nos estudos relativos ao meio antrópico, as ati

vidades de lazer e turismo, bem como os monumentos de valor cultu

ral, cénico, histórico e natural a serem afetados11 deverão ser conside
rados.

(*) Atual IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renová
veis.
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Ocorre ainda que a atividade turística, enquanto empreendimento 

potencialmente poluidor e transformador dos espaços naturais, é, em 

si mesma, analisada no âmbito do estudo de impacto ambiental, onde 

se procede:

a) ao exame dos eventuais impactos;

b) ao estudo da oferta disponível e caracterização das áreas seleciona

das para implantação de programas;

c) ao levantamento do patrimônio histórico-cultural, dos recursos na

turais e cênicos;

d) à adequação de equipamentos disponíveis ou à implantação a par

tir da quantificação e periodicidade dos grupos de visitantes;

e) à implantação, incluindo treinamento e capacitação técnico-cientí- 

fica de pessoal;

t) à avaliação, acompanhamento e monitoramento dos programas a 

serem desenvolvidos e às medidas mitigadoras dos impactos prove

nientes dessa atividade.

3.3 Mecanismo de Incentivo

Uma vez identificado o potencial turístico de um determinado sí

tio e caracterizados os elementos que compõe o patrimônio natural se

lecionado, os órgãos governamentais deverão adotar mecanismos de 

incentivo não só para implementar a atividade turística pretendida, 

como também para fornecer ou providenciar a infraestrutura, a fiscali

zação e o monitoramento necessários.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É  inegável o potencial turístico brasileiro. A lém  das áreas englo

badas por unidades de conservação ambiental (parques, A P A ’s etc.) 

que abrigam importantes remanescentes da vegetação nativa e fauna 

endêmica ou em extinção, diversas regiões como um todo (pantanal 

matogrossense, floresta amazônica e o litoral como exemplos) deve

riam privilegiar o ecoturismo como atividade geradora de riquezas.

Porém, o turismo que se deseja não é o turismo de enclave, desor

denado, e sim um tu r ism o  p la n e ja d o  e in teg ra d o  co m  o  m eio , que res

peite a integridade das áreas de relevante interesse ecológico e o pró

prio turista, permitindo-lhe aquisição de novos conhecimentos.

Para minimizar os impactos desta atividade propõe-se o estudo de 

impacto ambiental; a adequaço da infraestrutura à demanda; o incre

mento, a fiscalização; a participação das comunidades locais; e o res

paldo técnico-científico no monitoramento e acompanhamento dos 

programas.
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A lém  disso, considera-se fundamentalmente importante despertar, 
a tra v é s  d a  ed u ca ç ã o  a m bien ta l, as reflexões so bre  o s  p ro b le m a s  a m b ie n 
ta is  q u e  co lo c a m  e m  crise o  a tu a l tip o  d e  d e se n v o lv im e n to  ind u str ia l, não 

SÓ para os eventuais visitantes, mas principalmente para os municípios 

que contêm em seus territórios áreas de especial interesse turístico.
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RECIFES ARTIFICIAIS E SUA IMPORTÂNCIA 
PARA O TURISMO NAS 

REGIÕES COSTEIRAS MARINHAS

Luiz Roberto Tommasi*

RESUMO: O homem tem utilizado, com freqüência, os recursos re
nováveis costeiros de forma conflitante com sua conservação. Isso tem 

ocorrido devido à destruição de habitats, de suas funções ecológicas e 

da redução da sua biodiversidade, inclusive por poluição. Visando re
cuperar áreas costeiras empobrecidas, têm sido instalados recifes arti

ficiais construídos com uma grande variedade de materiais e restos de 
embarcações. Isso tem levado a um aumento da fauna incrustante e de 
peixes, com interessantes reflexos sobre os setores náutico, hoteleiro e 
turístico de um modo geral. São apresentados alguns procedimentos 

básicos a uma correta implantação de recifes costeiros artificiais em 
nosso País.

UNITERMOS: Turismo: áreas costeiras; recifes artificiais. Recifes 
artificiais: turismo náutico; turismo.

ABSTRACT: The man has been used with frequency, coastal renewable 

resources in a wav which is in conflict with its consen'ation. This has oc- 

curred dtie to thc dcsmiction o f lhe habitatS, its ccologicalfimction, and

10 lhe reduclion of ilS biodiversity, includingpollulion. Aim ing to reco- 

vel)' impovcrished coastal areas, artificial rccfs has becn constmctcd 

using a variel) ot materiais and- residucs ot vcssels. This has becn induced 

lhe growth o f foitling and- fishes, wilh inlcresting reflex, in a general 

manner, on naulical and taurisl areas. Some basic procedurcs to a cor- 

rect implamation o f artificial coastal reefs in our counII are presenled

KEY WORDS: Tourism: coastal arcas; artificial reefs. Artificial reefs: 

naulical tourism; taurism.

(*) Professor Titular do Departamento de Oceanografia Biológica. Diretor do Instituto 
Oceanográfico da USP.
End. para corresp.: Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira" - Pça. do 
Oceanográfico, 191 - CEP 05508 - 900 - São Paulo - SP - Brasil.
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1 IN T R O D U Ç Ã O

Como mostra Diegues1, os conceitos de planejamento, gerencia- 

menta, manejo e administração de recursos naturais dizem respeito 

a técnicas e modos pelos quais se obtém um desenvolvimento integra

do e auto-sustentado. São, portanto, condições necessárias ao desen

volvimento, à superação dos obstáculos e não fins em si mesmo.

Os ecossistemas costeiros apresentam inúmeros usos ao homem, 

que podem ser complementares, conflitantes ou mutuamente exclusi

vos. Entre esses estão tanto a pesca, a agricultura, a pesca esportiva, o 

turismo ecológico, como também o lançamento de poluentes, a espe

culação imobiliária, a construção de portos e de marinas mal planeja

das, impactantes etc.

O  turismo, potencialmente, pode induzir diversos tipos de impac

tos negativos sobre variáveis ambientais como: penetração da luz na 

água do mar, em função da quantidade de material particulado na 

mesma, cor da água do mar, temperatura, sais nutrientes, metais pesa

dos, microrganismos causadores de doenças de origem fecal, biodiver

sidade, produtividade primária, assoreamento etc. Deve-se destacar, 

ainda, a incrível mania que muitos têm de colocar datas, nomes, men

sagens, corações etc., em sítios e monumentos históricos, ou, então, 

levar “recordações” dos mesmos.

2 REC IFES ART IF IC IA IS E O  T U R ISM O

U m  dos meios que tem recebido grande atenção para o desenvol

vimento do turismo, especificamente no âmbito da pesca esportiva nas 

regiões costeiras, é a construção de recifes artificiais, que bem plane

jados e executados nada poluem, nada impactam. Pelo contrário, pas

sam a se constituir em fator relevante de desenvolvimento daquele sis

tema.

O  objetivo fundamental é construir um sistema que contribua pa

ra atividades recreacionais dos turistas. Assim, os recifes artificiais 

somente deverão ser construídos, onde possam ser usados efetivamen

te para a pesca esportiva, para mergulhos turísticos monitorados de 

observado da vida marinha e para pesquisas científicas.

Devido a isso, não adianta colocá-los onde não existam ilhas, ro

chas submersas, recifes de coral etc., que possam agir como fonte de 

espécies que irão povoá-los. Se essas fontes existirem, os recifes po

derão se constituir em novos viveiros de peixes, lagostas, de rica in- 

crustação biológica (“fouling”), com inúmeros e efetivos atrativos.
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A sua construção e manutenção só é possível com o apoio de uma 

equipe multidisciplinar, pois envolve aspectos ecológicos, geológicos, 

oceanográficos, pesqueiros e legais. Assim, por exemplo, após a insta

lação do recife artificial, tem-se que mantê-lo por certo tempo proibi

do à pesca, para permitir a instalação, no mesmo, de uma fauna e flo

ra. Tem-se, ainda, que integrá-lo aos programas turísticos locais, criar 

um sistema de apoio a visitas e vigilância para evitar abusos, pesca 

predatória e poluição.

O ideal seria a existência de um projeto a nível nacional, envol

vendo a instalação de recifes artificiais pilotos no nordeste, no sudoes

te e no sul do Brasil. Em cada um desses locais deveriam, claramente, 

ser definidos os objetivos dos recifes artificiais, como, por exemplo: 

aumentar a produção pesqueira de peixes de pedras e costões; aumen

tar as atrações turísticas locais; criar centros de pesquisas científicas 

marinhas etc.

O importante é a identificação de efetivas condições de acompa

nhamento da qualidade da água, das condições da fauna e flora que 

crescerão nos recifes artificiais, bem como do uso pelos turistas e pes

cadores dos mesmos. Caso contrário, estar-se-á apenas despejando 

materiais no oceano sem qualquer outro objetivo.

Os locais para construção dos recifes devem ser escolhidos com o 

máximo cuidado, face aos riscos para a navegação e pesca, e possibili

dade de induzirem assoreamento e de influenciarem na circulação lo

cal do mar etc. Devem ser locais de acesso fácil, sem riscos para as em

barcações e os turistas.

São fatores relevantes o tipo de material empregado na sua cons

trução, a profundidade local e sua acessibilidade a todos os tipos de 

turistas. Deve-se considerar se o recife poderá oferecer perigos aos 

mergulhadores, que vão desde o ataque de moréias e tubarões, até fe

rimentos. É importante divulgar informações aos turistas para evitar 

tais perigos e como proceder se ocorrerrem acidentes e ataques daque

les peixes.

Nos Estados Unidos foram identificados conflitos em relação à 

construção de recifes artificiais, relacionados ao uso dos mesmos por 

mergulhadores e pescadores. A presença de um desses grupos cria 

problemas diversos ao outro. Há conflitos entre pescadores comerciais 

e recreacionais.

Por isso tudo, antes mesmo de se iniciar, a nível nacional, um pro

grama de construção de recifes artificiais, é necessário estabelecer uma 

legislação a respeito, identificar os órgãos Federais, Estaduais e Muni

cipais que se encarregarão dos mesmos.
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Um bom exemplo, é o “National Artificial Reef Plan” (1985) do 

NOAA - National Oceanic and Atmosphere Administration2, dos Es

tados Unidos, que poderia servir de base para a instalação de um pro

grama nacional similar. Entre as questões de natureza científica que 

devem ser abordadas num projeto de construção de recifes artifiaai^ 

esse órgão menciona, entre outras, as destacadas a seguir.

a) Qual é a relação entre atração e produção de funções nos recifes 

artificiais, para várias espécies de peixes, sob várias condições 

oceanográficas?

b) Os recifes artificiais podem, efetivamente, ser fatores de mitigação, 

por exemplo, substituir habitats perdidos? Em que condiçoes isso 

seria possível? Têm potencial para o desenvolvimento da maricul- 

tura (criação de peixes, mariscos e outros animais marinhos)?

c) Que tamanho deve ter um recife artificial para sustentar uma dada 
pressão de pesca?

d) Quais são os benefícios de projetar, construir e implantar recifes 

artificiais, ao recrutamento, crescimento e desova de peixes, crustá

ceos etc.?

e) Como se deve gerenciar um recife artificial, para que o mesmo ve

nha a possuir comunidades marinhas de efetivo interesse turístico?

1) Todas as regiões costeiras brasileiras oferecem condições favoráveis 

à implantação de recifes artificiais?

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de recifes artificiais é hoje uma realidade, ainda que exis

tam grandes diferenças, por exemplo, entre os Estados Unidos e o 

Japão. No primeiro, a maioria desses recifes são grandes, de baixo cus

to, construídos com refugos e em águas profundas de plataforma con

tinental. Visam, especialmente, a pesca esportiva com embarcações. Já 

no Japão, são construídos por engenheiros, com materiais duráveis, 

pré-fabricados e colocados em locais cientificamente escolhidos, tanto 

em águas rasas como profundas. Visam, primariamente, o uso pelos 

pescadores comerciais3-

Essas estruturas têm permitido um efetivo aumento da pesca, pela 

concentração de peixes que induzem e pelo aumento da produção na

tural dos recursos biológicos marinhos. Há estudos mostrando que lo

go após a instalação dos recifes, eles são recobertos de algas, ostras, 

caramujos, ouriços do mar, algas etc.-* Os peixes também colonizam 

rapidamente os recifes' e atingem densidade máxima dentro de alguns 
meses após a instalação dos mesmos* Prince7 elaborou um modelo 

preliminar da cadeia alimentar que se instala nos recifes artificiais.
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É importante a observação de Buckley8 de que os peixes migrató

rios são mais importantes nos recifes artificiais, do que os residentes, 

representando até 6 7 ,4 %  da pesca em recifes com dois anos de idade.

Como apontam Bohnsack e Sutherland3, os recifes artificiais se 

transformam numa técnica muito popular de criação de novos habitats 

costeiros e de estímulo à pesca recreacional e mesmo comercial.

Especificamente no Brasil, se forem bem planejados e implanta

dos serão, sem dúvida, mais um relevante atrativo turístico na região 

costeira, competindo, com sucesso, com outros projetos recreacionais, 

aos quais acabarão se entrosando e fazendo parte efetiva. São, 

também, um fator de desenvolvimento da indústria e do comércio de 

materiais náuticos (barcos, equipamentos de pesca e de mergulho), de 

empregos naqueles dois setores da economia e, ainda, uma interessan

te oportunidade profissional para biólogos, ecólogos, como, inclusive, 

monitores e guias mrísticos.
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IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIOECONOMICO DEL ECOTURISMO 

EI Caso San Carlos de Bariloche - 
Argentina

Regina G. Schlüter*

RESUMO: A atualmente tão comentada modalidade do “Ecoturis

mo" começou a ser praticada em Bariloche (Argentina), no início des

te século. Isto faz da localidade um estudo de caso interessante para 

análise dos impactos que o turismo, supostamente não agressivo, pode 

ter sobre o meio ambiente físico e sócio-cultural.

PALAVRAS-CHAVE: Ecoturismo: Bariloche; impacto sobre o meio 

físico: impacto sócio-económico.
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lINTRODUCCION

La preocupación por el medio ambiente físico originada en los 
países industrializados se ha extendido al turismo. Por ello los paises 
en vías de desarrollo, que ven en la actividad una importante fuente de 
ingresos económicos, tratan de adecuar su oferta a la demanda de los 
principales mercados emisores, creando productos “ecoturísticos”.

Sin embargo existe mucha confusión respecto al significado del 

ecoturismo. Por lo general se lo considera una forma de turismo que 
no degrada el ambiente pero que al mismo tiempo genera beneficios 
económicos y sociales.

(*) D °ut° ra em Psicologia Social e Licenciada em Demografia e Turismo - Universida

de Argentina J. F. Kennedy. Diretora do CIET - Centro de Investigaciones y Estu- 

dios Turísticos.
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Para Coppin1 “la mejor forma de definir este fenômeno es la que 

emplea Ziffer proponiendo un híbrido basado en las definiciones de 

Ceballos Lascurain y Kutay, al decir que es aquella modalidad de tu

rismo inspirada primordalmente en la historia natural de un área, in- 

cluyendo sus culturas indígenas. El ecoturista visita áreas relativamen

te poco desarrolladas con un espíritu de apreciación, participación y 

sensibilidad. Los ecoturistas practican un uso no consumidor de la vi

da silvestre y los recursos naturales, contribuyen con el área visitada 

mediante la generación de empleo y de financiamiento directo para la 

conservación dei sitio, y el mejoramiento de la economia de las comu

nidades locales. Ecoturismo implica un manejo planificado por parte 

dei país receptor o la región”.

Coppin1 agrega que para que este tipo de turismo exista debe ser 

educativo; el gobierno debe contar con capacidad gerencial para el 

manejo de áreas naturales; es necesario contar con profesionales en el 

área técnico administrativa; la legislación y las políticas dei gobierno 

deben ser claras y concretas; se debe realizar un monitoreo dei impac

to ambiental y se debe fomentar la participación de la población local.

En América Latina todos los países realizan grandes esfuerzos pa

ra desarrollar al ecoturismo. Por lo general se considera a Costa Rica 

como la nación que más éxito ha tenido en el emprendimiento y a las 

Islas Galápagos (Ecuador) como a uno de los grandes destinos para el 

ecoturismo de la región; también se ve a la región dei Amazonas y a la 

Patagônia como pesqueras de un gran potencial y como la alternativa 

válida para el crescimiento dei turismo de varios países de América dei 

Sur.

En la Patagônia argentina, más precisamente en el área donde se 

localiza actualmente la ciudad de Bariloche, comenzó a practicarse, 

hacia fines dei siglo pasado, una modalidad de turismo que se ajusta al 

moderno concepto de ecoturismo. Por esta razón constituye un intere- 

sante caso de análisis para determinar las consecuencias generadas por 

la actividad en los países en vias de desarrollo. En este artículo se hará 

una descripción somera de la evolución dei turismo em Bariloche 

senalando las modificaciones más sobresalientes que la actividad ha 

producido sobre el medio físico y sobre su tejido socio-económico.

2 NACIMIENTO DEL TURISMO EN BARILOCHE

Después de la “Conquista dei Desierto”, que tuvo lugar en la se

gunda mitad dei siglo pasado se comenzó a llamar a la región “la Suiza 

Argentina” debido a las características de su paisaje. En un principio 

no despertó el interés de la población argentina pero sí atrajo a la 

atención de personas de nacionalidad alemana, suiza y austríaca que 

consideraban al entorno muy similar al de su país de origen.
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A princípios dei presente siglo una personalidad de relevancia de 

|a historia argentina - el Perito Francisco P. Moreno - donõ terrenos 

para que fueran “conservados para las presentes y futuras generacio- 

nes” lo cua* dió origen al Parque Nacional dei Sud. Las actividades 
econômicas dominantes de ese época eran ganadería - cria de vacunos 

v ovinos - y la extracción de madera de los bosques.

La madera, al igual que la lana y los vacunos en pie eran exporta

dos a Chile de donde se importaban productos manufacturados, con

servas y vines.2 Este tráfico comercial dió el primer impulso al turismo 

en la región ya que se aprovechaba la estadia en Bariloche para la na- 

vegación en lancha por el lago Nahuel Huapi y la visita a las estancias 

de la zona.3
En 1910 se comenzaron a imponer trabas aduaneras que hicieron

i tambalear seriamente la economia de Bariloche y su área de influen

cia. Pero al mismo tiempo se produjeron una serie de acontecimientos 

que favorecieron el desarrollo dei turismo: en 1912 se inició un servi

do terrestre entre la ciudad de Neuquén y el lago Nahuel Huapi; en 

1913 Teodoro Roosevelt se convirtió en uno de los primeros visitantes 

prominentes al permanecer por varios dias en una estancia en las pro

ximidades de Bariloche; en 1914 se implementaron los primeros viajes 

organizados desde Buenos Aires recorriendo la zona de los lagos de 

Argentina y Chile; y en 1915 Bariloche ya contaba con 2 hoteles cuyos 

propietarios posibilitaban a los huéspedes la realización de una serie 

de actividades educativas y recreativas al aire libre.

El viaje desde Buenos Aires hasta Bariloche era largo e incômodo 

debido a que era necesario utilizar varios medios de transporte. A pe

sar de ello en 1925 llegaron a Bariloche 400 turistas, cifra que se in- 

crementó a 500 en 1930 y a 1500 durante la temporada 1934/35 cuando 

se finalizó la construcción dei ferrocarril. Sin embargo el gran creci- 

miento de Bariloche se produjo después de 1934 cuando se le dio un 

marco jurídico a la conservación de la naturaleza mediante el dictado 

de una ley nacional y la creación de la Dirección de Parques Naciona- 

les. El Parque Nacional dei Sud pasó a denominarse Parque Nacional 

Nahuel Huapi y, el director de la Institución entonces creada, centró 

todos sus esfuerzos en combinar la conservación de la natureza con la 

utilización dei turismo como herramienta para el crecimiento econô

mico y el asentamiento de población en la Patagônia4.

3 CONSOLIDACION DEL TURISMO EN BARILOCHE

Para hacer de Bariloche un centro turístico no bastaba con el fer

rocarril sino que era necesario reacondicionar diversos hospedajes, 

mejorar los servicios sanitarios (cloacas y agua corriente), embellecer 

la arquitectura de la ciudad y construir facilidades para la realización
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de actividades recreativas. Pero, por sobre todo, se hizo ncccsario 

construir un hotel de categoria para albergar a personas de elevada 

posición económica; es así como se inició la construcción dei hOtel 

Llao Llao.

Todas las obras realizadas por iniciativa de la Dirección de Par

ques Nacionales crearon una gran demanda de mano de obra externa. 

Solamente la construcción dei Llao Llao requirió de 200 obreros du

rante su etapa pre-operacional. Estas personas se instalaron definiti

vamente en Bariloche cuando se terminó la construcción dei hotel y se 

dedicaron a actividades relacionadas con el turismo debido a que co- 

menzaba la lenta transformación de la economia de corte netamente 

agropecuario a una economia orientada ai sector de los servicios.

Igualmente influyeron sobre la afluencia de turistas a Bariloche ia 

que aumentó notoriamente. Durante la temporada 1937/38 llegaron 

2.560 personas y en la temporada 1942/43 esta cifra fue de 10.900-'. En 
la década dei 60 comenzó a incrementarse la llegada de turistas extran- 
jeros quienes provenían principalmente de los países limitrofes y de 
los EEUU. El número total de llegadas por turismo aumentó de 
45.400, en 1960, a 151.000 en 1967. En ]970 llegaron a Bariloche 
234.259 turistas, 369.912 llegaron en 1980 y en 1985 el total de llegadas 
fue de 422.757 turistas.

En 1930 Bariloche contaba con 17 estabelecimientos que brinda- 
ban servicio de hospededaje. Esta cifra aumentó a 27 en 1936 y en 
1964 la localidad contaba con 3.450 plazas distribuidas en 138 estable- 
cimientos. En ese ano comenzó a observarse un cambio en la estructu- 
ra de los servicios la cual se orientada hacia los residenciales los que 
no ofreadan servicio de almuerzo y por lo tanto requerían de una me
nor mano de obra, calculándose alrededor de un empleado por cada 
4-5 turistas. En 1990 Bariloche ofrecía 7.038 plazas - 2.834 habitado- 
nes en 57 hoteles’.

La población de Bariloche también aumentó en forma vertigino

sa; hacia 1915 contaba con 1.000 habitantes, cifra que se duplicó en 

1930 y durante la segunda mitad de este siglo fue la localidad patagó- 

nica que experimentó el mayor crescimiento intercensal. En 1960 la 

población era de 21.960 habitantes, en 1970 fueron 26.799 habitantes; 

48.222 habitantes en 1980, y 81.130 en la actualidad.

EI incremento poblacional de Bariloche se debió principalmente 

a que actuó como polo de atracción para el personal - en muchos cas0s 

para todo el grupo familiar - empleado en las estancias de la meseta 

patagónica. Ocasionalmente el traslado se realizaba durante la alta 

temporada turística; pero por general el asentamiento era definitivo 

sea en casa de parientes y amigos o en modestas viviendas de madera 

instaladas en la parte sur de la ciudad y que por razones topográficaS 

no cuente con vista ai lago Nahuel Huapi.
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En lo que a la estructura demográfica se refiere se observó, hacia 

fines de la década dei 60, en la población económicamente activa una 

alta participación femenina y un mayor equilibrio numérico entre los 

sexos. Existía una continua,migración de mujeres jóvenes desde el área 

patagónica central hacia Bariloche; generalmente el camino pasaba 

por las casas principales de las grandes estancias donde, desempenan- 

do tareas relacionadas con el servicio doméstico, adquirían los cono- 

cimientos necesarios para desarrollar tareas en el área hotelero-gas- 

tronómico6-

Toda la actividad económica de Bariloche fue dirigida a la aten- 

ción dei visitante y se hizo notorio el dominio dei sector terciário de la 

economia sobre el primario. Esto diferenció a la localidad dei resto de 

los centros urbanos patagónicos. En forma simultánea a la terciariza- 

ción de la economía se inició una industria basada en la fabricación de 

“souvenirs” - chocolate casero, dulces regionales, cerámica, tapices, te- 

jidos en máquinas manuales, artesanía en madera etc., estimándose 

que, ya a mediados de la década del 60, eran 3.000 las personas ocupa

das en estas tareas.

Los establecimientos rurales próximos a Bariloche se orientaron a 

la producción de alimentos de venta directa a los turistas - especial

mente a los acampantes - como por ejemplo leche, queso, manteca, 

huevos y frutas. En algunos casos los propietarios de pequenos esta

blecimientos acondicionaron sus viviendas para brindar servicio de 

restaurante y/o alojamiento. Sin embargo, en la mayoria de los casos, 

se inició una subdivisión y venta (loteo) de las pequenas propiedades 

para la construcción de viviendas de uso turístico y de campinga.

El loteo indiscriminado y muchas veces especulativo incidió en la 

expansión de la planta urbana de Bariloche. Esta expansión unida a la 

topografia montafiosa - el 30% de superficie se encuentra sobre una 

pendiente mínima de 25 a 27 grados - fue creando un cinturón de as- 

sentamiento irregular a lo largo dei lago Nahuel Huapi y haciendo que 

no haya relaciones razonables de equidistancia que permitan una ade- 

cuada tarea municipal. Esto trajo como consecuencia una prestación 

desigual de los servicios básicos y una pérdida de la calidad estética 

aunada tanto ai deterioro dei suelo como de la vegetación7.

. Además dei accionar administrativo de la oficina de Parques Na- 

Cionales actúan de desde la década del 60 en Bariloche diversos orga

nismos no gubernamentales (ONG) relacionados con la protección 

ambiental. Sin embargo no se ha podido evitar que se viertan las aguas 

,Servidas de la ciudad en el lago Nahuel Huapi; que se encuentre con

tornada el agua de consumo humano; haya disminuida la superficie 

CUbierta por árboles; exista contaminación sonora y dei aire etc.7
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4 EL RESIDENTE Y SU PERCEPCTION  DEL IMPACTO F lS IO  Y 

SO C IE C O N O M IC O

Los resultados de una encuesta realizada en 19858 indican que la 

población de Bariloche considera importante ai turismo por su capa- 

cidad de generar nuevos empleos, los que permiten elevar considcra- 

blemente el nivel de vida de la población y si bien la contribución 

económica dei turismo compensa ciertos aspectos negativos como por 

ejemplo la saturación de los servicios públicos, estos benficios no son 

más importantes que la protección dei medio ambiente físico.

Los encuestados opinaron también que el turismo contribuye ai 

deterioro ambiental pero que este podría ser controlado mediante una 

planificación a muy largo plazo y realizando grandes inversiones.

Otras conc1usiones que permitem extraer la misma encuesta son 

que el turismo ha creado la necesidad de revalorizar el patrimonio na

tural, ha incentivado una variada actividad cultural y que el encuentro 

entre visitantes y visitados permite una mejor visión de la realidad na

cional e internacional. Entre los aspectos negativos dei turismo sobre- 

sale el incremento deI consumo de drogas y las “patotas”, como tam

bién la lenta desaparición dei tradicional sentido de hospitalidad de la 

localidad.

5 CO M EN T Á RIO  FINAL

Bariloche, importante centro turístico de Argentina, debió su 

despertar a la creación de un Parque Nacional. Su crescimiento debía 

encuadrarse dentro de ciertos límites para evitar la degradación dei 

medio ambiente. Sin embargo la contínua afluencia de visitantes para 

disfrutar, aprender y gozar de la naturaleza hizo que el turismo se con- 

virtiera en la actividad económica dom inante de la localidad y su área 

circundante. Esto trajo como consecuencia un crescimiento desorde

nado dei centro urbano con núcleos de pobreza; el abandono de las ac- 

tividades econômicas tradicionales; una fuerte presión sobre el ecosis- 

tema; y una alteración de la trama socio-cultural dei lugar.

Quienes visitan un lugar para estar en contacto con la naturaleza 

y aumentar sus conocimientos sobre ese entorno, también requieren 

de una serie de servicios que hagan su estadia agradable. Esto es apro- 

vechado por la población residente que hace de la prestación de servi

cios un medio de vida. A l consolídarse el turismo se comienza a gene

rar una corriente migratoria desde regiones económicamente deprim i

das; y estas personas realizan nuevas demandas sobre el área, ai igual 

que los visitantes. Quando se trata de un ecosistema frágil, como el de 

un área bajo protección, las consecuencias son más graves dado que la 

desaparición de uno de los indicadores de calidad ambiental puede 

frenar o hacer desaparecer la afluencia turística.
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EXPERIÊNCIAS PRECURSORAS DO 
TURISMO ECOLÓGICO NO BRASIL: 

Um Depoimento Pessoal
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RESUMO:Aborda as possibilidades da intermediação dos seIViços 
turísticos para o desenvolvimento do “Estudo do Meio”, com base na 
experiência de mais de trinta anos na área. Explica os objetivos e fases 
na operacionalização dessa proposta e comenta cinco roteiros, ressal
tando o Roteiro da Amazônia. Os profissionais de Turismo devem in
tegrar equipes que visem a realização dessas viagens, a fim de tornar 
mais eficaz e produtivo o “Estudo do Meio”. Assinala, também. a im
portância desse processo para a formação do cidadão brasileiro, si
tuando-o como complemento indispensável à formação educacional 
de nossos jovens e crianças.

PALAVRAS CHAVE: Turismo: roteiros ecológicos. Estudo do meio: 
serviços turísticos.

ABSTRACT: Describes pioneer experiences of ccologfc lourism in Brazil, 
since the intennediation of touristic '■■ r- ices for the deve/opment of lhe 

“environment study', based 011 the perfonnance of more than 30 years iii 
this area. It cxplains the objectives and phases aimilig this proposal ope- 
rational and comments 5 diffcrent packages, emphasizing the one for 
Amazon. Tourism professionals /nust inilegrate teams which visualize lhe 

realization of these trips, in arder to aim more efficieni and productive 
the “environment srudy' ’. It also shows out the impartance af this pracess 
in the fonnation of brazilian citizen, siting him as an indispensable com- 
plement in the education fannatian.

KEY WORDS: Tourism: packages. Environmenl srudy: louristic

scrvices.
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1 INTRODUÇÃO

De início, em 1947, apenas nossa formação em Filosofia pela 

Universidade de São Paulo, com Didática em Licenciatura. Do ma

gistério exercido desde 1948 nas escolas públicas, culminamos nossa 

experiência pedagógica no Instituto Caetano de Campos, escola pa

drão na época, como professor de Pedagogia, Filosofia da Educação e 

História da Educação.

Dos seis anos de magistério, restou-nos uma cabeça repleta de 

idéias dos grandes educadores, sendo que, na prática, apenas conse

guimos realizar algumas atividades extra-classe de meio período para 

visitas a locais de interesse pedagógico. Não havia nada planejado ou 

preparado para que o aluno vivenciasse uma realidade fora da escola 

mediante uma programação dirigida.

Em 1960, realizando um trabalho de atendimento aos passageiros 

da Real Aerovias, assumimos o cargo de “public relations”. Dois anos 

mais tarde, em 1962, a VARIG comprou a Real Aerovias. Sabíamos 

que se não apresentássemos algo de novo que interessasse à Compa

nhia, nosso cargo seria preenchido por um funcionário da mesma.

Nessa época, os colégios mais elitizados de São Paulo - Santa 

Cruz, Sion, Assunção, Dex Oiseaux - reuniram-se em um Seminário 

preparatório do “curriculum” da Escola Nova a ser aplicado em 1963. 

Na ocasião, pedimos 15 minutos para apresentar o processo educativo 

“Estudo do Meio” aos participantes. Apresentamos o processo para 

mais de 30 professores, oferecendo possibilidades de viagens tendo os 

serviços da VARIG como transportadora e os nossos como responsá

veis pela operacionalização da mesma. Ao final, imediatamente o 

Colégio Sion solicitou-nos um programa, tendo como centro de inte

resse Minas - Cidades Históricas.

Iniciaram-se, assim, os primeiros roteiros sistematizados sob o en

foque do “Estudo do Meio”, no mercado de viagens do Brasil.

Neste artigo abordamos, inicialmente, a operacionalização da 

nossa proposta, passando, depois à descrição de cinco roteiros de via

gens - tudo na forma de um depoimento pessoal com base na expe

riência junto a escolas de 1°. e 2° grau de São Paulo. Finalmente, discu

timos a importância dos serviços turísticos nesse processo e a im

portância deste na educação dos brasileiros.
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2 OPERACIONALIZAÇÃO DA PROPOSTA

2.1 Da experiência empírica à experimental

Para a realização do programa M inas - C idades H istóricas, mais 

empirismo: não conhecíamos Belo Horizonte e muito menos as Cida

des Históricas. Munidos de cartas de apresentação da VARIG ao Go

vernador do Estado e Prefeito de Belo Horizonte, viajamos para aque

la cidade. Ambos colocaram pessoal a nossa nossa disposição, mos

trando o que havia de melhor na região. Isto permitiu-nos locar o 

transporte terrestre, contratar hospedagem, restaurantes e guias lo

cais, além de cronometrar visitas e passeios, enfim, elaborar o roteiro 

final da viagem.

Surgiu, assim, o primeiro roteiro sistematizado de “Estudo do 

Meio”, tendo por centro de interesse Minas - Cidades Históricas. E foi 

portanto através de uma Companhia Aérea e não de uma Secretaria 

de Educação que se lançou esse roteiro, como atesta telegrama de 14 

de maio de 1962, dirigido ao então diretor daquela Companhia, Oscar 

Siebel:

Acuso recebimento carta 3 do corrente, que me comunica início excursões culturais. 

Terei maior satisfação receber excursionistas. Valho-me ensejo para cumprimentar 

essa empresa pela interessante iniciativa.

José Magalhães Pinto - Governador de Minas Gerais.

Além do Colégio Sion, o Santa Cruz e o Dex Oiseaux realizaram o 

roteiro a Minas em 1962. No ano seguinte, o Dex Oiseaux solicitou um 

roteiro ao Nordeste, abrangendo as seguintes cidades: Fortaleza, Reci

fe, João Pessoa, Salvador e Paulo Afonso. Providências iguais foram 

tomadas e mais um roteiro desenvolvido.

Com o propósito de divulgar e operacionalizar tais roteiros junto 

aos colégios da cidade de São Paulo, formamos um grupo envolvendo 

profissionais de turismo, professores, líderes e universitários. Em 1963 

editamos um folheto intitulado “Esmdo do Meio " - Programas de Via

gem, especialmente preparados para serem usados como processo pe

dagógico pelos colégios de São Paulo. Em 1973, publicamos um segun

do folheto já incluindo o “modus fasciendi” da operacionalização do 

processo, tanto no campo do conhecimento quanto no das atitudes. 

Nesses dois casos, os roteiros eram passíveis de adaptação mediante o 

centro de interesse escolhido e a orientação pedagógica de cada colé

gio.
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2.2 Objetivos e Fases

Antes da viagem o aluno recebe um folheto, contendo infor

mações básicas sobre o processo, programa da viagem e avisos gerais. 

Essas informações são discutidas com todos os participantes: alunos, 

professores e guias. Os objetivos do processo são os seguintes:

a) colocar o aluno em condições reais, levando-o aos locais a fim de 

lhe possibilitar uma observação direta e vivenciada da realidade;

b) levar o aluno a compreender que se trata de uma atividade fora da 

sala de aula, mas nela se inicia e termina, mantendo sempre a preo

cupação básica ensino-aprendizagem;

c) levar o aluno a perceber como o contato com a realidade facilita a 

compreensão e incorporação da mesma, desde que tenha sido pre

parado para a adequada observação dos fatos.

O processo desenvolve-se em três fases, como üescrito a seguir.

2.2.1 Primeira Fase

Na primeira fazemos a escolha e o preparo teórico do centro de 

interesse, relacionado ao roteiro de viagem. Os professores das diver

sas disciplinas envolvidas ministram o conteúdo necessário, inserido 

em um plano integrado de ensino preestabelecido

2.2.2 Segunda Fase

É a realização da viagem, fase em que a documentação dos dados 

observados são anotados ou gravados na forma de entrevistas, fotogra

fias, filmagens, além da coleta de material representativo para apre

sentação durante a fase seguinte.

Assim, quanto à História, interessam os monumentos históricos; 

no campo da Geografia, o relevo, a vegetação, o clima, a população, os 

meios de comunicação e atividades econômicas; quanto ao aspecto 

humano, o tipo físico dos habitantes, os costumes, a produtividade e o 

nível de vida (saúde, habitação, trabalho, alimentação e lazer).

No campo do conhecimento, o aluno tem oportunidade de incor

porar o processo civilizatório, compreendendo que a resposta do ho

mem ao meio ambiente varia nos diversos momentos históricos. De

vemos considerar o homem no espaço e no tempo e sua relação com a 

natureza e com o próprio homem.
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Para que isso aconteça é importante que o aluno interaja com os 

colegas, professores e guias, comunidades e locais visitados, adquirin

do conhecimentos a partir de situações novas. Todos os participantes 

são responsáveis pelo êxito da viagem. Para os alunos, os professores e 

guias estão presentes na forma de coordenadores do processo, ajudan

do, orientando e estimulando-os a atingir os objetivos propostos.

Ainda nesta fase, colocamos a questão das atitudes, como por 

exemplo:

a) nos ônibus: higiene nos banheiros; respeito ao motorista; não colo

car a cabeça e os braços fora da janela; respeito aos transeuntes; 

não jogar papéis e alimentos pela janela; atender às normas de em

barque e desembarque;

b) nos hotéis: atitude de respeito desde a recepção, leitura do regula

mento, atendimento aos horarios de silêncio, manutenção da or

dem nos quartos e respeito pelos outros hóspedes;

c) nos restaurantes: servir-se do quanto quizer, nunca a mais do que 

pode comer;

d) nos lugares públicos: manter o interesse e respeito pelos hábitos e 

costumes da região visitada.

2.2.3 Terceira Fase

Esta é a fase da avaliação. Durante a reali/ação da viagem, dia

riamente, à noite e por cerca de 15 minutos promovemos um “bate- 

papo” informal. Com isso podemos averiguar se o trabalho dos profes

sores e guias foi realmente profícuo, provocando uma mudança no 

comportamento dos alunos, a nível de conhecimento e atitudes. Ain

da, nesta atividade extra-classe, desenvolve-se, no aluno, sua capacida

de de raciocínio, memorização e comprensão, expressão verbal e escri

ta, relacionamento e trabalho de grupo.

Mas a avaliação não termina aqui. Após a viagem, já em classe, o 

aluno será avaliado de diversas formas: trabalhos em grupo, dramati

zação de situações, conclusões individuais, exposição de material cole

tado, apresentação de fotos e slides, e outras manifestações criativas 

sobre a experiência vivida. Pelo grau de qualidade desses trabalhos 

avaliamos também o trabalho dos professores e guias, e, conseqüen

temente, a eficácia da própria viagem.
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3 EXPERIÊNCIAS PRECURSORAS DO TURISMO ECOLÓGICO 

NO BRASIL?

Os roteiros que comentamos neste item traduzem as primeiras 

experiências a partir do “Estudo do Meio”, que aliaram, a nosso ver, o 

Turismo ao Meio Ambiente com função pedagógica. Foram, na verda

de, os primeiros roteiros sistematizados e com “preocupação ecológi

ca” a serem veiculados no mercado de viagens do Brasil, dirigidos a 

um público estudantil de colégios tradicionais e elitizados da cidade de 

São Paulo.

Do elenco de 68 roteiros já citados, selecionamos cinco, sendo 

que o último deles - Roteiro da Am azônia - é discutido mais detalha

damente, pois foi um dos mais aprimorados durante toda a nossa ex

periência. *

3.1 Roteiros Cidades Históricas de Minas, Nordeste,

Foz do Iguaçu e Tietê

Em 1962, o Colégio Santa Cruz solicitou-nos o roteiro M inas - 

Cidades Históricas, no qual um dos pontos principais era a mineração. 

Programamos uma visita à Belga-Mineira com sua mineração a céu 

aberto. Durante essa visita, ressaltamos os benefícios da utilização do 

minério e seus manufaturados; em contraposição, alertávamos sobre 

os cuidados a serem tomados para minimizar as conseqüências da de

vastação das matas e montanhas de ferro, da modificação do relevo, da 

poluição e diminuição do volume de água dos rios, como era o caso do 

Rio das Velhas (Sabará - MG), antes navegável e na época um peque

no riacho. Queríamos que o aluno compreendesse que tais locais 

aproveitados economicamente deveriam agredir o mínimo o ecossis

tema envolvido.

Em 1963, com esse mesmo colégio, realizamos o Roteiro do Nor

deste, tendo como um dos pontos principais o Polígono da Seca. Para 

chegarmos ao Açude de Pentecostes (Pentecostes - CE), passamos por 

zonas de carnaubais e caatingas, atravessamos estradas com pontes so

bre rios secos. Na paisagem então seca da caatinga, pudemos avistar 

uma região verde com produção de frutas cítricas irrigada artificial

(*) O Colégio Santa Cruz foi o único que por 25 anos realizou com as8.as séries o rotei
ro Minas - Cidades Históricas, cujo “Estudo do Meio" nele envolvido era orientado 
por Samuel Franco, profe^or de geografia e diretor pedagógico do 1.° grau. Esse 
colégio realizou, também, por mais de 10 anos consecutivos o Roteiro da Amazónia.
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mente. Terminamos o passeio com um banho de piscina em pleno 

Polígono da Seca . Procurávamos mostrar que as condições do Nordes

te podem ser modificadas favoravelmente pela ação do homem, de 

maneira a transformar a região em uma das mais produtivas do País. 

Mas, mostrávamos, também, que na maioria das vezes a ação do ho

mem não era racional: o engenheiro do DNOCS* que nos acompa

nhou na visita ao açude informou que sua água estava salobra por falta 

de cuidados necessários na escolha do local, a qual havia sido norteada 

por razões políticas e não geológicas; isto dificultava o total aprovei

tamento do mesmo e de todo o sistema de irrigação artificial.

Um outro roteiro muito procurado foi o de Foz do Iguaçu, no 

qual destacamos a ação do homem sobre a natureza com a construção 

de Itaipu. Nessa construção, as Cataratas de Iguaçu foram preservadas, 

mas o mesmo não ocorreu com as Sete Quedas que submergiram no 

grande lago formado pela barragem. Na época, os problemas da fauna 

e flora foram amenizados com pessoal especializado salvando animais 

antes do fechamento das comportas. Ao lado do benefício e progresso 

que a maior hidrelétrica do mundo nos trouxe, muita coisa foi sacrifi

cada - paisagem, clima, fauna, flora e o próprio homem.

Outro ponto interessante era levar o aluno que vive em São Paulo 

para conhecer o rio Tietê totalmente poluído na cidade e, depois, co

nhecê-lo a partir de Piracicaba, com suas águas claras e piscosas, che

gando a atingir até sete quilômetros de largura.

3.2 Roteiro da Amazônia

O  Roteiro da Am azônia, incluindo Belém, Santarém e Manaus, foi 

aperfeiçoado durante dez anos consecutivos, sem interrupção, visando 

a aplicação do “Estudo do Meio” de forma organizada, considerando 

as suas três fases já descritas.

O professor Samuel Franco envolvido nesse processo desenvolvia 

em classe por três meses o seguinte tema: “Para se Compreender a 

Amazônia, Temos que Compreender o Binômio Rio-Floresta”. Nessa 

fase, cada aluno tinha um caderno - o Caderno da Amazônia - onde 

anotava todos os dados por ele apreendidos. A idéia era a de provocar 

nele uma conscientização dos problemas da Amazônia. Fazia parte 

desse aprendizado temas na época atuais e polêmicos, tais como:

(*) DNOCS: Departamento Nacional de Obras Contra a Seca.
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a) desmatamento/reflorestamento;

b) Amazônia, “pulmão do mundo”;

c) Amazônia, “celeiro do mundo”;

d) importância da manutenção do equilíbrio ecológico na exploração 

das riquezas minerais;

e) exploração da seringueira, do cacau e da madeira;

f) “modus vivendi” do manauara* dentro do complexo rio-floresta;

g) meios de transporte e comunicação.**

Embasados da teoria, saímos a campo, em uma viagem de dez dias 

de duração (segunda fase do processo).

Em Belém, no Museu Goeldi, conhecemos as coleções de exem

plares da flora e fauna amazônica e coleções arqueológicas resultantes 

de escavações na Ilha de Marajó e região do Baixo Amazonas.

Em um passeio de barco pelos furos igarapés e igapós, pudemos 

apreciar as vitórias-régia. Caminhando pela floresta, passamos por pe

quenas plantações de cacau e seringueiras. Visitando uma escola, em 

plena floresta, soubemos que a professora ministrava aula há cinquen- 

ta anos para as quatro séries do primário ao mesmo tempo. Os alunos 

chegavam à escola em uma piroga, debaixo, muitas vezes, de muita 

chuva e a velha mestra tinha uma roupa seca para cada um. Ao acabar 

a aula, ele vestia novamente a sua roupa molhada para voltar para ca
sa. Vimos, ainda, uma enorme aranha no teto “fazendo parte do ecos

sistema” - os alunos não se perturbavam, pois sabiam que a aranha 

não era venenosa.

Em Santarém, realizamos um passeio de barco pelo rio Tapajós 

até o povoado de Alter do Chão*** com suas praias de areia branca. 

Nosso almoço foi servido na floresta à beira da praia.

O encontro do rio Tapajós com o Amazonas deu-nos uma clara 

visão do binômio rio-floresta, e pudemos observar as populações ri

beirinhas vivendo em palafitas. Adentrando em uma delas, informa

ram-nos que quando o rio subia muito e não havia mais condições de

(*) Manauara: habitante de Manaus.

(**) Esses temas eram analisados a partir de livros, como os seguintes: "A Selva", de 
Ferreira de Castro; "O Seringal e o Seringueiro”, de Artur Cesar Ferreira Reis: 
“Brasil - Terra de Contrastes”, de Roger Bastide.

(***) Atualmente, esse local é muito procurado por turistas estrangeiros que visitam a 
Amazônia.
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habitá-la, os seus moradores mudavam para a do vizinho mais próxi

mo, que estivesse em uma posição mais alta. No entanto, após a en

chente, retornavam à sua habitação com tudo o que havia sobrado, 

como as marombas com gado.ou as pequenas plantações de legumes e 

verduras.

Em  Manaus presenciamos o Encontro das Águas do rio Negro 

com o rio Solimões, formando o Amazonas. Informaram-nos da 

existência de uma pesquisa realizada por estudiosos franceses sobre o 

aproveitamento da energia resultante desse encontro, que poderia ser 

aproveitada com grandes benefícios para a região.

Na travessia do rio Negro, explicaram-nos porque os peixes desse 

rio não têm escamas e porque inexistem insetos como mosquitos e 

pernilongos - esse rio é rico em enzimas.

Em  outro passeio de barco pelo Igarapé do Guedes, fizemos uma 

caminhada na selva apreciando a fauna e flora exóticas, e tomamos 

banho de igarapé, além de saborear uma peixada típica em restaurante 

flutuante no meio da floresta.

Visitando a região do porto flutuante e do mercado com sua 

magnífica construção de ferro, ficamos sabendo da existência da antiga 

cidade flutuante, com mais de 2.000 habitantes que viviam em barcas 

com grande promiscuidade e falta de higiene. Mas, quando da criação 

da Zona Franca, surgiu a oportunidade dessa população se alocar no 

distrito industrial ou no agro-pecuário, passando a morar em casas de 

alvenaria, exercer uma profissão e melhorando, assim, sua qualidade 

de vida; e com isso a cidade flutuante desapareceu.

A  repercussão dessas viagens nos locais era grande, tanto a nível 

governamental quanto a nível dos meios de comunicação. Em  uma de

las o então governador do Amazonas, G ilberto Mestrinho, proferiu 

palestra e ficou surpreso com o conhecimento dos alunos sobre os 

problemas da Amazônia.

De volta a São Paulo, a avaliação final era apresentada em noite 

especial no colégio, com áudio visual sobre toda a viagem.Um dos re

sultados que mais nos surpreenderam, foi a constatação, anos mais 

tarde, de que vários alunos, após formação universitária, voltaram a 

Manaus onde iniciaram sua atividade profissional.

4 C O N SID ERA ÇÕ ES FINAIS

Pela experiência que acabamos de descrever, acreditamos que há 

uma interação dos serviços turísticos na operacionalização do proces

so pedagógico “Estudo do Meio”, possibilitando a sua maior eficácia. 

O  Agente de Turismo e o Guia Especializado revestem-se de im
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portância fundamental para tanto. Se não houver um preparo adequa

do de ambos, os objetivos propostos no “Estudo do M eio” não serão 

atingidos e as viagens viram simples excursões.

Faz-se necessário frisar que roteiros visando o “Estudo do M eio” 

devem ser desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar, tendo de 

um lado os professores, pedagogos e orientadores educacacionais, e de 

outro os profissionais de turismo.

O  estudo do meio como processo educativo é uma das mais efica

zes formas de ensino-aprendizagem, pois permite o contato de 24 ho

ras aluno-aluno e aluno-professor, proporcionando vivências reais a l

tamente proveitosas para mudanças comportamentais. No entanto, é 

um processo complexo, para cuja aplicação a preparação do elemento 

humano é primordial - todos os detalhes devem convergir para os ob

jetivos da viagem, emergindo nos momentos adequados e submergin

do em outros, mantendo o tônus da mesma a fim de que esta não seja 

uma simples excursão de turistas despreocupados.

No caso do Roteiro da Amazônia, por exemplo, os alunos retor

nam com uma concepção de ecologia, ecossistema e binôm io rio-flo- 

resta tão viva e realista que não há imprensa - falada, escrita ou televi

sionada - que consiga conscientizá-los tão bem.

Vale dizer que esse processo é usado normalmente nos países de

senvolvidos, que têm a educação como atividade primordial. No Japão, 

por exemplo, a educação é cuidada desde a mais tenra idade. E  na 

família que a criança aprende uma filosofia de vida em seus mínimos 

detalhes, “construindo” suas atitudes perante a vida. Já na escola, a re

ligião é transmitida também e especialmente pela visita aos templos 

religiosos, que são ao mesmo tempo a tradição da “arte-de-vida” e dos 

movimentos históricos japoneses. Como turistas, ficamos impressio

nados com a quantidade de colegiais que durante todo o ano percorre 

os locais mais importantes do Japão.

No Brasil, alguns colégios particulares e de um certo nível vêm 

usando o estudo do meio para complementar a educação de seus alu

nos. São poucas as experiências em escolas públicas.É uma situação 

lamentável, pois o conhecimento adquirido através desse processo 

demonstra-nos o quanto a vivência das situações é importante para a 

formação do cidadão.

Uma viagem desse tipo talvez seja para alguns o primeiro uso de 

uma liberdade independente de pai, mãe, escola. E, usando essa liber

dade, o aluno pode desenvolver, ao máximo, sua interação com os co

legas, adultos e acompanhantes, as comunidades e locais visitados, ad

quirindo conhecimentos a partir de situações novas...
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Obviamente, temos uma problemática educacional a ser dirigida à 

resolução de problemas básicos que afligem nossas crianças, como o 

abandono nas ruas, alimentação, cuidados com higiene, drogas etc., 

sem falarmos no próprio nível de ensino e preparo dos professores. 

Mas isso não inviabiliza que o estudo do meio seja inserido em pro

gramas públicos de educação, elegendo centros de interesse importan

tes à formação de nossas crianças, como, por exemplo, Brasília. É  nes

ta cidade que o brasileiro pode verificar, in loco, toda a dinâmica e 

respeitabilidade dos três poderes (legislativo, judiciário e executivo) e

o quanto são necessários homens realmente preparados com conheci

mento real dos nossos problemas. Talvez assim possamos ajudar a so

lucioná-los e colocar esta nação na posição que ela merece, por todas 

as suas potencialidades físicas e humanas. E  o Turismo Tem um grande 

papel na obtenção desses resultados.
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INTERFERÊNCIAS HUMANAS EM BENS 
DA NATUREZA E DA CULTURA

Américo Pellegrini Filho*

RESU M O : Bens naturais e bens culturais se incluem entre os maiores 

atrativos turísticos; preservá-los deve ser uma conseqüência lógica e 

uma preocupação do "marketing" turístico. O  artigo discute - com 

exemplos - a preservação ativa, apontando a necessidade de se criarem 

experiências brasileiras válidas em turismo eco-cultural, privilegian

do-se o turismo brando que minimiza interferências prejudiciais.

U N IT ERM O S: Meio Ambiente: bens da natureza: bens culturais; 

ecologia; ecoturismo. Ecoturismo: educação ambiental; planejamento.

ABSTRACT: Material and cultural goods are among the highest tou- 

ristic attractions; to preserve it must be a logic consequence and a 

worry of the touristic market. The article discusses "with examples" 

the active preservation. pointing out the need to create Brazilian expe- 

rience which are valid for eco-cultural tourism, jeopardizing soft tou

rism which minimizes damagic interferences.

K EY  W O R D S : Environment: nature goods; cultural goods; ecology. 

Ecotourism: environmental education; planning.

1 INTRODUÇÃO

Com a conscientização de razões válidas para a preservação de 

bens da natureza e da cultura, variadas interferências humanas nesse 

patrimônio social acabam ocasionando intermináveis discussões. Às 

vezes, a própria preservação pura e simples pode caracterizar-se como 

interferência no processo formação/vida/envelhecimento/morte de um 

bosque, de um ecossistema centralizado num lago, de um bairro histó

rico, de uma fortaleza que se tornou anacrônica, e assim por diante.

(*) Professor Livre-Docente do Curso de Turismo do Departamento de Relações Pú

blicas, Propaganda e Turismo da ECA/USP.

End. corresp.: ECA/USP - Depto. de Relações Públicas, Propaganda e Turismo - 

Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira" - Av. Prof. Lúcio Martins R o 

drigues, 443 - 05508-900 - São Paulo - SP - Brasil.
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Múltiplos interesses entram em jogo, o que explica a freqüente falta de 

consenso quanto à solução ideal. Nestas linhas, estudam-se aspectos 

genéricos de interferências antrópicas em pontos da natureza e da cul

tura que adquiriram excepcional importância.

2 BENS DA NATUREZA E CULTURAIS

2.1 Bens da Natureza

Deixando de lado posições de ecologistas radicais (zombeteira

mente chamados “ecoxiitas” e “ecochatos”), podem-se considerar 

muitas possibilidades de aproveitamento de recursos da natureza, de 

tal modo que não sejam arruinados e, ao mesmo tempo, passem a ter 

novas utilidades atendendo a situações contemporâneas. Diversos paí

ses (Estados Unidos, Costa Rica, México, Equador, Espanha, África 

do Sul, Quênia e outros) vêm realizando experiências positivas quanto 

ao uso de seus parques nacionais, à administração de praias com bele

za excepcional frente ao fluxo de usuários, ao controle de áreas de caça 

e pesca, a locais destinados a acampamento, a reservas florestais dis

pondo de pequenas áreas para visitação, ao melhor aproveitamento de 

hidrovias etc. O zelo de entidades ambientalistas serve como garantia 

para se evitarem perdas, o que não dispensa planejamento rigoroso, 

verificação de custos/benefícios, critérios para minimizar impactos. 

São itens enquadráveis na abrangência do desenvolvimento sustenta

do.

O caso de cavernas é interessante. Dizem que “uma caverna sem 

visitação, sem uso, é como se não existisse”. A partir daí, se formam 

“caravanas turísticas” para apreciar a obra milenar da natureza; e os 

intempestivos visitantes não se acanham em “levar um troféu”, certa

mente algum pedaço de estalactite (lá do alto) ou de estalagmite (aqui 

embaixo, mais próximo das mãos), como prova da viagem ou, não raro, 

perdendo-o antes de voltar para casa...

A famosa caverna de Lascaux, na França, é um dos muitos exem

plos de interferência humana em bens da natureza. Formado o grande 

e constante fluxo turístico, observou-se que o frágil ecossistema inter

no de Lascaux estava sofrendo mudanças que influiam nas preciosas

(*) Definições e recomendações formuladas em encontros internacionais promovidos 

pela UNESCO, cm especial a "Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial 

Cultural”, da 17a Reunião da Unesco, Paris, 1972.22
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pinturas rupestres com cerca de 17 mil anos de vida. Fechou-se a ca

verna à visitação, e planejou-se a construção da Lascaux II, uma répli

ca feita com critérios científicos, perto de 2.500 metros de distância da 

original. Em 1986 foi reiniciada a visitação, evidentemente na Lascaux

II, e determinou-se que a original pode receber apenas 5 visitantes por 

semana, público selecionado logo se vê.

Mas nem sempre é possível adotar solução desse tipo. Muitas ou

tras cavernas, em muitos países, receberam equipamentos básicos e 

indispensáveis (iluminação, corrimãos, pisos etc.) para a visitação, o 

que constitui caminho para o impacto ambiental em seu interior. No 

Brasil, há vários casos de cavidades naturais que agora só têm interesse 

como atrativos turísticos, uma vez que suas salas, seus corredores, seus 

precipitados, até sua temperatura acham-se alterados. Exemplo é a 

Caverna do Diabo (Eldorado Paulista - São Paulo), uma das duas cen

tenas de cavernas do sul paulista, que teve seu interior acrescido de es

cadas de concreto com corrimãos de aço, sistema de som, sistema de 

iluminação e outros recursos, instalados mediante projeto de boa qua

lidade. Outro exemplo é a Gruta de Ubajara (Parque Nacional de 

Ubajara, oeste do Ceará), com sistema de iluminação resultante de 

projeto infeliz (tubulações à vista, holofotes mal disfarçados), e com 

inúmeras pichações de visitantes ignorantes da importância da cavida

de natural, comprometendo-a irremediavelmente; o governo estadual 

instalou também, no entorno, um custoso teleférico, deixando de lado 

a possibilidade de o turista usufruir a linda paisagem da serra de Ibia- 

paba, por terra.

Voltando ao caso das cavernas do sul paulista - agrupadas no PE- 

TAR-Parque Estadual do Alto Ribeira - percebe-se que requerem um 

macroprojeto que talvez deva liberar esta ou aquela cavidade para visi

tação, e estabelecer rigoroso controle de visitas para outras. Chega a 

ser desastroso o que já aconteceu com a Gruta de Santana, com as di

lapidações sofridas nas décadas de 1970/90. Evidentemente, tudo isso 

deve basear-se numa política de uso sustentável de bens da natureza.

Outro caso é o das passarelas de concreto armado construídas 

junto a quedas d’água no lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu (Par

que Nacional do Iguaçu, Paraná) e na praia do Forte junto à entrada 

do Forte dos Reis Magos (Natal - Rio Grande do Norte). Até onde 

é válido acrescentar esses artefatos a bens da natureza e da cultura, sa

bendo-se que interferem enormemente na própria fruição desses atra

tivos? A  resposta é difícil e cheia de conflitos.
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2.2 Bens Culturais

Se alguns tipos de recursos naturais não oferecem muitas alterna

tivas para adequação e uso, levando muitas vezes a impactos ambien

tais que entretanto podem ser minimizados, o caso de artefatos huma

nos é semelhante, ocorrendo diferentes fatores de interferência: espe

culação imobiliária, ganância de comerciantes de antiguidades e ou

tros intermediários, idiossincrasia de colecionadores, ignorância a res

peito de significados do bem cultural e assim por diante. Uma lista de 

perdas de bens culturais, no Brasil, seria quilométrica; aliás, o mesmo 

acontece com outros países, diga-se de passagem.

Se ainda ocorrem destruições, acontecem também tentativas de 

conciliar interesses econômicos com as recomendações em favor da 

preservação de manifestações materiais ou espirituais. É o caso do ar

ranha-céu construído na área que tinha sido quintal (ah, os amplos e 

arborizados quintais de antigamente...) do imóvel n.° 37 da avenida 

Paulista (São Paulo-SP), o chamado “Casarão das Rosas”: dispondo 

de aprovação do CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimô

nio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado - o proje

to de um moderno espigão - com premeditada e expressiva fachada em 

acrílico esverdeado - foi montado tendo por base o compromisso de 

restauração e manutenção do “Casarão das Rosas”, utilizado pela Se

cretaria da Cultura para atividades especialmente na área de artes 

plásticas. Considera-se, então, que a cultura ganhou um espaço, en

quanto os proprietários do imóvel e os empresários do setor imobiliá

rio também ganharam, evitando-se a destruição pura e simples do 

imóvel de valor incomum e tombado a nível estadual. Outro exemplo é 

o prédio construído na esquina das ruas 9 de Março e 15 de Novembro 

(Joinville - Santa Catarina): foi conservado um sobrado antigo, e o no

vo edifício inserido no seu corpo, “esquisitamente”. Mais outro exem

plo da já citada e valorizada avenida Paulista é o da mansão Mataraz- 

zo: após “vai-vens” quanto à sua preservação, incluindo tentativa de 

dinamitação por parte dos proprietários desejosos de vendê-la para 

construção de arranha-céu (final da década de 1980 e inícios da se

guinte), chegou-se a um projeto que conserva o imóvel dando-lhe a 

particular função de ser o saguão nobre de outro espigão. Tratam-se 

de buscas de conciliação - às vezes mais felizes, outras vezes menos fe

lizes - de imóveis que adquiriram um significado especial, e que por is

so merecem ser preservados, mas também atendendo a interesses 

econômicos.
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Outro caminho, defendido por muitos estudiosos e até recomen
dado por órgãos especializados, é o de reciclar determinados bens cul

turais, de modo que possam atender às necessidades da vida contem
porânea, sem perda de suas características originais básicas. Um so
brado senhorial ou um humilde conjunto de casinhas, uma sede de fa
zenda ou uma fortaleza, um bairro histórico e semelhantes podem pas
sar pelas obras de restauro, de adaptações e outras, a fim de abrigar 
centros culturais, museus, hóteis, restaurantes (quem sabe de culinária 
regional, associando outros traços culturais), albergue para estudan
tes, outros serviços de atendimento ao turismo, também entidades ou 
serviços de atendimento à comunidade local, como escolas, biliotecas 
públicas, centros de saúde, órgãos de administração pública, sedes de 
entidades culturais locais etc. Em Bonn, a casa onde nasceu e morou 
Ludwing van Beethoven foi transformada no Museu Casa de Beetho- 
ven; em Sintra, o Palácio Seteais (originalmente do comerciante ho
landês Gildmeester, século XVIII, com modificações posteriores) foi 
reciclado para hotel de luxo; em Paris, a estação ferroviária d’Orsay foi 
reformada para abrigar o Museu d’Orsay, que na verdade é um centro 
cultural (auditório, biblioteca, livraria, restaurantes, salas de pro
jeções, sala de concertos, sala para atividades infantis etc.); em Hava
na, o Palácio Residencial, que foi moradia oficial de presidentes repu
blicanos antes da revolução de 1959, abriga o Museu da Revolução; e 
muitos outros exemplos.

No Brasil também são muitos os exemplos: residências assobra
dadas e térreas no Pátio de São Pedro (Recife - Pernambuco) refor
madas para abrigar lojas de artesanato, bares, livraria, restaurante e 
outros serviços; residências - no bairro do Palorinho (Salvador - Ba
hia) - que passou por acentuado processo de depreciação - restauradas 
e passando a ter outras funções, como as de restaurante, museu, sede 
da regional do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, lojas de ar
tesanato e outras; sobrados residencias do ciclo da borracha no bairro 
do Comércio (Belém - Pará), reformados para funcionamento de 
agências bancárias; sobrado residencial na avenida Paulista, (São Pau
lo - SP), reformado para abrigar um restaurante da rede MacDonalds; 
conventos e outras construções de função religiosa transformados em 
Museus de Arte Sacra em Salvador, São Paulo, Santos, Itu, Recife, 
Olinda, Maceió, João Pessoa, Goiás, Parati; residência do imigrante 
Ottokar Doerfell (Joinville), transformado em Museu de Arte; cons
trução assobradada onde funcionou a delegacia de Polícia em Tietê, 
abrigando o Museu Histórico e Pedagógico Cornélio Pires; o Palácio 
do Catete (Rio de Janeiro), ex-sede do Governo Federal, que passou 
abrigar o Museu da República; e outros.

Feita a reciclagem do imóvel, resta um problema: a manutenção 
das novas funções, conforme planejado, ao mesmo tempo em que não 
se provoquem prejuízos para o bem cultural reaproveitado.
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3 REIAÇÕES COM O TURISMO

Modernos estudos de turismo acentuam a necessidade de se aten

tar para o perigo dos comunidades receptoras ou populações endóge- 

nas não receberem benefícios, e até serem prejudicadas. É inegável 

que aos empresários do setor e aos dirigentes de órgãos públicos de 

turismo cabe a função de controlar todos os aspectos do marketing do 

setor, dando o devido realce para as vantagens que podem advir para a 

comunidade receptora14- A respeito da problemática custo/benefício 

de bens naturais e culturais frente ao turismo, é sempre oportuno 

lembrar as colocações de Pierre Eugene sobre a evolução das relações 

entre turismo e ambiente, caracterizadas por quatro fases:

a) primeiramente, verificam-se fluxos turísticos limitados, e tais ativi

dades funcionam como reveladoras dos atrativos turísticos, como 

se fosse um descobrimento para gozo do visitante;

b) a segunda fase é marcada pelo turismo de massa, com grande con

centração de visitantes, no tempo e no espaço; ocorrem modifi

cações e degradação dos núcleos receptivos, como conseqüência de 

equipamentos superdimensionados, do aumento rápido de poluen

tes convencionais e o surgimento de novos fatores de poluição, de 

prejuízos para as qualidades naturais do local; esta é a fase na qual 

“o turismo mata o turismo”, por motivo dos próprios exageros co

metidos;

c) a terceira fase é a da reparação: as fontes de poluição recebem cer

to controle, ainda que certos poluentes tenham efeitos irreversí

veis;

d) finalmente, a quarta fase é a de reconciliação: a variável meio am

biente passa a ser parte integrante do projeto de operação turística, 

advindo preocupações com estudos de impacto ambiental.9

Nas palavras desse autor:

Nesta ótica, há o empcnho de se inventariar as qualidades naatrais de um local e dc 
tomar as mcdidas que se impõem para conscn'ar o potencial atrativo. De se realizar 
um "balanço ecológico"'para se estipular as nannas que serào respeitadas. De des
truidor, o turismo passa emào a defensor do ambiente.9'

(*) Ver também o artigo “Entre jardin d'Eden et de raison". onde o autor tece conside
rações sobre opiniões contraditórias e opostas a respeito do meio ambiente. afir
mando que não existe uma noção única sobre o assunto. Na verdade. diz. devem ser 
confrontadas quatro concepções: individualista apropriativa; protecionista comu
nitária, que propõe gestão coletiva: individual liberal que privilegia a responsabilida
de de cada um; coletiva orientada para a preservação de grandes equilíbrios por 
meio de ações públicas.15
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Tais observações, baseadas na realidade européia mas perfeita

mente aplicáveis ao Brasil e a outros países, indica que o turismo em si 

pode vir a ser um fator de amparo e preservação ativa de bens da natu

reza - e, acrescente-se, da cultura. O maior problema reside no turismo 

de massa, que sobrecarrega enormemente determinados núcleos re

ceptores, trazendo malefícios tanto para a população fixa tanto quanto 

para os próprios visitantes (doenças por causa da falta de saneamento 

básico, insuficiência no abastecimento de água, desabastecimento de 

gêneros alimentícios, filas, trânsito atravancado, aumento de violência 

urbana e assim por diante).

Uma conclusão óbvia logo salta aos olhos: a necessidade de se 

cuidar de planejamentos privilegiando o turismo suave, portanto proi

bindo a concentração de estruturas urbanas que levem a enormes flu

xos turísticos. Evidentemente, ao menos em princípio, isso pode ir 

contra a ganância imobiliária e interesses empresariais e políticos. To

davia, trata-se de providência básica indispensável, a ser adotada ur

gentemente. Fluxos de visitantes adequados à capacidade de recepção 

constituem pré-requisito para chegar-se ao nível ótimo de fruição de 

bens naturais e culturais, bem como, afinal, para a própria qualidade 

de vida de turistas e da população endógena.

Sendo importante a responsabilidade social do turismo, a come

çar pela valorização da qualidade de vida da população receptora, evi

dentemente não devem ser esquecidos outros aspectos do marketing 

turístico: atender da melhor maneira o consumidor e suas expectativas 

sem causar impactos nos atrativos naturais e culturais, contribuir para 

a educação ambiental, ao mesmo tempo garantir lucros para a empre

sa; tratam-se de variáveis que, modernamente, devem ser consideradas 

em qualquer projeto de turismo*. Conciliar tais aspectos é o desafio 

de uma atividade empresarial que engatinha, no Brasil, e que aguarda 

decisões categóricas.

Se isso ocorre com o turismo de modo geral, especificamente com

o ecoturismo - incrementado em função da valorização da ecologia, 

especialmente na década de 1980 -, verifica-se que ele pode ser uma 

“faca de dois gumes”, de maneira ainda mais acentuada:

a) estando o público consumidor devidamente alertado a respeito de 

suas responsabilidades frente à natureza que ele procura usufruir e 

por isso sabe evitar sua degradação, a atividade ecoturística será

(‘) A responsabilidade social do setor de turismo. na vida moderna. é ressaltada por di
versos autores.1 7 8 12 13' 20' 24
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benéfica à preservação ativa* dos recursos naturais (e, por ex

tensão, dos recursos culturais, ambos sempre muito interrelaciona- 

dos);

b) se o consumidor não estiver consciente da necessidade de procedi

mentos adequados, então o ecoturismo será mais um lamentável 

fator de poluição, de desequilíbrio, de descaracterização, de des

truição.

c) o planejador-operador de turismo deve incluir entre suas responsa

bilidades a de preservar os atrativos explorados.

Na realidade, ao estudioso e ao planejador de turismo não deve 

faltar a visão sistêmica do contexto sócio-econômico-cultural em que 

ele se insere.

Toda essa problemática converge para a formação de hábitos 

apropriados, constituindo outra área em que se deve criar experiência. 

A  educação ambienta l deve permear desde a escola primária até ativi

dades sindicais, associativas etc., sem que se esqueçam segmentos adul

tos da população, trabalháveis através de campanhas em que o empre

sariado pode (e deve) colaborar e nas quais o poder de persuação de 

órgãos de comunicação social deve ser usado. A  necessidade de edu

cação ambiental, aliás, não implica necessidade de se criar mais uma 

disciplina no 1o grau, mas sim reciclar professores já  atuando no ma

gistério de modo a lhes fornecer conteúdos programáticos a serem 

acrescentados em suas aulas, e também fornecer a alunos dos cursos 

de formação de professores os mesmos conteúdos. É  um estado de 

espírito, aprendido e praticado no dia-a-dia, onde o turismo pode aju

dar, e muito.

Percebe-se como tais assuntos constituem facetas de ampla pro

blemática. Dentre essas facetas deve-se incluir a consciência de cida

dania - no que o povo brasileiro não parece ser bem dotado... - a qual 

implica mudança de mentalidade, exigindo tempo que variará em 

função da intensidade e do empenho com que as atividades forem de

senvolvidas.

(') Denomina-se "preservação ativa' ‘ à conservação de bens naturais e culturais. dan- 
do-se-lhes ao mesmo tempo uma função conveniente, com soluções adequadas ac 
desejado progresso: portanto. implica o uso adequado de atrativos da natureza e da 
cultura. minimizando o seu prejuízo e ou sua perda. A junção de dois tipos de recur
sos turísticos permite a conscientização do chamado turismo eco-culntral.
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4 C O N S ID ER A ÇÕ ES  FINAIS

Tem sido exaustivamente repetido que, no Brasil, os governos não 

têm dado ao setor de Turismo a importância que seria de se esperar, 

frente à potencialidade existente e frente à realidade mundial desse 

fenômeno que movimenta milhões de dólares. Quando tais cir

cunstâncias são colocadas em conjunção com a necessidade de se pre

servarem bens da natureza e da cultura (conforme recomendações efe

tuadas em reuniões de caráter internacional), percebe-se facilmente a 

configuração de um lamentável quadro de perdas ao património na

cional e de perda de oportunidades, no sentido de melhorar a qualida

de de vida de segmentos populacionais endógenos e contribuir para a 

melhoria da situação económico-financeira do País.

Mas há um longo caminho a ser percorrido por governantes, em

presários, consumidores, técnicos especializados e mesmo a população 

em geral, para se obter a experiência e se tomarem as decisões mais 

adequadas, como outros países, inteligentemente, já  conseguiram. As 

interferências humanas na natureza e na cultura podem ser m inim iza

das, e o irrefreável Turismo como fenômeno m undial pode ser um fator 

favorável, até porque sendo planejado e realizado com bom senso nãc 

destrói os atrativos que o fazem “viver” .

BIBLIOGRAFIA

1. ACERENZA, Miguel Ángel. Administración del turismo - conceptualización orgafii- 

zación. 2a ed., México, Trilhas, 1984. v.1.
2. BACAL, Sarah S. Turismo: dinâmica atual, posicionamento brasileiro, Turismo cm

Análise São Paulo,v. I, n. 1. p. 5-13, maio 1990.

3. BOO, Elizabeth. Ecoturism: thc potcntials and pitfalls. Washington, World Wildlife
Fund, 1990,2 v.

4. CARRAZZONI, M. Elisa. Guia dos hcns tombados. Rio de Janeiro, Expressão e cul-
tura.1980.

5. CLARKE, George L. Elcmcnts afccolog.'. New York. John Wiley, 1954.

6. CONSERVACIÓN de los bienes culturales. Lausanne, UNESCO. 1969.
7. DAVDISON. Rob. Tourism. London. Pitman. 1989.

8. DIXON, John A. & SHERMAN. Paul B. Economics of protected areas. Arnb/o,
Stockholm, v. 20, n. 2, abr. 1991.

9. EUGENE, Pierrc. Lc lourismc - Destructeur ou protcctcur de /'mvironmcnt? Espaces.
Paris, n. 48, out. 1980.

10. GEORGE. Pierre. O meio ambiciitc. S. Paulo. Difusão Européia do Livro. 1973.
11 GONÇALVES. Carlos W. P. Os (dcs)caminhos do meio amhienlc, S. Paulo. Contex

to, 2. ed., 1990.
12. KEOGH, Brian. Public participation in community tourism planning. A/i/ials ofTou-

rism Rcsearch. New York, v. 17. n. 3, 1990.
13. KRIPPENDORF, Jost. Lcsdcvoreursdepaysagcs. Lausanne, 24 Heures, 1977.

91



14. - - —.....Sociologia do turismo. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1989.
15. LASCOUMES, P. Entre jardin d'Eden et de raison. Libération, Paris, 8 abr.I992.
16. LEMOS, Carlos A. C. O que épatrimônio histórico. S. Paulo, Brasiliense, 1981.
17. MEDIO ambiente en la economía social de mercado. Buenos Aires. Fund. Konrad

Adenauer/CIEDLA, 1990.
18. MINISSI. Franco. Conserazione dei beni storico e ambientali. Roma, De Luca. 1978.
19. MOLINA, E. Sérgio. Turismo y ecologfa. México, Trillas. 1986.
20. MOYA, Ana. Crónica de eventos: Primeiras Jornadas Nacionales sobre Turismo de

Aventura. Rew Latinoamericana de Turismo, Buenos Aires, v. 1, n. 1, 1991.

21. ODUM. Eugene. Ecologia. México, Continental. 1965.

22. PATRIMÔNIO CULTURAl. S. Paulo, FAU/SPHAN, 1974, 5 v.
23. PELLEGRINI FILHO, A. Problemática do patrimônio natural/cultural no Brasil,

Turismo cm Análise. S. Paulo, v. 1, n. 1. p. 55-61, maio 1990.

24. QUINTÃO, Aylê S. F. Ecoturismo: uma alternativa do novo modelo de desenvolvi
mento. Brasil Florestal, Brasília. v. 17, n. 69, 1990.

25. SHLÜTER. Regina G. El turismo internacional en América Latina. Rev. Latinoame

ricana de Turismo, Buenos Aires, v. 1. n. 1, jan. 1991.
26. SPHAN. Proteção e revitalização do patrimônio cultural no Brasil: uma trajetória.

Brasília, SPHAN, 1980.

92



PROTEÇÃO JURÍDICA DO 
PATRIMÔNIO TURÍSTICO NO BRASIL

JO A N D R E  ANTONIO  FERRAZ^

RESUMO: A ordenação do patrimônio turístico é fundamental para 

o desenvolvimento planejado do setor. Essa ordenação implica, prin
cipalmente, disciplinar o uso e ocupação do solo de interesse turístico. 
Disciplina da espécie compete, também, aos Estados. Este artigo indi

ca conceitos, antecedentes, fundamentos jurídicos e cenário da 
atuação dos Estados na matéria.

UNITERMOS: Património turístico: ordenação; solo de interesse 
turístico; uso e ocupação. Disciplina jurídica: atuação dos Estados.

ABSTRACT: The law ystem o f the tourism patrimony is fundamental to 

the planned developmmt o f the sector. This law s)'stem involvcs, mainly, 

to discipline the use and occupation o f arcas with touristic interest. This 

kind o f discipline is also due to the States. This article indicatcs concepts, 

amecedents, juridical principies and a view o f the States action on the 

matter.

KEY WORDS: Touristic Patrimony: law sysstem; arcas of touristic inte

rest; use and occupation. Juridical discipline: States action.

1 CONCEITO

P a tr im ô n io  m rís tico  é uma expressão que vem sendo utilizada pelo 

órgão oficial de turismo de âmbito federal, a Embratur, desde os idos 

de 1975, para designar o co n ju n to  d e  a tra tivo s  n a tu ra is  e cu ltu ra is  q u e  
d esp erta m  o  in teresse  d e  v ia ja n te s  e m . co nh ecê-lo s . Nesse sentido, é 

matéria-prima necessária para a existência do ciclo económico-turísti- 

co, a partir da qual, instalada a estrutura que permite a visitação, é co

locada como produto no mercado, de onde fundamenta-se a sua pere- 

nização. Por outro lado, à medida em que se incrementa a estrutura e, 

conseqüentemente, a visitação, as características originais desse con

junto de atrativos sofre degradação ambiental, a ser, no m ínimo, regu

lada e garantir tal peregrinação.

(*) Mestre em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. Advogado de Entidades e Empresas de Turismo. Ex-Professor de “Legislação 
de Turismo" ' em Cursos Superiores de Turismo.
End. para corresp.: Rua José Clemente, 255 - CEP 01428 - São Paulo - SP - Brasil.
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Vedar a visitação implica retirar o bem natural ou cultural do pa

trimônio turístico, crónico impasse entre os que defendem a preser

vação absoluta e os que propõem a preservação auto-sustentada desses 

bens. A regulação, por sua vez, acima de jurídica, há de fundamentar- 

se em critérios técnicos definidores das formas não predatórias de uti

lização turística desse património, os quais apresentam-se em estágio 

pouco desenvolvido em nosso País.

Dados tais conceitos básicos, resta claro que a regulação por nor

mas jurídicas do património turístico é do âmbito de estudo do Direito 

Urbanístico e do Direito Económico, ao impor limitações de uso de 

bens que são transformados em produtos turísticos. Antes, porém, de 

atingir esses âmbitos, é objeto do Direito Constitucional, desde que 

tratado a nível de Constituição Federal, objeto específico deste artigo.

2 ANTECEDENTES

Os atrativos naturais e culturais de interesse turístico existentes 

no País são “cantados em prosa e verso”, atingindo dimensão tal que, 

por muitos anos, não mereceram tratamento jurídico específico.

A necessidade de tratamento da espécie foi percebida com o fra

casso na implantação do Projeto TURIS, patrocinado pela Embratur 

em 1973, visando ordenar o uso e ocupação da área litorânea localiza

da entre Rio de Janeiro e Santos. Concluído o projeto e definidas as 

respectivas normas de uso e ocupação, deparou-se a Embratur com a 

inexistência de regras jurídicas que amparassem sua aplicação de 

forma compulsória, causa de significativa descaracterização já ocorrida 

na área. Esta descaracterização provocada não só pelo particular, na 

ânsia de otimizar lucros imobiliários, mas também pelo próprio Poder 

Público, a exemplo de três praias que foram definitivamente aterradas 

quando das obras de construção da chamada Rodovia Rio-Santos (BR 

101).

Esse cenário, que se projetava, então, como grande risco para o 

futuro do patrimônio turístico originou o projeto de lei voltado à sua 

proteção, convertido na Lei n. 6.513, de 20 de dezembro de 1977. Por 

essa lei instituiu-se um sistema de proteção das denominadas áreas es

peciais e dos locais de interesse turístico, assim definíveis em razão de 

bens naturais e culturais que ali existissem e devessem ser mantidos 

para permanência da motivação de visitá-los. Foi, portanto, o marco 

inicial da proteção jurídica do patrimônio turístico, ainda que, à épo

ca, o termo não fosse expressamente adotado na Constituição então 

vigente, outorgada pela Ementa n° 1 de 1969.
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3 SITUAÇÃO CONSTITUCIONAL

A Constituição Federal de 1988, diferentemente, não só adota a 

expressão patrimônio turístico em vários de seus dispositivos, como 

revela preocupação inédita com a questão do meio ambiente. De fato, 

dispõe o art. 24 da Lei Fundamental:

“Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre:

VI'/• proteção ao património (..,) turístico (..,)

É fato, também, que em outro item do mesmo artigo, VIII, a 

Constituição utiliza expressão distinta, “bens e direitos de valor turís

tico”, assim como em ambos os itens citados estejam, ao lado do turís

tico, o patrimônio, os bens e direitos de caráter histórico, cultural, 

artístico, estético e paisagístico. Desse modo, é fácil perceber que o 

aprendizado jurídico brasileiro sobre a matéria coloca em plano idên

tico o que, em tese, seria gênero (turístico) e espécies (histórico, cultu

ral, pasisagístico etc.), ao invés de limitar-se a indicar bens de valor na

tural e cultural como integrantes de um determinado patrimônio, no 

caso, o turístico. A própria Lei n° 6.513/77, já citada, apesar de poste

rior ao uso da expressão pela Embratur, autora do projeto de lei que a 

precedeu, utiliza, como qualificativos dos bens que integram o pa

trimônio turístico, expressões referentes à sua natureza, ou seja, turís

ticos, artísticos, arqueológicos etc.

Portanto, é ainda equívoco o conceito de patrimônio turístico no 

direito positivo brasileiro, que tende a ser melhor explicitado tecnica

mente com o desenvolver de atividades concretas na área de sua pro
teção.

4 COMPETÊNCIA

Mostra a evolução das Constituições Federais no Brasil que a 

competência para proteção do patrimônio turístico sempre foi comum 

dos três níveis de pessoas políticas: União, Estados e Municípios.

A Constituição de 1988, porém, foi a primeira a disciplinar, de 

forma expressa, sobre a competência para legislar a respeito dessa pro

teção, dando contorno mais operacional e menos programático à 

questão. Nesse sentido, o pré-transcrito art. 24, “caput”, estabelece 

competência concorrente para legislar sobre a matéria à União, Esta

dos e Distrito Federal. E dispõem os parágrafos desse dispositivo 

constitucional:
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§1.° No âmbi/O da legislação concorrente, a compctênciado da União limitar-se-á a 

estabelecer normas gcrais.

§2° A competência da União para legislar sobre nonnas gerais não exclui a com

petência suplementar dos Estados.

§3.° Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados rnwcerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§4.° A supemniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 

estadual, no que lhe for contrário.

A clareza desses parágrafos bem demonstra a importância legisla

tiva que os Estados passaram a ter em matéria de proteção do pa

trimônio turístico, a qual, passados mais de três anos, têm sido pouco 

explorada. Tal importância merece tópico próprio no presente artigo, 

com o objetivo de destacar a questão e, eventualmente, despertar a 

consciência de técnicos e políticos para o enorme espaço aberto aos 

Estados para atuarem concretamente no planejamento turístico.

5 ATUAÇÁO DOS ESTADOS

A competência legislativa estadual tem sido tradicionalmente es

cassa desde a Constituição Federal de 1934, de um lado em razão do 

modelo concentrador na União da maior parte dos poderes políticos, 

e, de outro, pelo crescimento dos Municípios, que ocasionou o incre

mento legislativo de seu peculiar interesse. Talvez por isto, a com

petência legislativa expressa que os Estados passaram a ter na matéria 

sob exame não venha sendo, com honrosas exceções, exercitada pelos 

mesmos, ampliando os riscos de degradação dos bens que integram o 

patrimÓnio turístico. Que seja de nosso conhecimento, apenas o Esta

do do Ceará vem, há alguns anos, atuando no planejamento físico- 

turístico de sua orla marítima e usando dessa competência, fundado 

em estudos técnicos consistentes.

O Estado de São Paulo, por exemplo, conta com ato regulamentar 

do gênero desde a década de 1970, se, no entanto, qualquer fundamen

tação técnico-urbanística ou jurídica que lhe permita aplicá-lo. En

quanto isto, assiste-se à crescente ação predatória de seus atrativos na

turais, heroicamente defendidos, às vezes, por entidades privadas que, 

por sua vez, esbarram na inexistência de normas adequadas para sus

tentar suas teses.

Aqui e acolá sabe-se de tentativas de regulação do uso e ocupação 

do solo de interesse turístico, como na Paraíba, Pernambuco, Alagoas 

e Bahia, porém de forma tímida e, quase sempre, localizadas, sem in

tegração em um programa mais amplo.
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Parece que a maioria dos Estados permanece no aguardo, uma vez 

mais, de que a Embratur, combalida em sua estrutura, exerça a com

petência que lhe assegura a antes indicada Lei n° 6.513^7, para o que 

nunca possuiu (menos ainda nos dias atuais) recursos materias e hu

manos proporcionais à dimensão da empreitada. Esquecem, inclusive, 

que essa lei lhes confere, também, poderes para atuarem como agentes 

de proteção do patrimônio turístico, mesmo antes das novas dispo

sições constituicionais pré-comentadas, poderes esses também pouco 

utilizados nestes dez anos em que a citada lei está regulamentada.

E dúvida inexiste quanto a ser essa ação de natureza pública, sem 

embargo do necessário apoio da comunidade, que, aliás, vem tentan

do, sozinha, conter ao menos as agressões mais aparentes que sofre o 

patrimônio turístico.

Essa inércia da maior parte dos Estados não encontra, assim, jus

tificativa jurídica para continuar ocorrendo, e, nem técnica, pois os 

meios acadêmicos aí estão para oferecer subsídios técnicos a respeito, 

se chamados a tanto. O certo é que, se quiserem, os Estados detêm, 

hoje, competência legislativa para regularem o uso e a ocupação do 

patrimônio físico-turístico existente em seus territórios, restando, co

mo de hábito, que tenham vontade política de fazê-lo.

O fato de as experiências em andamento serem de iniciativa dos 

Estados no Nordeste revela que, apesar de menos descaracterizados 

em seus atrativos naturais que os do Sudeste e Sul, em virtude do me

nor grau de industrialização, a sensibilidade política daqueles em tor

no da matéria é muito maior do que a desses. Isto apesar de os Estados 

do Sudeste e do Sul terem atingido nível de desenvolvimento econô

mico que deveria lhes impor a obrigação de melhorar o padrão de qua

lidade de vida em seus territórios, de seus habitantes e visitantes.

6 CONCLUSÕES

Ilusório entender que os atrativos naturais e culturais que inte

gram o patrimônio turístico brasileiro são de tal monta que sempre 

existirão. A  ação devastadora do homem é mais rápida do que a capa

cidade de renovação desses atrativos, pondo em risco a inegável vo

cação turística do País. É ingênuo buscar, por outro lado, defender es

se patrimônio transformando-o em santuário vedado à presença hu

mana, pois o País carece de alternativas para o desenvolvimento, entre 

as quais o turismo poderá ser das mais relevantes.

Enquanto nos Estados Unidos um deserto como Las Vegas e um 

pântano como a Flórida foram convertidos em pólos turísticos artifi- 

cais de atratividade mundial, vê-se o definhamento dos atrativos natu-
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rais brasileiros. Não porque, como comentado, falte instrumentação 

jurídica. Não porque, acredita-se, falte conhecimento técnico. Mas, 

certamente, por ausência de vontade política, que não pode se exaurir 

com a realização da ECO-92.

E essa vontade não depende só da União. Todos os Estados e, 

também, os Municípios possuem instrumentos para concretizá-la, se a 

tiverem, ou se forem pressionados a tanto. Caso contrário, uma vez 

mais, ter-se-á à mão, dispositivos constitucionais e legais de cunho me

ramente programáticos, ou seja, verdadeiras letras mortas.
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RESUMO: Ecologia e Turismo: dois grandes temas de década. A 

primeira cresce na medida em que se ampliam os riscos ambientais, se 

diminui a qualidade de vida, se coloca em risco a sobrevivência da 

humanidade e se agravam as pressões de toda a ordem entre nações 

ricas e pobres, acusando-se, mutuamente, pelos danos à natureza. O 

segundo cresce com o avanço dos transportes, com a redução das 

distâncias, com o aumento do tempo livre e com a melhoria da quali

dade de vida, e aproximando os povos e nações e promovendo o re

torno do homem à natureza, caminha para ser o primeiro negócio do 

mundo, no ano 2000. Este artigo analisa as muitas afinidades entre os 

dois temas e como podem e devem conciliar-se, para constituírem 

prioridade de desenvolvimento sustentado e de retorno harmônico do 

homem à natureza.
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1 INTRODUÇÃO

O avanço científico e tecnológico e a revolução industrial e o 

crescimento econômico, por eles propiciado, trouxeram inúmeros be

nefícios à humanidade, entre os quais o aumento da expectativa de vi

da, a redução e humanização da jornada de trabalho, a melhoria das 

condições de saúde e conforto e o aumento do tempo livre. No bojo 

desse processo vem o turismo cada vez mais se expandindo, não só be

neficiando-se dessas conquistas, como também do avanço nos trans

portes e na coIl)unicação e, conseqüentemente, do encurtamento das 

distâncias, constituindo-se, modernamente, em notável fonte de de

senvolvimento. Porém, o egoísmo inato ao homem tem feito aflorar, 

nesse processo de crescimento económico, diversos desequilíbrios en

tre indivíduos, povos e nações e, mais recentemente, entre estes e a na

tureza - os chamados “efeitos perversos” do desenvolvimento.

Assim, ao desafio milenar de conciliar o crescimento econômico 

com a justiça social, acresceu-se, na atualidade, o de conciliá-lo com a 

natureza, por meio de um processo denominado “desenvolvimento 

sustentado”. Esse processo pressupõe a avaliação e a redução, a um 

mínimo aceitável, dos impactos ambientais em todas as etapas do cres

cimento econômico, inclusive na fase de seu planejamento.

Mas se a conservação ambiental é hoje causa nobre a preocupar 

todos os povos e dirigentes do mundo, também traz, em si mesma, um 

efeito altamente “perverso”. É que os países desenvolvidos - principais 

agentes de degradação ambiental no mundo e que, pelo uso irres

ponsável que deram as suas reservas naturais, no passado, já não mais 

as dispõem - voltam suas atenções, ambições e pressões sobre as 

nações em desenvolvimento, como o Brasil, dotadas de vastas regiões 

preservadas e em equilíbrio ambiental, capazes de, se assim mantidas, 

contrabalançarem o custo ambiental decorrente de um crescimento 

econômico desenfreado e desequilibrado.

Sem dispor de elevados recursos financeiros e tecnológicos que 

um processo de desenvolvimento sustentado impõe, as nações em de

senvolvimento ficam na linha de frente dessas pressões, habilmente 

manipuladas pela imprensa internacional do primeiro mundo, que as 

caracterizam como verdadeiros “vilões ambientais” responsáveis pela 

degradação das últimas reservas naturais estratégicas do planeta, in

dispensáveis a sua sobrevivência. Essas nações situam-se, pois, entre a 

cruel alternativa de paralisar o desenvolvimento em parcela significa

tiva de seus territórios, ou aguardar por uma cooperação do primeiro 

mundo que, a par de incerta, certamente abrirá caminho para uma in

gerência ainda maior na utilização de seus recursos, comprometendo 

parcela de sua soberania.
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Nesse contexto, o turismo - hoje entre os três maiores negócios do 

mundo - tem condições ímpares de promover a conciliação do desen

volvimento com a conservação ambiental, superando os obstáculos an

teriormente apontados. Sendo uma “indústria limpa”, que nada preci

sa extrair da natureza senão suas imagens e paisagens, não é suscetível 

às pressões internacionais, que implicariam na restrição da liberdade 

de locomoção e do direito de ir e vir, um dos mais sagrados do mundo 

ocidental. Hoje reconhecido como “indústria da paz”, pela aproxi

mação que promove entre povos e nações, eliminando desconfianças e 

antagonismos, constituir-se-á, sem dúvida, na “indústria da natureza”, 

pela sua característica de fazer o homem retornar ao convívio desta, da 

qual se divorciou no seu processo de urbanização e crescimento.

É propiciando uma prática de educação ambiental de que nenhu

ma outra atividade é capaz e criando condições para o conhecimento 

da natureza que o turismo permitirá ao homem respeitá-la, admirá-la 

e preservá-la. Para tanto, basta estimular o turismo ecológico e o eco

turismo, que traduzem, na atividade, o desenvolvimento sustentado, 

com as cautelas ambientais tão almejadas.

2 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

A ecologia e a conservação ambiental são os temas da moda, cons

tando das agendas de autoridades e empresários e de todos os planos 

de desenvolvimento. A  esses não estão infensos nenhum país, rico ou 

pobre, ou organismos e entidades nacionais e internacionais.

O fenômeno surgiu pela constatação da alarmante degradação 

ambiental no mundo e da interligação de seus efeitos, tornando-o um 

problema global e sem fronteiras, capaz de colocar em risco a sobre

vivência da humanidade e de suas gerações futuras. Aos efeitos globais 

mais difundidos, o “efeito estufa”, o “buraco na camada de ozônio” e a 

“chuva ácida”* , aliam-se muitos outros, que em verdade os alimentam, 

como a perda contínua de diversidade biológica, os movimentos trans- 

fronteiriços de resíduos tóxicos e a poluição dos mananciais de água 

doce, considerado o grande problema da humanidade no século vin

douro.

(*) "Efeito estufa": aquecimento da atmosfera e o aumento da temperatura. pela po

luição de gases. “Buraco na camada de ozônio”: destruição da camada que protege a 

Terra dos raios ultravioletas por gases presentes em sistemas de refrigeração e em 

propelentes em latas de aerosol. “Chuva ácida'': gases que reagem com o vapor d'á- 

gua, na atmosfera, causando precipitações danosas ao meio ambiente.
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Com o agravamento do problema, a humanidade depara-se, hoje, 

tanto com a degradação ambiental causada pelo progresso e pela ri

queza (a poluição resultante das conquistas tecnológicas) como 

também com a resultante do atraso e da miséria (superpopulação, uso 

predatório dos recursos naturais). Em verdade, são um bilhão de ricos 

e outro bilhão de miseráveis e o acréscimo de 250.000 mil habitantes 

por dia, principalmente nesta última faixa, agravando-a.
O Brasil, apesar de apresentar as duas espécies de degradação, 

chega ao século XX  como um dos países com maiores áreas preserva

das do mundo - com mais da metade do seu território praticamente in

tocado -, em razão, é verdade, mais de contingências geográficas e de 

colonização, do que propriamente, de conscientização ambiental. Por 

ter cometido alguns graves pecados em seu processo de desenvolvi

mento, especialmente na Amazônia, e se negado, durante anos, a dis

cutir a questão ambiental, o País transformou-se em um dos “vilões 

ambientais”.
Interessante, porém, é que os Estados Unidos, a antiga URSS 

(hoje CEI) e a Europa Ocidental são responsáveis, respectivamente, 

por 22,8, 18,8 e 14,7% do gás carbônico despejado na atmosfera, en

quanto o Brasil contribui com 5%, somadas a poluição industrial e as 

queimadas na Amazônia, que, segundo dados fornecidos por satélites, 

caíram para mais da metade nos últimos dois anos. Igualmente curioso 

é que outros problemas ambientais mais sérios do País, como a deser- 

tificação do Nordeste e os desmatamentos de encostas nas regiões me

tropolitanas - típicos de situações de misérias - são quase totalmente 

ignorados pelo mundo desenvolvido. Porém, mesmo com esses pro

blemas, o Brasil chega à década da ecologia com um patrimônio natu

ral exuberante e bastante preservado nos seus variados ecossistemas.
É verdade, contudo, que com seus problemas econômicos e so

ciais, o País encontra dificuldades em conservar tão vasto patrimônio. 

As áreas de suas mais de 120 unidades de conservação correspondem a 

menos de 4% de seu território (na Costa Rica são 20%), com apenas a 

metade de seus parques florestais e 23% das reservas biológicas pos

suindo plano de manejo e com um fiscal para cada 23.500 hectares de 

área conservada ou preservada.
Nessa conjuntura, portanto, tem o desenvolvimento turístico um 

importante e prioritário papel a desempenhar, não só na contribuição 

para a educação ambiental, como na viabilização de recursos para 

acréscimo e fiscalização das áreas conservadas.
Sem dúvida que esses e outros aspectos serão objeto de uma ne

gociação sem precedentes no mundo, durante a RIO-92, onde mais de 

160 nações e cerca de 500 organizações não governamentais terão uma 

tarefa sumamente difícil: a de tentar conciliar o homem com a nature
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za sem que, até hoje, tenha se conciliado entre si, face a toda espécie 

de egoísmos, preconceitos e privilégios que afloraram, em sua história. 

Especialmente a questão da Amazônia revela-se vital aos interesses 

nacionais, em razão de ainda defenderem alguns sua intocabilidade e 

internacionalização como centro de pesquisas mundial, esquecidos dos 

brasileiros e outros povos sul-americanos que lá habitam, e da origem 

transcendental do homem e de seu papel de “dono responsável” da 

terra, como muito apropriadamente ressaltou o Papa João Paulo II. 

Impõe, portanto, que nas negociações da RIO-92 esteja o País pronto 

a apresentar alternativas de desenvolvimento sustentado, como o tu

rismo, que lhe permitam conservar e manter intocada sua soberania 

sobre esses importantes recursos naturais estratégicos.

3 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

O turismo, como negócio e fator de desenvolvimento sócio- 

econômico, é fenômeno bastante recente na história da humanidade. 

Somente no período entre e pós-guerras é que as conquistas anterior

mente citadas e a expansão dos negócios entre regiões e países, e da 

rede hoteleira criaram as condições para seu incremento.

Por isso demoraram seus efeitos a alcançar os países periféricos 

ao eixo desenvolvido do hemisfério norte, assim como retardou a 

compreensão, por governantes e autoridades daqueles países, de que 

se tratava, não de um fenômeno burguês e atividade frívola dirigida à 

classe mais bem aguinhoada - que o consome -, mas um setor de larga 

geração de empregos, divisas e benefícios sócio-econômicos.

Ao assim proceder, mais uma vez tais países perderam a oportu

nidade de utilizar as divisas do turismo na alavancagem de seu desen

volvimento industrial, diminuindo a distância que os separava do 

mundo desenvolvido. Já alguns países da Europa, ao contrário, soube

ram muito aproveitá-lo, como foi o caso da Espanha, Portugal e Gré

cia, em exemplos que vêm sendo hoje seguidos por alguns países de 

outros continentes, como o México, nações do Caribe e da Ásia Orien

tal.

Interessante é observar que os benefícios do turismo se espraiam 

por todos os campos e setores da vida de uma nação, constituindo tal 

fato, porém, sua verdadeira antinomia, pois que seu desenvolvimento 

é, por outro lado, dependente de diversos deles (transportes, comuni

cações, energia, segurança pública, limpeza urbana etc.). Isto faz com 

que, sem uma firme vontade política e uma forte ação coordenadora, a 

nível do mais alto escalão governamental, seu incremento se torne 

mais lento e difícil.
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No campo econômico, seus benefícios se traduzem no ingresso de 

divisas; na geração de empregos; na especialização e verticalização 

econômicas para atender uma demanda sempre exigente; na dimi

nuição dos desequilíbrios regionais; na possibilidade de utilização de 

recursos e tecnologia não sofisticados e existentes nos próprios países; 

e nos múltiplos efeitos nos setores primário e secundário da economia, 

bem como no de prestação de sefVliços públicos - seus habituais forne

cedores.
Os benefícios sociais se traduzem na recuperação das energias fí

sicas e psíquicas do viajante; no seu desenvolvimento cultural; na mu

dança de padrões de comportamento, pelo desempenho de variados 

papéis sociais; na aproximação e amizade com povos de outras regiões 

e países; no respeito ao património ambiental e cultural; e na melhoria 

das condições de conforto e higiene dos núcleos receptores.
Seus benefícios políticos e militares ficam claros, ao se constatar 

ser ele o elemento precursor dos processos de integração entre nações, 

eliminando antigos antagonismos e desconfianças, como ocorreu na 

Europa (entre França, Inglaterra e Alemanha) e vem acontecendo na 

América do Sul (entre os países do Cone Sul). Ao incentivar o trânsito 

fronteiriço legalizado, transforma fronteiras “de faixa”, despovoadas, 

em fronteiras “de linha”, ocupadas e vivificadas, contribuindo para 

maior segurança entre nações.
Por outro lado, alguns óbices se antepõem, tradicionalmente, a 

seu desenvolvimento, como os conflitos internos ou internacionais; a 

violência urbana; a falta de segurança pública; as epidemias e excesso 

de insalubridade; a sujeição a freqüentes intempéries da natureza; e o 

excesso de instabilidade política, econômica e social.
O fato é que o desenvolvimento turístico no mundo foi rápido e 

espantoso, constituindo-se no maior símbolo da chamada “civilização 

do ócio”, para a qual a humanidade cada vez mais caminha, com o 

ininterrupto crescimento do tempo livre de sua população. A Organi

zação Mundial do Turismo-OMT afirma que, com o crescimernto 

anual de 4%, o turismo deterá o maior volume mundial de negócios 

no ano 200. Em 1987, a atividade movimentou cerca de 2 bilhões de 

dólares, ou 12% do PNB mundial, respondendo por 1 emprego em ca

da 16; no mundo, por 7% dos investimentos globais e mais de 1,5 bi

lhões de viagens nacionais e internacionais.
Dos 24 primeiros países com mais de 2 bilhões de dólares de re

ceita turística anual (dados de 1987, da OMT), 13 são do primeiro 

mundo, 5 de países em desenvolvimento da Ásia Oriental e apenas 1, o 

México, da América Latina. Estados Unidos e Espanha se revezam, 

respectivamente, nos dois primeiros lugares, em termos de divisas e 

número de turistas recebidos.
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A diferença entre a situação dos países da Ásia Ocidental c da 

América Latina fica mais clara ao se verificar que entre os cinquenta 

melhores hotéis do mundo, assim considerados em pesquisas junto a 

turistas, nenhum deste continente está incluído, enquanto que, entre 

os dez primeiros, seis são da Ásia. Tal fato se repete entre os melhores 

aeroportos e companhias aéreas, onde sempre há a presença asiática e 

a ausência latino-americana.

Essa comparação é propositalmente feita para situar dois destinos 

bastante distantes dos centros emissores europeu e americano, mos

trando que, apesar disso, houve progresso de um em detrimento do 

outro, segundo Bernard J. Hamilton1, representante da American Ex

press para o Brasil, isto porque os governantes da Ásia priorizam efe

tivamente o turismo, enquanto os da América do Sul ficaram em sim

ples declarações de intenção, continuando a considerá-lo como ativi

dade fútil e frívola.

O Brasil, com a amplitude, diversificação e beleza de seus recur

sos naturais e com sua miscigenação cultural - que lhe conferem 

inegável vocação turística - participa com menos de 1 % do fluxo turís

tico internacional e cerca de 0,6% da receita dele advinda. Após cres

cimentos quase contínuos nessa participação, até 1987, o País sofreu 

decréscimos sucessivos até apresentar, em 1990, após muitos anos de 

superávit, déficit na conta turismo com o exterior. Em 1991, tal fluxo 

apresentou alguma recuperação, embora longe do desejável. Assim, a 

receita de turismo internacional caiu de 4.° para 7.° lugar e de 6,4% 

para 3,6% na pauta de exportações nacionais. Sua participação no 

PIB, calculada em 2,2% com base no censo de 1980, não deve superar, 

hoje, a 4%, enquanto chega a 8% no México e a 10% na Grécia e na 

Espanha.

Tal posição desfavorável parece decorrer de erros antigos, tais 

como:

a) a falta de efetiva priorização hierárquica e de recursos, pelo gover

no;

b) a ausência de um planejamento estratégico que lhe assegurasse a 

continuidade de iniciativas para seu incremento, principalmente a 

nível de marketing e promoção;

c) a concentração de imagem em um único pólo turístico - o Rio de 

Janeiro -, que teve sua imagem desgastada pela violência e insegu

rança;

d) a despreocupação com a agressividade de mercados concorrentes, 

como os da América Central e Ásia Ocidental;

e) a ausência de uma infra-estrutura de entretenimento e lazer turísti

cos;

105



f) a ausência de uma política de desenvolvimento turístico, com in

tercâmbio e assitência técnica internacionais, gerando pouco profis

sionalismo na atividade e demora na percepção das atuais tendên

cias mundiais do turismo.

Sem o nível do profissionalismo desejável, o produto turístico na

cional continua calcado, unicamente, na abundância e beleza de seus 

recursos naturais e na cordialidade e espontaneidade de seu povo, por 

si só insuficientes para lhe assegurar a necessária competitividade.

As administrações da Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo2 

procuraram alterar tal quadro, mas, sem maior respaldo político, de

corrente da pouca compreensão demonstrada pela sociedade brasileira 

e pelas suas elites para com a atividade, lograram obter conquistas 

passageiras, sem a continuidade necessária. Presentemente a gestão 

atual do órgão conseguiu um volume de recursos bem mais significati

vo, que, se não sofrer restrições orçamentárias ao longo do exercício, 

poderá dar novo impulso ao setor.

Está a atual gestão da Embratur plenamente convicta, também, de 

que a moderna tendência do turismo mundial é a de aliar, ao lazer ge

ral, o turismo temático destinado a segmentos específicos da deman

da*, e de que nosso País deve, a par de não esquecer nenhum desses 

segmentos, priorizar os temas que traduzem vantagem comparativa pa

ra a competitividade do produto turístico nacional.

No caso brasileiro, resta claro que o turismo ecológico, o ecomris- 

mo e o turismo náutico representam essa “vantagem comparativa” pela 

quantidade, variedade e beleza dos diversos ecossistemas nacionais e 

pela extensão do litoral e da rede fluvial do Brasil que, inclusive, aten

dem aos referidos ecossistemas. Com isso, tais modalidades vêm sen

do, hoje, a grande prioridade do turismo nacional, conferida pelo 

Órgão Oficial de Turismo do Governo Federal.

(*) Exemplos de tais segmentos: jovem, terceira idade. profissionais vencedores de via- 

gem-prêmio, congressistas, interessados em natureza, ecologia, cultura, esportes 

náuticos etc.
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4 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL E SUA CONCILIAÇÃO:

ECOTURISMO E TURISMO ECOLÓGICO

A Conferência de Estocolmo, em 1972 - que consagrou a questão 

ambiental como um dos maiores problemas do planeta, reforçando 

a onda ecológica mundial - estabelece, em seu plano de ação, que é ne

cessário identificar e combater os problemas ambientais desde as eta

pas iniciais da planificação para o desenvolvimento. A OMT e o 

PNUMA** declaram que:

ao favorecer o desenvolvimento do turismo no mundo e, portanto, a aproximação 

entre os povos, alimenta-se a inslauração de uma nova ordem económica interna

cional e o desaparecimento da distância que separa países ricos e pobres. O  turismo 

é uma atividade que, certamente, contribui por si mesma para o desenvolvimento 

econômico, mas que, ademais. constitui um fator potencial para melhorar a quali

dade de vida'.

Por isso, a OMT e o PNUMA têm baseado sua cooperação no 

acerto de que:

A proteção, fomento e melhoria dos diversos componentes do meio-ambiente hu

mano se encontram entre as condições fimdamentais do desenvolvimento harmôni

co do turismo. Analogamente, a administração global do turismo pode contribuir 

em grande medida para proteger e desenvolver o meio f ísico e o legado cultural, as

sim como para melhorar a qualidade de vida humana. 3

Tais declarações sem dúvida confirmam a assertiva deste estudo 

de que se trata de duas atividades facilmente conciliáveis porque, pelo 

lado da oferta, os profissionais do turismo sabem que a natureza con

servada é sua principal matéria-prima e seu esgotamento traduziria o 

fim da atividade; do lado do consumo, o turista tem na natureza sua 

principal fonte de interesse, admiração e preocupação, tendo, portan

to, toda a intenção de contribuir para a sua conservação.

Em vista disso é que o PNUMA e a OMT têm desenvolvido uma 

estratégia conjunta:

dirigida a lograr o equilíbrio entre o desenvolvimento das viagens e férias, por uma 

pane, desenvolvimento que se deve considerar irreversível, e a proteção do meio-am

biente, por outra parte, ambiente cujos componentes constituem uma herança co

mum para toda a humanidade. 3

(**) OMT: Organização Mundial de Turismo. PNUMA: Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente.
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Assim, em julho de 1981, organizaram, o “Workshop sobre As

pectos do Meio-Ambiente Relacionados com o Turismo”, cujo teor é, 

talvez, a análise mais aprofundada do interrelacionamento entre tu

rismo e meio-ambiente que se conhece, pois compreende cerca de 526 

tópicos, um Anexo de Conclusões, além de um estudo de caso do Sri 

Lanka (antigo Ceilão). Como não poderia deixar de ser, o trabalho 

consagra os estudos de planificação do território, para análise da viabi

lidade de uso turístico, como o mais importante instrumento na conci

liação das duas atividades, ou como processo de desenvolvimento sus

tentado.

É nessa direção que os estudiosos da matéria propugnam ser o 

ecoturismo e o turismo ecológico instrumentos primordiais nesse pro

cesso de conciliação e de desenvolvimento sustentado.

Turismo Ecológico que, no entender do mexicano Ceballos Las- 

curain, é aquele que se dedica a viagens a áreas naturais não pernibadas 

e não contaminadas, com o objetivo específico de esnidar, adm irar e go

zar a paisagem, suas plantas, anim ais selvagens, assim como as culturas 

passadas ou presentes que possam ter existido ou existir nessas áreas '. E 

o Ecoturismo, que, no entender do Organismo Internacional ULA- 

CIT* é aquele setor especializado do turismo que se caracteriza por uma 

propensão demonstrada por seus praticantes, em viagens que os colo

quem em íntim o contato com a nanireza, mediante seu desfrute por sim 

ples observação ou esludo sistemático'. * *

Tais modalidades de turismo têm, portanto, dois importantes 

papéis a desempenhar: enquanto turismo hão de contribuir para o de

senvolvimento das nações, conforme já referido em tópico anterior, e, 

enquanto ecologia social - área da ecologia na qual se inserem -, de 

possibilitar a harmonia do homem com a natureza, no retorno ao seu 

convívio.

(*) ULACIT: Universidade Latino-Americana de Ciência e Tecnologia.

(**) Em verdade, o que se tem podido verificar. atualmente, é que a distinção entre "e- 
coturismo" e "turismo ecológico” é muito mais semântica do que prática. Os con
ceitos hoje se confundem e cada país utiliza um ou outro, de acordo com sua pre
ferência, adequando-o, até mesmo em sua definição. aos tipos de recursos naturais 
que nele preponderam num país receptivo. O Brasil vem se utilizando do termo ”e- 
coturismo", entendendo-o, a Embratur e o Ibama, como o turismo desenvolvido 
em localidades com potencial ecológico. de forma conseivacionista, procurando 
conciliar a exploração turística com o meio ambiente, harmonizando as açôes com 
a natureza e ofcrecendo aos turistas um contato íntimo com os recursos naturais e 
culturais da região, buscando a formação de uma consciência ecológica nacional.” '
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No Brasil, embora essas modalidades recebam, hoje, prioridade 

absoluta por parte da atual administração da Embratur, seu desenvol

vimento luta com inúmeras dificultldades, decorrentes daquelas por 

que passa o próprio setor e o País, como um todo, e da carência de re

cursos para estudos de planificação das áreas em equilíbrio ambiental, 

o que, nas unidades de conservação sujeitas a atividades econômicas, 

deveria estar consubstanciado em adequados planos de manejo*.

Não obstante, como se afirmou, o Brasil possui todas as condições 

ambientais para tal desenvolvimento, apresentando, somente a nível 

federal, mais de 100 unidades de conservação, com área total de quase 

30 milhões de hectares, compreendendo os biomas** Amazónia, Cer

rado, Caatinga, Encosta Atlântica, Pantanal e Planalto Brasileiro. Os 

Estados com maiores áreas em unidade de conservação estão, obvia

mente, todos na Amazônia, o que comprova a fundamental importân

cia da região, para o desenvolvimento da atividade.

Excluídos os tipos de unidade de conservação não passíveis de ati

vidade econômica - como por exemplo as estações ecológicas e as re

servas biológicas -, o Brasil possui cerca de 37 florestas nacionais, 31 

parques nacionais e 4 reservas extrativistas, ainda pouco em relação às 

áreas em equilíbrio ambiental que possui. No entanto, mesmo essas 

áreas acham-se desprovidas de recursos, carecendo o País de uma le

gislação que lhes dê autonomia administrativa, em investimento e re

ceita, capaz de possibilitar a contratação da elaboração de planos de 

manejo, de dispor de mais agentes de fiscalização e de infraestrutura 

de serviços adequadas à visitação.

(*) Entende-se por “planos de manejo" o zoneamento detalhado da área de um parque 
nacional, identificando-se e classificando-se as diferentes zonas (intangível, primiti
va, de uso extensivo ou intensivo. histórico-cultural. de recuperação e especial) e. 
naquelas passíveis de uso público, a carga máxima de utilização permitida, de modo 
a não comprometer a conservação ambiental.

(**) “Bioma" é a unidade ecológica imediatamente superior ao ecossistema, compreen
dendo comunidades humanas animais e vegetais que possuem certas semelhanças e 
análogas condições ambientais, inclusive quanto aos estágios de evolução e sucesso 
da área.6
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Enquanto isso, paradoxalmente, as maiores ameaças do lazer -

2 não do turismo propriamente dito - estão, não na Amazônia, mas no 

litoral brasileiro e nos parques nacionais próximos aos grandes centros 

urbanos. O primeiro, vítima de uma especulação imobiliária desen

freada, não contida pelos poderes municipais, estaduais ou federais, 

voltada para as residências de veraneio. Os segundos, vítimas do inten

so lazer urbano, sem a contrapartida de serviços, recursos e fiscali

zação por quem os administra e explora.

Tal fato fez com que, em visita de missão setorial de apoio da 

OMT ao Brasil, um consultor espanhol daquela organização declaras

se que o País não fazia desenvolvimento turístico em seu litoral, mas 

especulações imobiliárias voltadas ao veraneio.

Assim, parece incontestável afirmar que, qualquer processo de 

conciliação ambiental e desenvolvimento sustentado pelo turismo no 

Brasil, por intermédio do incremento do ecoturismo e do turismo 

ecológioco, passam, necessariamente, pela adoção das seguintes medi

das:

a) proceder a reformulação na legislação ambiental, de forma a tornar 

menos amplos os poderes municipais, no que concerne ao lotea- 

mento e edificação de áreas de belezas naturais conservadas, e de 

flexibilizar e dar maior autonomia às administrações das unidades 

de conservação, inclusive possibilitando sua exploração econômica 

pela iniciativa privada, mediante a fiscalização do Estado;

b) acelerar, substancialmente, os projetos de planificação territorial 

para o turismo e de planos de manejo, com avaliação de impactos 

ambientais, nessas áreas;

c) ampliar a quantidade e melhorar a qualidade da fiscalização am

biental;

d) estimular e incentivar a criação de uma infraestrutura turística es

pecializada em ecoturismo e turismo ecológico, perfeitamente 

adaptada e integrada ao meio ambiente local;

e) priorizar o turismo em geral, pois este é gênero, do qual o ecotu

rismo é espécie. Sem isto, o ecoturismo não logrará obter o suporte 

indispensável ao seu incremento.

Ressalte-se, a propósito, que não passam de dez os meios de hos

pedagem ambientais e ecológicos (na Amazônia), classificados pela 

Embratur7, e que são pouquíssimos os modernos “resorts” (no litoral 

e no interior do País), integrados ao meio-ambiente e capazes de pos

sibilitar um amplo aproveitamento turístico dos recursos naturais exis
tentes.
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Somente com a adoção de tais providências, pode-se obter os be

nefícios esperados em relação à atividade, ou seja:

a) contribuir para a formação de uma consciência ambiental, no País;

b) dar opção econômica para o desenvolvimento sustentado nas áreas 

do País, em equilíbrio ambiental;

c) ampliar as opções turísticas nacionais, criando importante “vanta- 

gem-comparativa” para nosso produto turístico;

d) aproveitar a mão-de-obra formada ou especializada em conser

vação do meio ambiente, utilizando técnicos em ecologia e habi

tantes locais como guias ecológicos;

e) ampliar a captação externa e circulação interna de divisas, aprovei

tando a “onda ecológica” que varre o mundo;

f) dar apoio de receita aos órgãos da administração e fiscalização das 

unidades de conservação;

g) criar tecnologia própria e especializada em infraestrutura de servi

ços turísticos para as áreas em equilíbrio ambiental do País.

Ressalta-se que diversos países têm obtido grande sucesso com o 

desenvolvimento do turismo ecológico e do ecoturismo, como Belize, 

Equador e Costa Rica, na América Latina, e algumas outras nações da 

África como Kênia, Tanzânia e África do Sul.

5 CONCLUSÃO

A conservação ambiental e o turismo são fenômenos em franca 

expansão no mundo moderno. O primeiro como contrapeso ao uso ir

responsável dos recursos naturais durante o processo de desenvolvi

mento do homem e o segundo pelo encurtamento de distâncias, avan

ço nos transportes e nas comunicações e aumento do tempo livre, que 

esse processo gerou.

Pouca ou nenhuma atividade econômica apresenta condições in

trínsecas tão favoráveis para a conciliação do desenvolvimento com o 

meio-ambiente quanto o turismo- exaltador, por necessidade, da natu

reza -, o que faz supor uma conciliação sem traumas dessas duas 

tendências mundiais. O Ecoturismo e o Turismo Ecológico certamen

te serão o elo de ligação dessas tendências, propiciando uma prática de 

educação ambiental e a volta harmônica ao convívio com a natureza 

de que o homem tanto precisa.

Países como o Brasil, com grandes áreas preservadas do território, 

têm, assim, reservas estratégicas naturais que, despertando o interesse 

de toda a humanidade, podem, se bem exploradas turisticamente, 

constituir uma vantagem-comparatativa ímpar, reduzindo eventuais
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pressões internacionais para sua intocabilidade ambiental. Essa explo

ração turística, contudo, há de se fazer dentro de um processo de de
senvolvimento sustentado que impõe o planejamento e a planificação 

do uso turístico, antes mesmo de iniciada sua ocupação para a ativida

de.

Para tanto, urge acabar com o processo de especulação imobiliá

ria desenfreada do litoral brasileiro e o uso predatório de unidades de 

conservação desaparelhadas de recursos e fiscalização, adotando-se 

políticas e estratégias adequadas de desenvolvimento turístico e de 

conservação ambiental, por intermédio de programas bem idealizados 

de ecoturismo e turismo ecológico.
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