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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi analisar, a partir da noção dos beneficiários, o potencial da para o 

turismo sustentável, da Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá, Unidade de 

Conservação Federal, localizada no município de Viseu, litoral nordeste do Pará, apontando 

indicadores de sustentabilidade adequados a realidade local. Este trabalho busca preencher a 

lacuna de informações sobre as noções dos beneficiários da RESEX Gurupi-Piriá a respeito da 

atividade turística, bem como o levantamento de dados que possam balizar a implementação 

de atividades de uso público, de forma que este uso possa acontecer minimizando os possíveis 

conflitos e buscando a sustentabilidade sociocultural. Foi desenvolvido de acordo com os 

princípios da pesquisa quanti-qualitativa que permitiu a participação dos atores das 

comunidades envolvidas. A ferramenta de prospecção utilizada foi a aplicação de 

questionários para duzentos beneficiários da Resex Gurupi-Piriá. Os resultados mostraram 

tanto a empatia, expectativas e temores dos participantes em relação ao turismo, como a 

necessidade de sua qualificação para o desempenho do protagonismo que lhes é de direito nas 

iniciativas a serem implantadas nesta área. O Turismo de Base Comunitária, na visão do 

autor, se mostrou o ramo do turismo que mais guarda paralelo com os princípios da 

sustentabilidade na atividade turística em áreas protegidas com populações tradicionais. Ao 

final foi sugerido um conjunto de dez indicadores de fácil aplicação para avaliação periódica 

da sustentabilidade da atividade turística nas comunidades da Resex. 

 

Palavras-chave: Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá, Turismo Sustentável, 

Turismo em Áreas Protegidas. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to analyze the potential of the Gurupi-Piriá Marine Extractive 

Reserve, Federal Conservation Unit, located in the municipality of Viseu, northeast coast of 

Pará, pointing sustainability indicators appropriate to the local reality. This work seeks to fill 

the gap of information about the notions of the Gurupi-Piriá RESEX beneficiaries about the 

tourist activity, as well as the collection of data that can guide the implementation of activities 

of public use, in order that this use can happen minimizing possible conflicts and looking for 

socio-cultural sustainability. It was developed according to the principles of quantitative-

qualitative research that allowed the participation of the actors of the communities involved. 

The prospecting tool used was the application of questionnaires to two hundred beneficiaries 

of Resex Gurupi-Piriá. The results showed both the empathy, expectations and fears of the 

participants in relation to tourism, as well as the need for their qualification to perform the 

role that is right for them in the initiatives to be implemented in this area. Community Based 

Tourism, according to the author, has shown itself to be the branch of tourism that is more in 

line with the principles of sustainability in tourism in protected areas with traditional 

populations. At the end, a set of ten easy-to-apply indicators for periodic assessment of the 

sustainability of tourism activity in Resex communities was suggested. 

 

Keywords: Marine Extractive Reserve of Gurupi-Piriá, Sustainable Tourism, Tourism in 

Protected Areas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 9 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 01 Informações sobre o turismo no mundo (2013) ......................................................21 

Figura 02 Principais marcos ligados ao desenvolvimento sustentável ....................................23 

Figura 03 Objetivos da Agenda 21 Brasileira...........................................................................26 

Figura 04 Diretrizes sobre diversidade biológica e desenvolvimento do turismo ...................28 

Figura 05 Resolução ONU 69/233 sobre a promoção do turismo sustentável ........................29 

Figura 06 Mapa das comunidades da Resex de Gurupi-Piriá incluídas na pesquisa ...............38 

Figura 07 Marcos legais e linha do tempo da Resex Gurupi-Piriá...........................................38 

Figura 08. Comunidades onde foram aplicados os questionários e os totais de participantes 

polo Viseu .................................................................................................................................41 

Figura 09 Comunidades onde foram aplicados os questionários e os totais de participantes do 

polo Fernandes Belo .................................................................................................................41 

Figura 10. Indicadores de sustentabilidade sugeridos para aplicação na Resex Marinha de 

Gurupi-Piriá .............................................................................................................................46 

Figura 11. Fundamentação para a escolha dos indicadores .....................................................47 

Figura 12. Distribuição por idade ............................................................................................49 

Figura 13. Distribuição por escolaridade .................................................................................49 

Figura 14. Distribuição por ocupação principal .......................................................................50 

Figura 15. Distribuição por renda ............................................................................................50 

Figura 16. Distribuição pelo tempo na comunidade ................................................................51 

Figura 17. O que consideravam bom. ......................................................................................51 

Figura 18. O que consideravam ruim .......................................................................................52 

Figura 19. Estrada BR 308 Bragança – Viseu no inverno amazônico .....................................52 

Figura 20. O que mais sentiam falta ........................................................................................53 

Figura 21. Motivos para participar das reuniões ......................................................................53 

Figura 22. Motivos para não participar ....................................................................................54 

Figura 23. Como a comunidade pode participar do turismo ....................................................55 

Figura 24. Se tem interesse, como ...........................................................................................56 

Figura 25. Comunidades em que poderia haver turismo .........................................................56 

Figura 26. Os atrativos .............................................................................................................57 

Figura 27. O que é turista .........................................................................................................58 



 10 

Figura 28. A melhor época para o turismo ...............................................................................58 

Figura 29. O que poderia trazer de bom ...................................................................................58 

Figura 30. O que poderia trazer de ruim ..................................................................................59 

Figura 31. Maiores dificuldades para o turismo ......................................................................60 

Figura 32. Responsável pela qualidade do ambiente. ..............................................................60 

Figura 33. O que mais atrai o turista ........................................................................................61 

Figura 34. Figura 40. Comunidade Patau ................................................................................62 

Figura 35. Pontes precárias de acesso a região de Fernandes Belo e Serra do Piriá ...............63 

Figura 36. Escola em construção em comunidade da Serra do Piriá .......................................63 

Figura 37. Vista do alto da Serra do Piriá em direção ao norte e a foz do Rio Piriá ................64 

Figura 38. Vista do alto da Serra do Piriá em direção ao sul ...................................................65 

Figura 39. Vista da entrada da Gruta do Piriá ..........................................................................65 

Figura 40. Mapa de altitude da Resex de Gurupi-Piriá, com destaque para a Serra do Piriá ..66 

Figura 41. Vista do centro de Fernandes Belo .........................................................................67 

Figura 42. Vista do balneário Rio da Prata em Fernandes Belo ..............................................67 

Figura 43. Paisagem da Comunidade Ilha Grande – Resex Marinha de Gurupi-Piriá ............68 

Figura 44 Vista das habitações justapostas em Emaús ............................................................69 

Figura 45. Pintura de Jean Carlo, no interior da Igraja em Emaús ..........................................69 

Figura 46. Presidente da ASSUREMAV ..................................................................................70 

Figura 47. Barco alugado para ir a Comunidade Apeú-Salvador ............................................71 

Figura 48. Unidades disponíveis para locação na Comunidade Apeú-Salvador ......................71 

Figura 49. Praia na Comunidade Apeú-Salvador .....................................................................72 

Figura 50. Aspectos relevantes para a construção de indicadores ...........................................73 

Figura 51. Principais dificuldades na utilização de indicadores ..............................................73 

Figura 52. Atributos dos bons indicadores ...............................................................................77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................13 

1 – REVISÃO TEÓRICA  .....................................................................................................22 

1.1 – Turismo sustentável..........................................  .............................................................22 

1.2 – Turismo em áreas protegidas e Turismo de base comunitária ........................................30 

2 –  METODOLOGIA ...........................................................................................................36 

2.1 - Área de estudo..................................................................................................................36 

2.2 – Material e métodos ..........................................................................................................39 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................48 

3.1 – Da informação aos números.............................................................................................48 

3.2 – Diagnóstico das potencialidades......................................................................................65 

3.2.1 – Serra do Piriá ................................................................................................................65 

3.2.2 – Fernandes Belo .............................................................................................................70 

3.2.3 – Apeú Salvador ..............................................................................................................73 

3.3 – Indicadores ......................................................................................................................76 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................................81 

REFERÊNCIAS .....................................................................................................................83 

APÊNDICES............................................................................................................................89 

1 – Questionários aplicados aos comunitários .........................................................................90 

2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ...................................................................92 

2 – Autorização SISBIO ...........................................................................................................93 

3 – Parecer consubstanciado da Comissão de Ética na Pesquisa .............................................95 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

INTRODUÇÃO 

 

A promoção de atividades que conciliem desenvolvimento econômico, melhoria de 

qualidade de vida para as populações tradicionais e preservação ambiental é uma busca 

constante das equipes gestoras das Unidades de Conservação (UCs) de Uso Sustentável.  

As Unidades de Conservação (UCs) têm papel fundamental na proteção de espécies 

endêmicas, na regulação do clima, no abastecimento dos mananciais de água e na melhoria da 

qualidade de vida. Além disso, muitas delas abrigam populações tradicionais cujo modo de 

vida e sustento dependem totalmente de seus recursos naturais (VELASQUEZ, 2008).  

Dentre as categorias de Unidades de Conservação de uso sustentável, elencadas no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (BRASIL, 2000), está a 

Reserva Extrativista (Resex), com sua gênese genuinamente brasileira. Esta categoria nasceu 

da organização dos seringueiros do Acre contra a derrubada da floresta pelos fazendeiros na 

década de 1980, e da luta pela titulação coletiva da terra, para que essas populações 

tradicionais pudessem manter seu modo de vida. 

As Reservas Extrativistas, territórios de uso coletivo por populações 

agroextrativistas, são fruto de demandas sociais por justiça social e direito ao território, 

espaços de promoção do desenvolvimento com bases sustentáveis, assim como ferramentas de 

combate ao desmatamento provocado pela expansão da fronteira agrícola na Amazônia. Essa 

política foi construída pelo movimento social liderado por Chico Mendes (ALLEGRETTI, 

2008) 

As Resex, ancoradas nos princípios de desenvolvimento sustentável, têm como 

objetivos fomentar o desenvolvimento regional com alternativas que possibilitem atender as 

demandas de sua criação: a conservação de bens naturais e equidade social para as populações 

tradicionais. Porém, conciliar aspectos ambientais, sociais, econômicos e institucionais em 

uma modalidade inovadora de gestão partilhada de recursos naturais, entre comunidades e 

Estado, é uma tarefa complexa. Embora as Reservas Extrativistas mostrem-se como 

importantes instrumentos de política ambiental e social, a geração de possíveis alternativas de 

renda que respeitem seus modos tradicionais de vida, é uma busca constante da gestão dessas 

Unidades. É neste contexto que se insere o turismo sustentável. 

Definir instrumentos dirigidos à diminuição das desigualdades sociais, 
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compatibilizando-os ao conhecimento que comunidades locais possuem sobre seus territórios, 

é imprescindível para que políticas públicas voltadas a um desenvolvimento equânime tenham 

sucesso e a instituição de Reservas Extrativistas Marinhas, desde que reivindicadas 

legitimamente, podem ser veículos eficazes para reengendrar as formas culturais tradicionais 

dos pescadores artesanais e a conservação dos estoques pesqueiros. (CHAMY, 2004) 

Nesse contexto, o uso público de maneira geral e o turismo em particular, apresenta-

se como uma possibilidade concreta de realização desse ideal. Desde que praticada de forma 

sustentável, participativa e protagonizada pelos moradores locais, a atividade turística pode 

complementar a renda das famílias beneficiárias dessas UCs, em um círculo virtuoso que 

envolve outros atores, como barqueiros, artesãos, donos de pousadas e hotéis, agências de 

viagens, guias, condutores e tantos outros. 

Nosso trabalho explorou as noções dos comunitários da Reserva Extrativista Marinha 

de Gurupi-Piriá sobre o turismo, analisando o potencial e as fragilidades das três comunidades 

mais citadas por eles para a atividade turística na Resex, observando sua condição especial de 

área protegida. Com base na investigação, propusemos um conjunto de dez indicadores de 

fácil aplicação, adequados à realidade local, que possam aferir, periodicamente, se as 

atividades que apresentaram potencial de implementação se manterão sustentáveis. 

É preciso deixar claro, porém que os indicadores não foram efetivamente 

empregados, pois não estava no escopo do nosso trabalho. Eles configuram apenas uma 

sugestão livre para trabalhos futuros, podendo estar sujeitos a adaptações e aperfeiçoamento. 

A Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá, é Unidade de Conservação Federal, 

cujas características indicam seu enquadramento na categoria VI da convenção proposta pela 

União Internacional para a Conservação da Natureza – UICN para uniformização 

internacional da classificação das UCs. A UICN, fundada em 1948, agrupa Estados 

soberanos, agências governamentais e uma diversa gama de organizações não 

governamentais. Por meio de sua Comissão Mundial de Áreas Protegidas, dividiu essas áreas 

em seis categorias, com o objetivo de proporcionar uma linguagem comum para gestores e 

estudiosos, sendo as Resex incluídas na categoria VI, com a seguinte definição (UICN, 2008, 

p. 27): 

Área que contém predominantemente sistemas naturais não modificados, que é 

objeto de atividades de manejo para garantir a proteção e manutenção da diversidade 

biológica a longo prazo, e proporcionar ao mesmo tempo um fluxo sustentável de 

produtos naturais e serviços para satisfazer as necessidades da comunidade. 
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Essa definição internacional possui semelhança com a definição de Reserva 

Extrativista trazida pela legislação brasileira no art. 18 da Lei do Sistema Nacional da 

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC: 

 

A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, 

cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 

subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos 

proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso 

sustentável dos recursos naturais da unidade. (BRASIL, 2000 p 6) 

 

 

Assim, para que se cumpra o objetivo da própria categoria de Unidade, são 

necessários estudos que apresentem informações sobre novas possibilidades de 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das populações beneficiárias. 

Populações tradicionais, como as famílias beneficiárias da Resex Marinha de Gurupi-

Piriá, em sua maioria, guardam características singulares que os diferenciam.  

A legislação brasileira classifica como Povos e Populações Tradicionais  

 

“ grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição” (BRASIL, 2007, p 316). 

 

 

Assim, o desenvolvimento de uma atividade turística que envolva estes grupos deve 

ter características diferenciadas, rotulada de forma geral como sustentáveis, mas que podem 

variar de comunidade para comunidade, merecendo então uma análise específica para cada 

realidade. 

 A Resex Marinha de Gurupi-Piriá, locus da pesquisa, foi criada por meio de Decreto 

do Governo Federal, datado de 20 de maio de 2005, fruto da solicitação de pescadores 

artesanais e tiradores de caranguejo com apoio da sociedade civil e de instituições federais e 

municipais. (ICMBio, 2010) 

O crescimento da população das comunidades que fazem parte da Resex, vem 

gradativamente aumentando a pressão sobre os recursos pesqueiros, base da economia e 

alimentação de seus moradores. Naturalmente, o aumento populacional quando não 

acompanhado de alternativas de geração de renda, educação e sensibilização ambiental, 

tendem a causar degradação e redução dos recursos naturais. 

Essa população, considerada tradicional, caracteriza-se por uma economia 
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extrativista de subsistência, por uma relação histórico cultural com os povos locais e 

imigrantes extrativistas e pelo domínio do conhecimento sobre técnicas e atividades de baixo 

impacto sobre o meio ambiente (IBAMA, 2001). 

Buscamos neste trabalho responder a questões como: o turismo pode ser aceito por 

essas populações tradicionais como uma alternativa de geração de renda? As populações da 

Resex desejam se envolver com a atividade turística? E se sim, de que forma? E como avaliar 

a sustentabilidade dessa atividade? 

Segundo informações prestadas pelo presidente da Associação dos Moradores da 

Resex, Zacarias Monteiro da Silva, atualmente há uma incipiente atividade de visitação, 

sobretudo na comunidade da Serra do Piriá e de Apeú Salvador. Este público, ainda muito 

pequeno, parte basicamente da cidade de Viseu, sendo originários desta cidade e de Bragança, 

e se instala normalmente nas residências de conhecidos na comunidade. 

Acreditamos que o aumento no conhecimento sobre as possibilidades de uma 

atividade turística sustentável pode contribuir diretamente para avaliação de caminhos 

alternativos para a geração de renda e melhoria da qualidade de vida e, indiretamente, para a 

utilização racional dos recursos naturais e para a manutenção da sociobiodiversidade da 

Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá. 

Em relação a Resex Marinha de Gurupi-Piriá, não há trabalhos que abordem a 

atividade do turismo, as noções dos beneficiários sobre esta atividade, nem a análise de 

possíveis práticas sustentáveis para ela. Em seus 13 anos de existência, apenas SANTOS 

(2015), em sua Dissertação para Mestrado na UFPA, se debruçou sobre a realidade das 

comunidades que compõem a Resex, porém, na área das políticas públicas educacionais. 

Pela lacuna de informação que pudemos perceber sobre a noções e relações desses 

beneficiários com o turismo, a importância deste trabalho se afirma por sua intervenção 

pioneira no tema. A clara compreensão destas noções sobre turismo, a análise do potencial e 

fragilidades da Resex Gurupi-Piriá para a visitação, com a sugestão de um conjunto de 

indicadores de sustentabilidade para possíveis atividades turísticas com potencial de 

implementação na Unidade, podem nortear iniciativas de geração de renda e políticas de 

gestão. 

A importância deste trabalho reside, assim, no preenchimento desta lacuna de 

informações sobre as noções dos beneficiários da RESEX Gurupi-Piriá sobre a atividade 

turística, bem como no levantamento de dados que possam balizar a implementação de 
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atividades de uso público, de forma que este uso possa acontecer minimizando os possíveis 

conflitos e buscando a sustentabilidade sociocultural. Para as comunidades da Resex, este 

trabalho, além de buscar mostrar seu próprio entendimento sobre o assunto em uma escala 

coletiva, pode apontar locais prioritários para o desenvolvimento de projetos de turismo 

sustentável, ou Turismo de Base Comunitária e como consequência, novas opções de geração 

de renda. 

Com o olhar voltado para essa necessidade de informação construímos o objetivo 

geral deste trabalho que é analisar, a partir da noção dos beneficiários, o potencial da Reserva 

Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá para o turismo sustentável, apontando indicadores de 

sustentabilidade adequados a realidade local. 

Para a obtenção deste objetivo, subdividimos o trabalho em três objetivos 

específicos, quais sejam: 

• Conhecer as noções, expectativas e dificuldades para a prática do turismo 

sustentável, segundo os beneficiários da Resex Marinha de Gurupi-Piriá; 

• Diagnosticar potencialidades para a prática turística sustentável na Resex 

Marinha de Gurupi-Piriá; 

• Propor indicadores para a avaliação da prática de turismo sustentável, 

adequados à realidade local. 

Para alcançar estes objetivos, o trabalho abrangeu pesquisa bibliográfica e de campo. 

Iniciou com uma ampla pesquisa bibliográfica sobre povos e populações tradicionais e sobre 

os temas turismo sustentável, turismo em áreas protegidas e indicadores de sustentabilidade, 

para familiarização com as modalidades, possibilidades e atividades desse turismo, bem como 

com as experiências positivas e os riscos que envolvem a associação entre comunidade 

tradicional e turismo. 

Para a obtenção primeiro objetivo específico, que era conhecer as noções, 

expectativas e dificuldades para a prática do turismo sustentável segundo os beneficiários da 

Resex Marinha de Gurupi-Piriá, a metodologia consistiu na aplicação de questionários com 

perguntas abertas e fechadas, adaptados a partir de Stori (2005), a 200 beneficiários da Resex 

Marinha de Gurupi-Piriá.  

A partir da análise dos questionários foram diagnosticados os temores, expectativas, 

conflitos e dificuldades em relação a prática do turismo sustentável na Resex, sendo 

compiladas e comparadas as respostas dadas. 
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Para a conclusão da segunda etapa do trabalho de campo, no que se refere às 

potencialidades das três comunidades mais indicadas pelos beneficiários como sendo as mais 

propícias para e realização do turismo, foi realizada visita técnica nas comunidades Serra do 

Piriá, Fernandes Belo e Apeú Salvador. 

Com base nas informações coletadas com os beneficiários e após as análises dos 

dados provenientes dos questionários, buscou-se identificar as potencialidades turísticas das 

três comunidades selecionadas. Com base na literatura nacional e internacional sobre turismo 

sustentável e sobre indicadores de sustentabilidade para atividade turística, o presente trabalho 

sugeriu um conjunto de indicadores de fácil aplicação que, na visão do autor, melhor se 

adequa à realidade das comunidades da Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá. 

Nossa opção por concluir este estudo apontando indicadores para a aferição da 

sustentabilidade para as atividades turísticas de maior potencial, tem origem na consciência da 

responsabilidade que é apontar novos caminhos e práticas sociais para populações 

tradicionais. Concordamos com Guimarães, quando afirma que: 

 

o processo de busca de um desenvolvimento sustentável exige proatividade, visão de 

longo prazo e acompanhamento dos resultados das decisões tomadas e ações 

implementadas. Neste processo, indicadores são instrumentos que permitem medir a 

distância entre a situação atual de uma sociedade e seus objetivos de 

desenvolvimento, bem como instrumentalizar a incorporação da sustentabilidade na 

formulação e na prática de políticas impulsionadas pelo Estado. (GUIMARÃES, 

2009, p. 309)  
 

A importância do estabelecimento de indicadores no acompanhamento da atividade 

turística também se mostra essencial para a Organização Mundial do Turismo: 

 

O estímulo a adoção de indicadores pelo setor turístico provém da percepção de que 

muitos destinos tem estado em perigo, como consequência da insuficiente atenção 

prestada às repercussões do turismo e a sustentabilidade a longo prazo dos destinos. 

Em muitas regiões se tem produzido incidentes como contaminação de praias e 

danos ao patrimônio cultural e ambiental, reações hostis perante os turistas e perante 

o desenvolvimento turístico e problemas derivados para o setor. Os estudos 

realizados pela OMT e outras muitas entidades tem vindo a corroborar que o 

planejamento e a gestão do turismo em muitos destinos tem sido feitos sem 

suficiente informação, em particular no que diz respeito ao, impacto do turismo nos 

destinos, nas repercussões das mudanças no entorno social e natural no turismo, e a 

manutenção a longo prazo dos principais patrimônios que emprestam seu atrativo ao 

destino. Neste contexto, os indicadores constituem para os gestores destes lugares 

um sistema de alerta que avisa dos riscos potenciais e transmitem sinais sobre as 

medidas possíveis que se cabe adotar. (OMT, 2005, p. 14) 

 

As aspirações de sustentabilidade conduzem a novas maneiras de pensar, abordar e 
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agir em processos e fenômenos de desenvolvimento, inserindo e incorporando os princípios 

éticos e propósitos do desenvolvimento sustentável em sua performance. Há diversos fatores e 

critérios relacionados ao conceito de sustentabilidade, que requerem novas concepções de 

planejamento num sentido mais amplo, que implica em reconhecer os problemas sociais, a 

diversidade cultural, a dinâmica ambiental, as peculiaridades locais e as suas especificidades, 

em um processo de transformação socioambiental (HANNAI, 2011) 

A modernização dos meios de transporte, as melhorias nas vias de acesso, os 

processos de urbanização dos destinos, a ideia de fuga momentânea das atividades de trabalho 

do dia a dia para lugares em meio a natureza, e a comercialização em larga escala de pacotes 

turísticos com seus preços mais baixos (para gerar ganhos “no atacado”), vem popularizando 

o turismo e forçando o aumento da demanda por esta atividade sobretudo nas áreas 

protegidas.  

Esse contínuo crescimento do turismo tem gerado nas últimas décadas um aumento 

econômico expressivo, contribuindo significativamente com o montante do Produto Interno 

Bruto (PIB) de muitas nações. No entanto, isso não representa, necessariamente, a melhoria 

das condições de vida de algumas sociedades inseridas em espaços onde o turismo se 

manifesta e deste se utiliza. É comum que países com grande potencial de atrativos naturais 

tais como praias, cachoeiras, florestas, montanhas, etc., se utilizem dessa matéria-prima como 

fonte de atração de visitantes, gerando benefícios diretos e indiretos com a turistificação do 

local ou região. Alguns resultados com estas propostas vêm expondo a incapacidade de se 

gerar coeficientes positivos à determinada parcela da sociedade que, intimamente está inserida 

ou ligada a essas áreas naturais disseminadas por vastos territórios, como é o caso brasileiro 

(FALCÃO, et al 2012) 

Em estudo realizado em 2014, apenas com Parques Nacionais, chegou-se a conclusão 

que: 

A dinamização do turismo em parques é capaz de gerar uma receita de R$ 168 

bilhões em 10 anos (semelhante ao PIB atual de Santa Catarina). Comparado ao PIB 

nacional de R$ 5,2 trilhões – o potencial parece pequeno. Trata-se, contudo, de 

conclusão equivocada. É natural que a contribuição de turismo em parques seja 

relativamente pequena em uma economia industrial complexa. Nos EUA, a 

atividade contribui com apenas 0,1% do PIB no país, mas em algumas regiões o 

impacto é fundamental. No entanto, esse aumento da procura pela atividade turística 

tem abarcado grupos com diferentes interesses, dentre eles, os que se interessam não 

apenas pelos destinos mais rústicos e naturais, como também pela cultura dos que ali 

vivem.(SEMEIA, 2014, p. 47) 

 

O turismo, praticado em bases sustentáveis, pode vir a ser um fator de geração de 
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renda e melhoria da qualidade de vida dos beneficiários da Resex Marinha de Gurupi-Piriá. 

Pires (2012, p. 37) faz as seguintes recomendações para que o turismo seja 

considerado sustentável: 

• Otimizar, porém não maximizar a utilização dos recursos ambientais que 

constituem um elemento fundamental no desenvolvimento do turismo, mantendo os 

processos ecológicos essenciais e ajudando a conservar o patrimônio natural e a 

biodiversidade;  

• Respeitar a autenticidade sociocultural das comunidades receptoras e 

conservar seu patrimônio construído, sua cultura e seus valores tradicionais. O 

turismo sustentável deve ainda contribuir para a aproximação intercultural entre 

turistas e anfitriões e para a tolerância recíproca;  

• Viabilizar as operações econômicas de longo prazo que proporcionem 

benefícios socioeconômicos para todos os interessados, bem como a sua distribuição 

de forma justa. Viabilizar ainda o emprego estável e as possibilidades de geração de 

renda e serviços sociais às comunidades receptoras, contribuindo para a redução da 

pobreza. 
 

É o que menciona também a Organização Mundial do Turismo (2003, p. 23), quando 

enumera as seguintes vantagens que o turismo sustentável pode proporcionar: 

 

• O turismo traz com ele a melhoria da infraestrutura local, das condições 

sanitárias, saúde, iluminação, estradas, etc., melhorando a qualidade de vida dos 

moradores;  

• Pode estimular os moradores a se interessarem pela própria cultura, tradições, 

costumes e seu patrimônio histórico, pois esses elementos culturais têm bastante valor 

para os turistas quando são recuperados ou estão conservados;  

• O turismo pode acelerar as mudanças sociais positivas na comunidade, 

aumentando a tolerância e o bem-estar;  

 

Além do que foi citado, o turismo também pode proporcionar aos turistas um 

intercâmbio cultural com os moradores locais, aumentando a compreensão do turista em 

relação ao respeito às diferenças. (OMT, 2003).  

Diversas publicações vêm apontando a tendência de crescimento da atividade 

turística em todo o mundo, conforme podemos ver nos dados levantados com base no ano de 

2013, pela Secretaria da Convenção sobre Diversidade Biológica e resumidos pelo autor na 

Figura 01. 
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Figura 01. Informações sobre o turismo no mundo (2013) 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de CDB (2015) 

 

Frente a esse crescimento da atividade turística, a manutenção das práticas 

tradicionais e a conservação da biodiversidade local, objetivos que nortearam a criação da 

Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá, devem ser garantidos por diversos meios, 

cabendo-nos, analisar o potencial de atividades que corroborem para este fim. 

É nesse sentido que o Ministério do Turismo do Brasil define sustentabilidade 

sociocultural:  

Assegura que o desenvolvimento aumente o controle das pessoas sobre suas vidas, 

preserve a cultura e os valores morais da população e fortaleça a identidade da 

comunidade. Tem por objetivo construir uma civilização mais igualitária, ou seja, 

com mais equidade na distribuição de renda e de bens, de modo a reduzir o abismo 

entre os padrões de vida dos ricos e dos pobres. (BRASIL, 2007, p. 20) 

 

É contra o atual modelo de desenvolvimento, em que os valores econômicos estão 

em um patamar superior aos valores humanos, que se busca por meio da valorização e 

fortalecimento do turismo nas áreas protegidas da Amazônia, contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dessas populações. Experiências bem sucedidas no Mosaico de Unidades de 

Conservação do Rio Negro vem trazendo esperança de que a atividade turística pode ser 

protagonizada pelas comunidades tradicionais locais. 

Este trabalho está dividido em três partes. Na primeira, fizemos uma revisão teórica 

dos temas: Turismo sustentável, Turismo em áreas protegidas e Turismo de base comunitária, 

que guardam estreita relação entre si e com os caminhos que se mostram mais adequados para 
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o desenvolvimento da atividade turística na Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá. 

Na segunda, discorremos sobre a área objeto do estudo e sobre a metodologia 

utilizada. Por fim, na terceira parte, apresentamos os resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários aos 200 beneficiários da Resex, o diagnóstico das potencialidades e fragilidades 

das três comunidades escolhidas por eles como as mais propícias para a prática do turismo e a 

sugestão de um conjunto de indicadores que entendemos como de fácil aplicação e adequados 

a realidade local.      

 

 

1 – REVISÃO TEÓRICA 

A leitura crítica e criativa da literatura existente sobre os temas correlatos a pesquisa, 

permite ao autor dar continuidade ao aprofundamento do conhecimento sobre o objeto 

estudado. Nossa abordagem exploratória buscou os textos internacionais fundamentais sobre o 

desenvolvimento sustentável, para a partir daí, procurar estabelecer o encadeamento das ideias 

e conceitos sobre turismo sustentável, turismo em área protegidas e turismo de base 

comunitária, temas que julgamos intrinsecamente ligados aos objetivos deste trabalho. 

 

1.1 – Turismo sustentável 

 

As preocupações em compatibilizar o crescimento econômico, o uso dos recursos 

naturais e a melhoria das condições de vida das populações, transcenderam o discurso 

ambientalista para compromissos internacionais. Os debates sobre a relação entre turismo e 

desenvolvimento sustentável, começam no mesmo período em que o turismo de massa se 

torna um fenômeno inquestionável na década de 1960. (SWARBROOK, 2000) 

A ideia de turismo sustentável, porém, não pode ser compreendida sem um olhar 

sobre o próprio conceito de desenvolvimento sustentável. Escolhemos como referência para 

este trabalho, em relação ao desenvolvimento sustentável, as grandes convenções 

internacionais das quais o Brasil faz parte. 

O termo desenvolvimento sustentável tem sido utilizado como um grande depósito 

de ideias e interesses diferentes, com o intuito de tornar aceitáveis, pública e socialmente, 

algumas práticas e políticas em favor de determinados grupos. Isso se dá pelo grande alcance 

que o termo tomou após mais de trinta anos de seu surgimento, com utilização na linha de 
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pacificar o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. 

Para se ter a dimensão correta do alcance do termo, temos que lembrar de valores e 

pressupostos que são indispensáveis para sua aplicação mais próxima do seu verdadeiro 

significado, como democracia, desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural, 

manejo consciente dos recursos naturais e melhora da qualidade ambiental. 

A Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável em seu parágrafo 4º afirma: 

 

Reconhecemos que a erradicação da pobreza, a mudança dos modos de consumo e 

produção não viáveis para modos sustentáveis, bem como a proteção e gestão dos 

recursos naturais, que estruturam o desenvolvimento econômico e social, são 

objetivos fundamentais e requisitos essenciais para o desenvolvimento sustentável. 

Reafirmamos também que, para a realização do desenvolvimento sustentável, é 

necessário: promover o crescimento econômico sustentável, equitativo e inclusivo; 

criar maiores oportunidades para todos; reduzir as desigualdades; melhorar as 

condições básicas de vida; promover o desenvolvimento social equitativo para 

todos; e promover a gestão integrada e sustentável dos recursos naturais e dos 

ecossistemas, o que contribui notadamente com o desenvolvimento social e humano, 

sem negligenciar a proteção, a regeneração, a reconstituição e a resiliência dos 

ecossistemas diante dos desafios, sejam eles novos ou já existentes. (ONU, 2012)  

 

A ausência de qualquer destes pressupostos pode tornar meramente retórico o uso do 

termo desenvolvimento sustentável. 

Algumas datas e eventos são importantes para marcar a utilização deste termo 

(Figura 02): 

 

Figura 02. Principais datas e eventos ligados ao desenvolvimento sustentável 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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A Conferência de Estocolmo (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

Humano, 1972) foi a primeira grande reunião organizada pelas Nações Unidas para discutir 

questões sobre meio ambiente. Sua convocação foi consequência da crescente atenção 

internacional para a preservação da natureza, e do descontentamento de diversos setores da 

sociedade quanto às repercussões da poluição sobre a qualidade de vida das populações. A 

atenção da opinião pública e as pressões políticas verificavam-se principalmente nos países 

industrializados, onde as comunidades científicas e um número crescente de organizações não 

governamentais conquistavam amplo espaço para a divulgação de suas denúncias e alertas. A 

Conferência introduziu alguns dos conceitos e princípios que, ao longo dos anos, se tornariam 

a base sobre a qual evoluiria a diplomacia na área do meio ambiente. (LAGO, 2006). 

O Princípio 4 da Declaração de Estocolmo (ONU, 1972, p. 03) lança as bases para o 

pensamento que deve aliar a busca pela melhoria da qualidade de vida, sobretudo dos países 

em desenvolvimento e o cuidado com o meio ambiente: 

 

Nos países em desenvolvimento a maioria dos problemas ambientais é motivada 

pelo subdesenvolvimento. Milhões de pessoas continuam vivendo em um nível 

muito abaixo do mínimo necessário para uma existência humana decorosa, por se 

acharem privados de alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde e higiene 

adequados. Por esse motivo os países em desenvolvimento devem dirigir seus 

esforços em direção do próprio desenvolvimento, tendo sempre presente as suas 

prioridades e a necessidade de salvaguardar o meio. Com o mesmo fim, os países 

industrializados devem esforçar-se para reduzir a distância que os separa daqueles. 

Nos países industrializados os problemas ambientais estão geralmente relacionados 

com a industrialização e o desenvolvimento tecnológico. 

 

Já o Princípio 17 (ONU, 1972, p. 04) orienta os Estados signatários quanto a 

utilização racional dos recursos por meio de órgão de controle: “Deve ser confiada às 

instituições nacionais competentes a tarefa de planejar, administrar e controlar a utilização dos 

recursos ambientais dos Estados, com a finalidade de melhorar a qualidade do meio.” 

Nesta Conferência também se estabeleceu o dia 05 de junho como dia internacional 

do meio ambiente com o propósito de reafirmar a preocupação com o meio em que vivemos. 

Porém, foi o documento publicado em 1987, pela Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, da ONU, que trouxe oficialmente o termo Desenvolvimento 

Sustentável. O documento chama-se Nosso Futuro Comum, também conhecido como 

Relatório Brundtland. O relatório ganhou este nome em homenagem à primeira-ministra da 

Noruega, Gro Harlem Brundtland, designada para chefiar a comissão e estudar o assunto. O 

Relatório propõe o desenvolvimento sustentável como aquele em que a humanidade “satisfaça 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem 

as próprias” (WORLD COMMISSION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Our Common 

Future. apud UNIVERSIDAD PARA LA PAZ, 2002, p. 31) .  

Também combate a ideia de que seria mais caro adotar uma conduta ambientalmente 

correta: 

Alguns acreditavam que isto diminuiria os investimentos, o crescimento, os 

empregos, a competitividade e o comércio, e elevaria a inflação. Ficou provado que 

esses temores eram incorretos. Uma pesquisa da OCDE de 1984 sobre avaliações 

feitas em diversos países industrializados concluiu que gastos em medidas 

favoráveis ao meio ambiente durante as duas décadas anteriores tiveram impacto 

positivo, em curto prazo, sobre o crescimento e o emprego, uma vez que a demanda 

adicional gerada por estes gastos elevou o produto das economias que operavam 

abaixo da capacidade total (WORLD COMMISSION ON SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT. Our Common Future. p. 211 apud LAGO, 2006, p. 60)  

 

Esta nova forma de desenvolvimento, requer um sistema político que assegure uma 

participação cidadã efetiva na tomada das decisões; um sistema econômico que seja capaz de 

gerar excedentes e conhecimentos técnicos sustentáveis confiáveis; um sistema de produção 

que respeite a obrigação de preservar a base ecológica para o desenvolvimento; um sistema 

tecnológico que possa buscar continuamente novas soluções; um sistema internacional que 

fomente padrões sustentáveis de comércio e finanças; um sistema administrativo que seja 

flexível e tenha a capacidade de corrigir a si mesmo (UNIVERSIDAD PARA LA PAZ, 2002).  

As ideias contidas no Relatório Brundtland não saíram mais dos acordos 

internacionais sobre meio ambiente e podem ser encontradas em quase todos os princípios da 

Conferência das Nações Unidade sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92 (ONU, 

1992, p. 01): 

Princípio 3 : O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal forma que 

responda equitativamente às necessidades de desenvolvimento e ambientais das 

gerações presentes e futuras. 

Princípio 4 : A fim de alcançar o estágio do desenvolvimento sustentável, a proteção 

do meio ambiente deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e 

não poderá ser considerada de forma isolada. 

Princípio 5 : Todos os Estados e todas as pessoas deverão cooperar na tarefa 

essencial de erradicar a pobreza como requisito indispensável ao desenvolvimento 

sustentável, a fim de reduzir as disparidades nos níveis de vida e responder melhor 

às necessidades da maioria dos povos do mundo. 

 

A Agenda 21, aprovada em 14 de junho de 1992, pela Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento é a resposta da comunidade internacional a 

esta petição (ONU, 1992). 

A Agenda 21 tornou-se assim um conjunto de ações que propõe uma aliança mundial 
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para mudar o curso do modelo de desenvolvimento atual para um novo modelo que busca 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, protegendo os ecossistemas, tornando-se assim 

num dos principais instrumentos para a concretização do desenvolvimento sustentável. É 

importante salientar que embora não tenha, atualmente, a aplicabilidade desejada, e muitas 

das ações ali previstas ainda aguardam para serem implementadas, a Agenda 21 vai além de 

um simples protocolo de intenções, trazendo objetivos norteadores, ações, recomendações e 

meios de implementação. 

Na Figura 03, trazemos os objetivos da Agenda 21 brasileira, com destaque para os 

temas que mais tem afinidade com o turismo sustentável. 

 

Figura 03. Objetivos da Agenda 21 Brasileira 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de BRASIL (2004) 

  

O termo Desenvolvimento Sustentável foi finalmente consagrado como tema da 

Conferência Rio + 20 - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - 

O Futuro que Queremos, quando se reafirmam as conferências anteriores e foram trazidos 

novos aspectos como Turismo, Saúde, Transporte, Educação, Oceanos, Florestas, 

Biodiversidade, Desertificação e tantos outros. 

Já o conceito e os princípios internacionais para o turismo sustentável adotados neste 

trabalho foram utilizados a partir da Carta del Turismo Sostenible, oriundos da Conferencia 
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Mundial De Turismo Sostenible, realizada em Lanzarote, Islas Canarias, Espanha, em abril de 

1995. Bem como da Carta Mundial Del Turismo Sostenible+20, fruto da Cúpula Mundial de 

Turismo Sustentável, realizada em Vitória-Gasteiz, Espanha em 2015. 

Sem definir diretamente o que venha a ser o turismo sustentável, no Brasil, a parcela 

de responsabilidade governamental na promoção desse turismo está expressa no parágrafo 

único do art 3º da Lei Geral do Turismo (Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008) que 

dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do governo federal no 

planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico.  

 

Parágrafo único. O poder público atuará, mediante apoio técnico, logístico e 

financeiro, na consolidação do turismo como importante fator de desenvolvimento 

sustentável, de distribuição de renda, de geração de emprego e da conservação do 

patrimônio natural, cultural e turístico brasileiro. 

 

Foi também considerado o conteúdo do Código Mundial de Ética para o Turismo, 

publicado pela Organização Mundial do Turismo - OMT em 1999, que em seus 10 artigos, 

afirma o turismo como fator de desenvolvimento sustentável e de aproveitamento e 

enriquecimento do patrimônio cultural da humanidade.  

Podemos tomar como oficial do governo brasileiro o conceito de turismo sustentável 

utilizado nos programas e publicações oficiais do Ministério do Turismo (Brasil, 2007, p 25), 

qual seja: “turismo sustentável é a atividade que satisfaz as necessidades dos visitantes e as 

necessidades socioeconômicas das regiões receptoras, enquanto os aspectos culturais, a 

integridade dos ambientes naturais e a diversidade biológica são mantidas para o futuro.”  

Também não podemos deixar de salientar a relação entre turismo sustentável e 

conservação da biodiversidade. Embora a Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovada 

por ocasião da Conferência das Nações Unidade sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

Rio 92 não tenha feito referência expressa ao Turismo, três de seus artigos estão diretamente 

correlacionados com o tema, são eles: Art. 6 Medidas Gerais para a Conservação e a 

Utilização Sustentável; Art 10 Utilização Sustentável de Componentes da Diversidade 

Biológica; Art 13 Educação e Conscientização Pública. 

No entanto, o assunto tomou vulto durante as Conferências das Partes e na COP 07, 

na Malásia foram aprovadas as Diretrizes sobre Diversidade Biológica e Desenvolvimento do 

Turismo. A Figura 04 traz as 10 diretrizes e suas principais linhas de ação. 
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Figura 04. Diretrizes sobre diversidade biológica e desenvolvimento do turismo. 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de CDB (2004) 

 

Já em 2015, a Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB, publica um Manual 

sobre a implementação das Diversidade sobre Biológica e Desenvolvimento do Turismo, com 

os objetivos de: 

 

• Desenvolver e implementar políticas, estratégias e planos diretores ou locais 

afins para o desenvolvimento do turismo de um modo que leve plenamente em conta 

a biodiversidade e suas necessidades. 

• Avaliar, controlar e influenciar propostas e projetos específicos de 

empreendimentos turísticos e seus parceiros financeiros e técnicos, no que diz 

respeito ao seu impacto sobre a biodiversidade. (CDB 2015. p. 11) 

 

E oferecendo enfoque mais definitivo e oficial no contexto dos diplomas 

internacionais, em dezembro de 2014, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a 

resolução 69/233 (Figura 05) sobre a promoção do turismo sustentável: Ecoturismo para 

erradicação da pobreza e proteção ambiental. 
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Figura 05. Resolução ONU 69/233 sobre a promoção do turismo sustentável. 

Fonte: ONU (2014) 

 

Com esta Resolução, a Organização das Nações Unidas reconhece que o turismo 

sustentável, incluindo o ecoturismo, representa um importante impulsionador do crescimento 

econômico sustentável e da criação de empregos decentes. Esse turismo tem um impacto 

positivo na geração de renda e educação, e, portanto, na luta contra a pobreza, a fome, 

melhorando os meios de subsistência em comunidades e com isso, pode contribuir 

diretamente para alcançar a metas de desenvolvimento internacionalmente acordadas, 

incluindo o Programa de Desenvolvimento dos Objetivos do Milênio. Alem disso, incentiva 

os Estados-Membros a promover o investimento em turismo, ajudando na criação de 

pequenas e médias empresas, promovendo cooperativas e facilitando o acesso ao 

financiamento através de serviços financeiros inclusivos, incluindo iniciativas de microcrédito 

para os pobres, para os povos indígenas e comunidades tradicionais em áreas,  com alto 

potencial de desenvolvimento para o turismo. 

É também recorrente na literatura a importãncia do turismo como vetor de 

desenvolvimento sustentável: 

 

Pensar o turismo sob a ótica da sustentabilidade ou propugnar pela promoção de um 

turismo sustentável não é um esforço trivial. O turismo como vetor de 

desenvolvimento econômico ganhou importância, sempre crescente, com o avanço 

da industrialização e das inovações tecnológicas, sobretudo em transportes, 
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especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando teve início a forma 

denominada turismo de massa. As transformações pelas quais passaram a 

compreensão, a organização, a operação e a prática do turismo refletem aspectos 

daquele modo de desenvolvimento. As primeiras tentativas de definir o turismo 

estiveram limitadas ao âmbito econômico: metas de fluxos turísticos cada vez 

maiores, transformações espaciais em qualquer escala a fim de adequar os ambientes 

aos desejos de consumo e de lazer dos turistas induzidos pela propaganda. A ideia de 

progresso desta atividade atrelada à noção de crescimento econômico – volume de 

investimentos, receita, empregos etc – denota a compreensão do turismo como se 

fosse uma “indústria. (BARTHOLO, 2009, p. 5) 

 

Da mesma forma, também é frequente os textos que alertam para os risco do turismo 

de massa para países em desenvolvimento: 

 
Existem poucas dúvidas sobre o fato de que o ímpeto do interesse no turismo 

sustentável tenha nascido da preocupação pelos piores excessos do turismo 

litorâneo. Muitos analistas afirmam que a expansão em grande escala que vimos 

surgir de Benidorm a Bali não é sustentável. Ao mesmo tempo, muitos balneários 

marítimos tradicionais no norte da Europa parecem estar em declínio, incapazes – ao 

que tudo indica – de acompanhar as mudanças no gosto do consumidor.” 

(SWARBROOKE, 2000, p. 3) 
 

De fato, o fenômeno do turismo é de natureza complexa e para manter sua 

sustentabilidade a longo prazo é preciso ter em mente a tênue linha que separa promoção de 

desenvolvimento de exploração de mercado, como lembra Swarbrooke: 

 

Um dos aspectos mais problemáticos do turismo nos países emergentes atuais é o 

rápido crescimento de férias a preços baixos nessas destinações. A eficiência da 

industrio do turismo e a grande disparidade de riqueza e padrões de vida entre os 

países tornaram muitas destinações de longas distâncias a países emergentes menos 

caras para os turistas dos países desenvolvidos, que algumas destinações de curta 

distância dentro de seus próprios países. Os turistas e a sociedade como um todo 

precisam estar cientes do fato de que suas férias são construídas principalmente 

sobre a pobreza e os problemas sociais da população autóctone. (SWARBROOKE, 

2000, p. 93). 

 

As áreas protegidas são uma importante ferramenta na defesa dos interesses das 

populações tradicionais contra a exploração desordenada do turismo. A implementação de 

projetos dessa natureza, em tais áreas, pressupõe um prévio planejamento com a participação 

de seus principais afetados. 

 

1.2 – Turismo em áreas protegidas e Turismo de base comunitária 

 

É grande a relação entre turismo e áreas protegidas: 
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“A ligação entre Áreas Protegidas (AP) e turismo é tão antiga quanto a história de 

criação desses espaços territoriais. As APs precisam do turismo e o turismo precisa 

das APs. Apesar deste relacionamento ser complexo, e as vezes conflituoso, o 

turismo é sempre um componente crítico a ser considerado na criação e gestão das 

APs” (EAGLES, et al. 2002, p. 13). 

 

A própria concepção de áreas protegidas como conhecemos hoje deve muito a idéia 

de manter lugares resguardados para que as pessoas pudessem visita-los e esta atividade vem 

crescendo em todo o mundo. 

 

A crescente visitação turística e recreativa nas APs é una realidade mundial. A partir 

desta tendência, o estudo, discussão e investigação do fenômeno turístico e 

recreativo nestas áreas tem sido acrescentado também em fóruns e organismos 

internacionais. Atualmente o turismo em APs (reconhecido por convenções e 

declarações internacionais como uma oportunidade de desenvolvimento sustentável) 

traz também consigo ameaças para a conservação do Patrimônio Natural e Cultural 

quando não há um planejamento para seu manejo. (MÉXICO, 2007, p. 10) 

 

Em 2006, o Governo Brasileiro, por meio do Ministério do Meio Ambiente, publicou 

as Diretrizes para Visitação em Unidades de Conservação, com base em: 

 

Informações levantadas em consultas presenciais com diversos atores envolvidos 

com visitação em Unidade de Conservação e em documentos sobre a gestão de 

visitação encontrados no Brasil e outros países com realidades distintas ou similares, 

além da participação de gestores de UC, especialistas em uso público em Unidade de 

Conservação, representantes da sociedade civil organizada, representantes da 

academia e instituições de ensino, analistas ambientais dos órgãos responsáveis pela 

administração de UC, representantes da esfera governamental de diversos 

segmentos, principalmente do turismo, empresários do turismo e agentes de viagem 

e esportistas. (BRASIL, 2006, p. 11) 

 

Esse documento traz definições e princípios e recomendações a serem adotados no 

território nacional, em uma tentativa de orientar o planejamento e as ações relativas à 

visitação em Unidades de Conservação. Nele estão contidas diretrizes para: 

 

• Interpretação ambiental; 

• Participação das comunidades locais e populações tradicionais na 

gestão da visitação em UC; 

• Integrar visitação e desenvolvimento local e regional; 

• Atividades realizadas por portadores de necessidades especiais; 

• Prestação de serviços de apoio à visitação; 

• Condução de visitantes; 
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• Segurança durante a visitação; 

• E para atividades específicas, como caminhada, mergulho, canoagem, 

rafting etc. 

Embora não se trate de uma normativa em sentido estrito, este documento nos serve 

também como referência, sobretudo no que toca às comunidades locais e populações 

tradicionais. 

Os valores movimentados pelo turismo em áreas protegidas federais, apenas no 

Brasil, dão a dimensão de sua importância na geração de renda para os atores envolvidos. 

 

Em 2015, as UC federais receberam mais de 8 milhões de visitas. Os visitantes 

gastaram R$ 1,1 bilhão nos municípios de acesso às UC. A contribuição total desses 

gastos para a economia nacional foi de 43 mil empregos, R$ 1 bilhão em renda, R$ 

1,5 bilhão em valor agregado e R$ 4,1 milhões em vendas. O setor de hospedagem 

registrou a maior contribuição direta, com R$ 267 milhões em vendas diretas, 

seguido pelo setor de alimentação com R$ 241 milhões. (SOZSA et al 2017, p 5) 

 

A Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá é uma Unidade de Conservação, e 

como tal é área instituída e gerida pelo poder público. De acordo com o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC – Lei nº 9.985/2000), as UCs são definidas 

como: 

...espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. (BRASIL, 2000, 

p. 01). 
 

Como Reserva Extrativista, possui uma função específica definida pela legislação 

brasileira no art. 18 da Lei do Sistema Nacional da Unidades de Conservação da Natureza - 

SNUC: 

...tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas 

populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 

(BRASIL, 2000 p. 6) 

 

E é nesse intuito que se insere o turismo, como ferramenta capaz de promover o 

desenvolvimento local, sem, contudo, comprometer seus recursos e nem o modo de vida 

tradicional das populações dessas áreas. Se está claro que o turismo de massa não deve ser o 

modelo a ser aplicado nessa categoria de Unidade de Conservação, qual modelo de turismo a 

ser desenvolvido nessas áreas? 

A resposta não é simples, mas alguns fatores devem ser levados em consideração, 
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como por exemplo a distribuição dos benefícios advindos dessa atividade, como sustenta 

Araújo (2011 p. 241): 

 

O fomento do turismo nas localidades somente por seu viés econômico contribui 

para sua própria insustentabilidade econômica e social. Assim, ao mesmo tempo em 

que se deve reconhecer a capacidade da atividade turística estimular investimentos e 

fomentar a economia local, é preciso considerar que ela pode, em contrapartida, 

promover diversos impactos negativos, como a pressão inflacionária (alta geral nos 

preços de mercadorias e serviços básicos decorrentes do alto poder aquisitivo dos 

turistas que, na maioria das vezes, não é acompanhada pelo aumento do poder de 

compra da população local) e a especulação imobiliária, por exemplo. 

Tais impactos negativos podem ter origem em cenários políticos, econômicos, 

sociais ou culturais frágeis que contribuem para o distanciamento e marginalização 

das comunidades em relação ao desenvolvimento do turismo em seu território. 

Assim, distante do processo de implantação da atividade turística, a população local 

pouco participa dos benefícios econômicos, sociais e culturais que a atividade 

proporciona. Na maioria das vezes os diversos aditamentos decorrentes da atividade 

turística, como a melhoria na infra-estrutura básica nas localidades, se direcionam a 

áreas próprias para o turista, e não exatamente para o atendimento das necessidades 

da população, como retratado por Oliveira (2005) em seu estudo de caso sobre o 

planejamento e gestão do turismo na Vila de Trindade, Paraty-RJ. Segundo ela, 

houve exclusão da população no processo de ocupação e desenvolvimento turístico 

na localidade, de forma que esta pouco participou dos benefícios advindos dessa 

atividade. 

 

Chama atenção o comentário do autor citado de que o turismo e o volume de 

recursos por ele trazido, se mal planejado e conduzido, pode aprofundar o processo de 

marginalização das comunidades tradicionais, relegando a estas apenas a função de elemento 

pitoresco e diferencial dentro do pacote turístico, de cujos benefícios não partilharão. 

 

Ainda segundo Araújo (2011 p. 243), 

 

A proposta do turismo de base comunitária surgiu de uma série de debates sobre o 

tipo de turismo desejável, principalmente, às comunidades tradicionais, indígenas, 

ribeirinhas e quilombolas, e sobre a necessidade de criação de novas formas de 

turismo, construídas em um modelo mais justo e equitativo, que levasse em 

consideração a sustentabilidade ambiental e que colocasse a população local no 

centro do planejamento, da implementação e do monitoramento das atividades 

turísticas. Esses debates alcançaram maior repercussão no Brasil durante o V Fórum 

Social Mundial de Porto Alegre, em 2005, e culminaram na elaboração da 

“Declaração de Porto Alegre: um outro turismo é possível” (NEUHAUS; SILVA, 

2006). Nela o grupo de intervenções em turismo do Fórum reafirmou essa nova 

proposta de turismo, baseada na autogestão da atividade pelos atores locais, e se 

configurou como uma crítica ao desenvolvimento centralizador e excludente vigente 

na sociedade atual. 
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Percebe-se que o protagonismo dos atores locais está na própria gênese da ideia de 

Turismo de base comunitária. 

No âmbito das Unidades de Conservação Federais o termo Turismo de Base 

Comunitária passou a ser adotado em 2011, conforme sustenta o ICMBio (2017, p. 11):  

 

Durante o Seminário de Ecoturismo de Base Comunitária, em dezembro de 2011, os 

participantes refletiram que o termo “ecoturismo” está associado a um dos diferentes 

segmentos da atividade turística. Já a expressão “de base comunitária” está mais 

associada à forma de organização e ao modelo de gestão do turismo. Dessa forma, 

os participantes sugeriram que o ICMBio adotasse a expressão “Turismo de Base 

Comunitária (TBC)”, ampliando assim as possibilidades de arranjos institucionais e 

segmentos do turismo, desde que o modelo de gestão tenha como base a efetiva 

participação comunitária.  

 

Irving (2009), apud Magalhães e Sobrinho (2014, p. 206), apresenta 06 (seis) 

premissas para o desenvolvimento do TBC, que subsidiaram esta pesquisa, juntamente com 

outras análises conceituais, a saber:  

 

a) Base endógena da iniciativa e desenvolvimento local, mesmo que agentes 

externos, como o Estado, instituições de ensino e pesquisa e ONGs, funcionem 

como indutores das iniciativas; b) Participação e protagonismo social no 

planejamento, implementação e avaliação de projetos turísticos, em que o 

engajamento e a participação ativa dos agentes locais, com uma postura proativa sob 

a ótica da corresponsabilidade nos projetos; c) Escala limitada e impactos sociais e 

ambientais controlados, configurando-se como uma alternativa aos impactos e 

malefícios do turismo massificado; d) Geração de benefícios diretos à população 

local, transformados em melhoria na qualidade de vida, de acordo com as 

necessidades locais; e) Afirmação cultural e interculturalidade, sem imposições de 

alterações nas culturas locais e fazendo destas culturas o sentido da atratividade à 

visitação e o motivador de intercâmbio cultural entre autóctones e turistas; e, f) o 

“encontro” como condição essencial, com a promoção do encontro entre grupos 

sociais, permitindo o compartilhamento de conhecimentos e aprendizagem mútua, 

com um intercâmbio real entre os sujeitos ‘que recebem’ e os que ‘são recebidos’. 

 

Após analisar o turismo na RESEX Corumbau-BA, Stori (2005) conclui que: 

 

A participação ativa da comunidade é uma ferramenta importante a fim de que a 

sociedade se organize em prol das políticas públicas que deem suporte às atividades 

turísticas na região da RESEX. A principal ideia é vincular os benefícios 

econômicos do turismo às tradições locais: inserir os turistas na cultura artesanal, 

levando-os a vivenciar uma pescaria, a provar pratos típicos com frutos do mar, 

participar de manifestações culturais, aprender com a natureza e ainda, deixá-los 

livres, para receber a paz e tranquilidade que esta paisagem oferece. Para tal o turista 

deve receber a devida informação, aliada a propostas de educação ambiental 

informal, a respeito do ambiente natural e cultural no qual está inserido. (STORI, 

2005, p. 130) 

 

Para Bartholo (2009) a característica fundamental do turismo de base comunitária é a  
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...nítida preponderância dos padrões relacionais interpessoais nos serviços turísticos 

ali implementados. A dialogicidade situada foi facilitadora da abertura de fortes 

canais de interlocução com o patrimônio relacional do sítio simbólico de 

pertencimento. A prática das iniciativas turísticas de base comunitária exige então 

uma permanente interlocução, e uma pactuação negociada de compromissos. 

(BARTHOLO, 2009, p. 51) 

 

Para o ICMBio (2017):  

 

“Turismo de Base Comunitária é um modelo de gestão da visitação protagonizado 

pela comunidade, gerando benefícios coletivos, promovendo a vivência 

intercultural, a qualidade de vida, a valorização da história e da cultura dessas 

populações, bem como a utilização sustentável para fins recreativos e educativos, 

dos recursos da Unidade de Conservação.” (ICMBIO, 2017, p. 11 -12).  

 

Ainda segundo ICMBio (2017) O Modelo TBC deve observar os seguintes 

princípios: 1. Conservação da sociobiodiversidade; 2. Valorização da história e da cultura; 3. 

Protagonismo comunitário; 4. Equidade social; 5. Bem comum; 6. Transparência; 7. Partilha 

cultural; 8. Atividade complementar; 9. Educação; 10. Dinamismo cultural; 11. Continuidade.  

Mas os desafios embutidos na decisão sobre que rumo a dar a atividade turística na 

Resex vão muito além da escolha de um modelo de turismo, pois o turismo não existe sem o 

turista e ao optar pelo Turismo de Base Comunitária, é preciso estar ciente da necessidade de 

abrir mão de determinado público. 

 

Um olhar sobre as características do turismo de base comunitária, em termos da 

natureza e objetivos da proposta e das exigências e especificidades em sua 

organização, evidenciam um perfil de visitante que contesta a oferta de produtos 

formatados no modelo convencional e padronizado de turismo, privilegiando a 

vivência de experiências mais próximas da realidade visitada, ancoradas no 

conhecimento e interação com os modos de vida comunitários, aprendizado e troca 

de saberes, maior contato com atributos naturais, assumindo uma nova postura 

frente ao lugar e à comunidade visitados.” (SANCHO e MALTA, 2015, p. 38) 

 

Estreitamente alinhado aos princípios do Turismo de Base comunitária, nosso 

trabalho busca conhecer noções, potencialidades, temores e dificuldades para a pratica do 

turismo na Resex Marinha de Gurupi-Piriá sempre partindo do olhar de seus beneficiários, 

dando lhes o merecido protagonismo no processo. Seja elencando os principais atrativos, seja 

enumerando os principais obstáculos, ou ainda nas visitas técnicas nas comunidades mais 

indicadas nos questionários, todo trabalho buscou se guiar pelos dados obtidos através do 

contato com estas pessoas, respeitando seu vasto conhecimento sobre seu próprio território, e 

tentando sistematizar esse conhecimento para que possa ser utilizado tanto pelos próprios 

beneficiários da Resex, quanto pela comunidade acadêmica. 
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2 – METODOLOGIA 

 

2.1 – Área de estudo 

 

O Município de Viseu, no qual está inserida a Reserva Extrativista Marinha de 

Gurupi-Piriá, teve seu primeiro povoado, fundado em 1620, surgido de uma aldeia dos índios 

Apatianga, as margens do Rio Gurupi. Em 1758 foi criada a Freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição de Viseu. Por meio da Lei Provincial no 301, de 1856, criou-se o Município de 

Viseu, após ter sido desmembrado do Município de Bragança, instalado em janeiro de 1858. 

Entretanto, em 1930 por problemas políticos foi revogada essa condição, tendo ficado sob a 

jurisdição direta do Estado do Pará. Com a Lei Estadual no 8, de 31 de outubro de 1953 

retoma a categoria de município, assim permanecendo até os dias atuais.  

Segundo informação consultada na página do IBGE na rede mundial de 

computadores, no último senso em 2010, Viseu contava com uma população de 56.716 

habitantes. 

O município pertence a Mesorregião do Nordeste Paraense e a Microrregião Guamá, 

limita-se a leste com o Estado do Maranhão, ao sul com o município de Cachoeira do Piriá, a 

sudoeste com Santa Luzia do Pará, a oeste com Bragança, a noroeste com o Oceano Atlântico 

e o município de Augusto Corrêa e ao norte com o Oceano Atlântico. 

Em relação a Belém, capital do estado, dista 320 km por Rodovia Federal BR-316 

até o município de Capanema e desta para Viseu pela Rodovia Estadual PA-242. O transporte 

fluvial, pelos Rios Gurupi e Piriá, também é utilizado, chegando-se ao porto de Viseu, vindo 

de outros municípios vizinhos e do Estado do Maranhão. Atualmente, o município de Viseu 

encontra-se dividido em 4 distritos: Viseu (sede), São João do Gurupi, São José do Piriá e 

Fernandes Belo. (ICMBio, 2010) 

Em relação às origens desta colonização: 

Os franceses foram os primeiros europeus que pisaram no atual município de Viseu, 

quando, no começo do século XVII, estabeleceram-se no Maranhão. Conheceram os 

Tupinambás no rio Piriá. Em 1613, com a vinda de Diogo de Campos e de Jerônimo 

de Albuquerque, mandado por Gaspar de Souza para desalojar os franceses, tentou-

se fortalecer o Piriá pela aliança com os índios Tremembés, inimigos dos 

Tupinambás, que eram amigos dos franceses. O primeiro povoado deste município, 

fundado em 1620, por ordem de Francisco Coelho de Carvalho, era uma aldeia de 

índios Apitiangas e se assentou à margem do rio Gurupi. O território de Viseu fez 

parte da Capitania de Gurupi, doada por Felipe III de Espanha, por carta datada de 9 

de fevereiro de 1622, a Gaspar de Souza (IBGE, 1957. v. 14. p. 485-488). 
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A economia do município de Viseu direciona-se para os mais variados setores 

produtivos, entre estes, destacam-se: o setor de prestação de serviços, o agropecuário, o 

industrial, o da pesca, o do extrativismo e o da agricultura de subsistência, com predomínio da 

lavoura de mandioca. A situação foi descrita pelo IBGE (2013) do seguinte modo: o setor de 

maior representatividade econômica do município, em termos de geração de PIB, é o de 

serviços (66,07%), seguido pelo agropecuário (24,81%) e industrial (9,12%).  

Ressalta-se que o município de Viseu apresentou, em 2010, um Índice de 

Desenvolvimento Humano Médio (IDH) muito abaixo da média nacional, que é de 0,813. O 

indicativo apresentado pelo município foi de 0,515 (PNUD, 2013). De acordo com dados do 

IBGE (2013), Viseu apresentava uma incidência de pobreza de 63,03% e um índice de Gini, 

13 que mede a desigualdade social, de 0,630. Segundo este índice, 1 seria a mais absoluta 

desigualdade e 0 seria a mais perfeita distribuição de riquezas.  

O PIB per capita, em 2011, era de R$ 3.749,01, inferior à média registrada para o 

estado do Pará. Conforme resultado final do Relatório de Plano de Gestão Integrada 

dos Recursos Pesqueiros (RPGIRP), o município de Viseu apresentou o pior IDH 

entre os municípios que pertencem às RESEX marinhas do Pará.” (SANTOS, 2015 

p. 65) 

A Resex Marinha de Gurupi-Piria, locus da pesquisa, foi criada por meio de Decreto 

do Governo Federal, datado de 20 de maio de 2005, fruto da solicitação de pescadores 

artesanais e tiradores de caranguejo com apoio da sociedade civil e de instituições federais e 

municipais. Ela está localizada no Município de Viseu, Microrregião Guamá, Mesorregião do 

Nordeste Paraense, distando 320 km de Belém, capital do Estado do Pará e abrangendo uma 

área de 74.081,081ha, distribuída em ecossistema de manguezais e área marinha, onde se 

evidenciam os rios Gurupi, Limondeua, Piriá, Bombom e Emburanunga, ambientes da pesca 

artesanal. (ICMBio, 2010) 

A Resex Marinha de Gurupi-Piriá possui grande extensão de manguezais (40.407,9 

ha de 74.081,81 ha da área total da Resex), representando a segunda maior área de mangue 

em UC federal do Brasil. Além de seus beneficiários, utilizam-se eventualmente dos recursos 

naturais da UC usuários não considerados do município de Viseu e outros cuja economia 

baseia-se na pesca e agricultura familiar. 

A Reserva ocupa 15,10% da área do Município de Viseu e possui, sob sua área de 

influência direta, 44 comunidades pesqueiras, ocupadas por aproximadamente 4.000 famílias, 
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considerando-se uma média de 5 pessoas por família, a população beneficiária chega aos 

20.000 habitantes. (ICMBio, 2010). 

Destas comunidades, 24 foram visitadas para aplicação dos questionários com 

quantidades de participantes variando entre 1 e 30, aplicando-se maior número em núcleo 

com maior população, conforme Figura 06 

 

Figura 06. Mapa das comunidades da Resex de Gurupi-Piriá incluídas na pesquisa. 

Fonte: Google Earth (2018) 

Em seus 13 anos de existência a Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá tem 

ajudado as famílias beneficiárias a manter seu modo de vida baseado fortemente na pesca, na 

agricultura de subsistência e no extrativismo. Na linha do tempo da Unidade, podemos citar 

alguns momentos importantes (Figura 07) 

 

Figura 07. Marcos legais e linha do tempo da Resex Gurupi-Piriá 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017 
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A RESEX Gurupi-Piriá limita-se com a APA Jabotitiua-Jatium, com a RESEX 

Marinha Araí-Peroba, no município de Augusto Corrêa, e com o município de Carutapera, no 

estado do Maranhão 

 

 

 

2 – Material e métodos 

 

 

Nosso primeiro objetivo específico buscou descobrir que noções sobre turismo, ou 

sobre atividades já praticadas neste campo, são conhecidas pelos beneficiários da Reserva 

Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá. O que afinal eles entendem como turismo e quais 

implicações acreditam que o desenvolvimento dessa atividade pode trazer para seu cotidiano e 

seu modo de vida tradicional? Buscamos descobrir inicialmente se há espaço, segundo eles, 

para a prática do turismo sustentável na Resex. 

A metodologia, como caminho para auxiliar a elaboração de um trabalho científico, é 

uma ferramenta fundamental para a geração do conhecimento. Consiste basicamente em um 

procedimento racional e sistemático, formado por etapas e processos encadeados logicamente, 

que tem por objetivo buscar respostas aos problemas que são apresentados. 

Este trabalho abrangeu pesquisa bibliográfica e de campo. Iniciou com uma ampla 

pesquisa bibliográfica sobre povos e populações tradicionais e sobre os temas turismo 

sustentável, turismo em áreas protegidas e indicadores de sustentabilidade, para 

familiarização com as modalidades, possibilidades e atividades desse turismo, bem como com 

as experiências positivas e os riscos que envolvem a associação entre comunidade tradicional 

e turismo. 

Para a realização do trabalho de campo, após aprovação do Conselho de Ética e do 

Sistema de Informações sobre Biodiversidade – SISBIO, foi realizada reunião com o 

Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista, contendo os representantes dos polos 

comunitários a serem pesquisados para esclarecimentos à população local dos objetivos e 

alcance do trabalho. Nas comunidades que manifestaram seu consentimento, foram realizadas 

visitas nas quais foram aplicados questionários, com perguntas abertas e fechadas, adaptados 

a partir de Stori (2005), para conhecer a noção dos beneficiários da Resex Marinha de Gurupi-
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Piriá quanto à atividade turística. 

Para a obtenção primeiro objetivo específico, que era conhecer as noções, 

expectativas e dificuldades para a prática do turismo sustentável segundo os beneficiários da 

Resex Marinha de Gurupi-Piriá, a metodologia consistiu na aplicação de questionários com 

perguntas abertas e fechadas, adaptados a partir de Stori (2005), a 200 beneficiários da Resex 

Marinha de Gurupi-Piriá.  

Entre os dias 10 de outubro e 20 de dezembro de 2017 foram realizada as visitas de 

campo, acompanhadas sempre que possível, pelas lideranças locais visitadas e seguindo suas 

orientações sobre quais indivíduos poderiam contribuir melhor com o trabalho dentro de suas 

respectivas comunidades. 

Todas os questionários foram aplicados pelo pesquisador. Os comunitários 

entrevistados foram escolhidos preferencialmente por sua experiência, tempo de moradia e 

liderança na área da Resex Marinha de Gurupi-Piriá, porém, também participaram estudantes 

e outros jovens que demonstraram interesse na pesquisa.  

Foram aplicados 200 questionários, nas localidades constantes nas figuras 08 e 09, 

que foram divididas em dois polos para maximizar a eficiência na logística da coleta dos 

dados. Buscou-se aplicar apenas um questionário por residência para cobrir uma amostra 

maior dos beneficiários da Resex. A população de beneficiários é estimada em 4.000 famílias, 

assim buscamos uma amostra de 5% deste total, entendendo ser o equilíbrio entre esforço 

amostral e capacidade logística. 

A pesquisa de campo teve um caráter e quanti-qualitativo (e exploratório, isto é, 

estimulou os entrevistados a pensarem livremente sobre o tema e permitiu ao pesquisador se 

familiarizar com o tema). O pesquisador primou por seguir um conjunto de questões 

previamente definidas, mas ele o fez em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 

informal. 
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Figura 08. Comunidades onde foram aplicados os           Figura 09. Comunidades onde foram aplicados 

questionários e os totais de participantes polo Viseu        os questionários e os totais de participantes do polo  

Fonte: Elaborada pelo autor (2018)                                   Fernandes Belo 

                                                                                           Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

O questionário aplicado, a todos os participantes, era composto por seis perguntas de 

natureza mais voltada para identificação social (gênero, idade, escolaridade, principal 

ocupação, nível de renda e tempo na Resex). Três perguntas sobre o que eles valorizavam e o 

que sentiam falta em suas comunidades (o que tem de bom, o que tem de ruim e o que falta). 

Duas perguntas sobre sua participação no dia-a-dia da Unidade de Conservação (se é 

convidado para as reuniões da Resex e se participa, com a declaração dos motivos). E por fim, 

treze perguntas que buscavam descortinar as suas noções sobre turismo propriamente dito. 

Com exceção das perguntas de identificação social, das perguntas a serem 

respondidas com sim ou não e da pergunta sobre quais as três comunidades poderia haver 

turismo na Resex, todas as demais não possuíam limites para as respostas. Por exemplo, na 

pergunta sobre o que tem de bom, alguns respondiam com apenas um lugar ou evento, 

enquanto outros respondiam com uma lista. Todas as respostas foram contabilizadas.   

A coleta dos dados com a utilização do questionário seguiu as seguintes etapas: 

apresentação do pesquisador e dos objetivos da pesquisa, a importância da contribuição de 

cada indivíduo para a pesquisa e para a compreensão do assunto estudado, o caráter 

acadêmico-científico da pesquisa e sua natureza sem fins lucrativos. Em caso de 

concordância, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice II)., dando ciência 

do conhecimento do projeto e seus fins, era assinado pelo entrevistado. Após essas 

explicações iniciais, os questionários eram aplicados. 

Comunidades polo 

Viseu 

Número de 

Entrevistados 

Viseu 30 

Biteua 10 

BomBom 10 

Cajueiro 3 

Cedral 1 

Fazenda Real 10 

Fazendinha 2 

Levada 1 

Limondeua 13 

Mocambo 5 

Pequiateua 9 

Taperebateua 1 

Toledo 5 

TOTAL 100 

 

Comunidades polo 

Fernandes Belo 

Número de 

Entrevistados 

Fernandes Belo 30 

Açaiteua 10 

Basília 10 

Boca da Cibraza 5 

Braço Verde 10 

Ilha Grande 5 

Jutaí 5 

Poeirão 5 

Seringa 5 

Serra do Piriá 10 

Emaús 05 

TOTAL 100 
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Os questionários levaram entre dez e vinte minutos para serem aplicados, não tendo 

sido registrado nenhum descontentamento ou constrangimento por parte dos entrevistados em 

relação às perguntas neles contidas. 

O modelo do questionário aplicado está no apêndice I. 

Após a aplicação de todos os questionários, seus dados foram transferidos para 

planilhas eletrônicas, sendo uma para cada comunidade. Em seguida, os dados dessas 

planilhas foram agrupados, gerando uma única planilha com a totalidade das informações. A 

partir daí, foi possível a elaboração de representações gráficas que nos permitiram entender 

melhor a noção dos beneficiários da Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá sobre 

turismo, a partir das respostas que se repetiam com mais frequência. Os gráficos foram 

organizados de forma que as respostas mais frequentes aparecessem mais a esquerda, 

decrescendo até às menos frequentes. 

Por se tratar de pesquisa fundamentalmente descritiva, o método escolhido para 

análise do resultado dos questionários foi o método de frequência, que é, segundo Veal 

(2011), o mais simples, produzindo contagens e porcentagens a partir de valores individuais. 

Cada resposta dada a uma mesma pergunta foi considerada como uma variável separada, 

sendo agrupadas em conjuntos de respostas iguais. As respostas mais repetidas por 

beneficiários diferentes foram consideradas como as de maior importância para aquela 

pergunta.    

A partir dos resultados obtidos com a aplicação dos questionários, foi possível 

compreender e diagnosticar temores, expectativas, potencialidades e dificuldades para a 

prática turística sustentável nesta Resex a partir do olhar de seus beneficiários.  

Inserido no questionário havia um teste, também adaptado de Stori (2005), para 

avaliar a valorização por parte dos beneficiários de cinco cenas relacionadas a turismo sendo: 

a) praia deserta; b) praia com bares e restaurantes; c) trilha na natureza; d) comunidade 

fazendo farinha; e) passeio de caiaque.  

Neste exercício, os beneficiários puderam classificar em sua opinião o que mais 

agradaria ao turista. A escolha das imagens foi realizada pelo autor, com situações diferentes 

em grau de intervenção no ambiente natural, práticas de ecoturismo e turismo de base 

comunitária. Os beneficiários eram convidados a dispor as imagens em ordem decrescente, da 

que mais agradaria para a que menos agradaria. Apenas na avaliação dos questionários é que o 

autor atribuiu as notas, para conhecer a ordem de preferência das escolhas dos beneficiários. 
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Para a primeira cena escolhida pelo beneficiário em cada questionário o autor atribuiu a 

pontuação de 1 e assim por diante até a última que recebeu a pontuação 5. A avaliação geral 

da escolha das imagens que os beneficiários acreditavam que mais agradaria ao turista se deu 

pelo somatório das pontuações recebidas por cada cena, sendo que a pontuação poderia variar 

entre o mínimo de 200 (caso todos os 200 entrevistados escolhessem a mesma cena como a 

primeira, atribuindo a ela 1 ponto) e o máximo de 1000 (caso todos os 200 entrevistados 

escolhessem a mesma cena como a última, atribuindo a ela 5 pontos). A imagem que 

conseguiu a menor pontuação foi considerada assim a que mais agradaria ao turista na opinião 

dos beneficiários da Resex, pois significou que esta imagem esteve entre as primeiras a serem 

escolhidas pela maioria, recebendo as menores pontuações nas respostas dos questionários. 

Para chegar ao segundo objetivo específico, que era diagnosticar potencialidades 

para a prática turística sustentável na Resex Marinha de Gurupi-Piriá, a partir da análise dos 

questionários foram diagnosticadas quais comunidades poderiam receber iniciativas de prática 

do turismo sustentável na Resex, sendo compiladas e comparadas as respostas dadas. 

Para a conclusão da segunda etapa do trabalho de campo, no que se refere às 

potencialidades das três comunidades mais indicadas pelos beneficiários como sendo as mais 

propícias para e realização do turismo, foi realizada visita técnica nas comunidades Serra do 

Piriá, Fernandes Belo e Apeú Salvador. 

Serra do Piriá e Fernandes Belo são acessíveis via terrestre, porém para a vistoria em 

Apeú Salvador foi necessário alugar um barco, saindo do porto de Jutaí (próximo a Serra do 

Piriá), descendo o rio Piria, num percurso de pouco mais de 30 Km, feito em 

aproximadamente três horas 

Nestas visitas foi feita uma análise da infraestrutura urbana e turística presente e 

potencial para desenvolvimento do turismo sustentável em cada comunidade. 

Como método de coleta de dados nesta fase foram realizadas pelo autor caminhadas 

por diversas partes das três comunidades escolhidas, com o auxílio de lideranças locais, 

realizando-se registros fotográficos, anotações e coletas e coordenadas geográficas. 

Por fim, para o alcance do terceiro objetivo específico, que era propor indicadores 

para a avaliação da prática de turismo sustentável, adequados à realidade local, a partir das 

informações coletadas com os beneficiários e após as análises dos dados provenientes dos 

questionários, buscou-se identificar as potencialidades turísticas das três comunidades 

selecionadas. Com base nestas potencialidades e na literatura consultada (porém sem seguir 
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nenhum autor especificamente) sobre turismo sustentável e sobre indicadores de 

sustentabilidade para atividade turística, o presente trabalho sugeriu um conjunto de 

indicadores de fácil aplicação que, na visão do autor, melhor se adequaria à realidade das 

comunidades da Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá.  

 

2.1 – Aplicação dos indicadores 

 

É preciso, porém, deixar claro que estes indicadores não foram testados pelo autor, 

considerando que sua utilização está fora do escopo e da dimensão temporal deste trabalho, 

contudo são oferecidos como sugestão para futuras aplicações, adaptações e 

aperfeiçoamentos. 

São dez indicadores mais específicos, considerando a realidade da população 

beneficiária da Resex, mas que são capazes de registrar a influência que o turismo pode vir a 

causar em alguns aspectos de seu modo de vida. 

O primeiro ano de mensuração deve servir como marco zero, para que o 

monitoramento com o uso dos indicadores seja feito a partir do ano seguinte, nos períodos 

assinalados, em sua maioria no mês de julho, mês este escolhido pelos beneficiários como 

mais propício a atividade turística. 

Os indicadores são simples e as informações relativas a eles podem ser facilmente 

obtidas junto às lideranças comunitárias locais ou agentes locais ligados ao turismo. 

Para cada indicador, será estabelecido um número, ligado ao indicador, como marco 

zero no primeiro ano de monitoramento. A partir do segundo ano, se o número ligado àquele 

indicador tiver diminuído, será lançado “1” no seu índice. Caso o número ligado àquele 

indicador tenha se mantido, será lançado “2” em seu índice. Porém, se o número ligado aquele 

indicador tiver aumentado, será lançado “3” em sue índice.  

Especial atenção aos indicadores de situações indesejadas, que são apenas dois:  

incidentes e acidentes envolvendo turistas e quantidade de resíduos jogados nas áreas 

públicas, pois para estes, o lançamento dos índices é inverso, sendo “3” para diminuição, “2” 

para manutenção e “1” para aumento.  

Vamos exemplificar a utilização de um indicador, para facilitar o entendimento. 

Exemplo: Digamos que no marco zero (1º ano) foram constatados 8 barcos fazendo transporte 

ou passeios com turista. Se no ano seguinte (2º ano) o número subir para 9, a este indicador 

será atribuído índice 3, e 9 será o número base para a avaliação desse indicador no ano 
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subsequente. Se no ano subsequente (3º ano) o número de barcos cair para 8 ou menos, será 

atribuído a este indicador o índice 1. Caso o número de barbos tenha se mantido, será 

atribuído índice 2. 

Feita esta análise, a partir do segundo ano, com cada um dos dez indicadores, os 

índices de todos serão somados e divididos por dez obtendo-se o índice geral. Isto fará o 

índice geral variar entre 1 (pior situação) e 3 (melhor situação). Será considerado sustentável 

o turismo naquela comunidade ou para aquela atividade, se o índice geral se mantiver igual ou 

superior a 2.  

Isto não impede que medidas sejam tomadas para reverter o problema detectado por 

um ou poucos indicadores que isoladamente pioraram, mesmo que a maioria dos indicadores 

tenha melhorado. A análise pode ser feita indicador por indicador. 

A partir do segundo ano, o cálculo do valor do índice geral do 2º ano deve ser o total 

da soma dos indicadores do 2º ano dividido por 10, vezes peso 2, mais o índice geral do 1º 

ano dividido pela soma dos pesos 1 e 2. No terceiro ano, o índice geral do 3º ano será o total 

da soma dos indicadores do 3º ano dividido por 10, vezes peso 3, mais o índice geral do 1º 

ano vezes o peso 1 e do 2º ano vezes o peso 2, dividido pela soma dos pesos 1 , 2 e 3; e assim 

por diante. 

O sistema de pesos é necessário para que se mantenha a proporcionalidade e o 

equilíbrio entre os valores, que se manterão sem distorções entre 1 (pior cenário) e 3 (melhor 

cenário), considerando sustentável a atividade turística se o índice geral se mantiver igual ou 

superior a 2. O conjunto completo pode ser visto na Figura 10 

A vantagem desse sistema é que ao longo dos anos será possível indicar tendências 

de melhora ou piora nas condições de sustentabilidade nas atividades monitoradas.  

A desvantagem é que outros importantes aspectos da sustentabilidade foram deixados 

fora do sistema tendo em vista que foram privilegiados os indicadores considerados de fácil 

aplicação. No entanto, ressaltamos que foram consideradas na elaboração dos indicadores as 

respostas dadas aos questionários pelos beneficiários da Resex Marinha de Gurupi-Piriá, 

conforme fundamentação constante na Figura 11 
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Dimen-

sões 
Indicadores Descrição 

Parâme- 

tros 
Período 

Critério de 

análise 

Índice 

Ano 1 

Índice 

Ano 2 

Índice 

Ano 3 

Turística Nº de 

embarcaçõe
s utilizadas 

no turismo 

Contabiliza do nº de 

embarcações de moradores das 
comunidades que compõem a 

Resex utilizadas no transporte 

de turistas (trajetos e passeios). 
Cada embarcação só pode ser 

contada uma vez no período. 

        = +1 
 

        = +2 
 

        = +3 
 

De 10 a 

20 de 
julho 

Nº de 

embarcações 

   

Turística Nº de guias 

contratados 

Contabiliza o nº de guias 

moradores das comunidades 
que compõem a Resex 

contratados. 

        = +1 
 

        = +2 
 

        = +3 
 

De 10 a 

20 de 
julho 

Nº de guias    

Turística Nª de leitos 

ocupados 

Contabiliza o nº de leitos 

ocupados apenas nas 
comunidades alvo do 

monitoramento. 

        = +1 
 

        = +2 
 

        = +3 
 

De 10 a 

20 de 
julho 

Nº de leitos    

Turística Incidentes e 

acidentes 

envolvendo 

turistas 

Contabiliza as ocorrências de 

violência ou acidentes 

envolvendo turistas nas 

comunidades alvo do 

monitoramento. 

        = +3 
 

        = +2 
 

        = +1 
 

De 10 a 

20 de 

julho 

Nº de 

ocorrências 

   

Turística Satisfação 

do turista 

Demonstra o nível de satisfação 

dos turistas, com a oferta 

técnica (alojamentos, 
alimentação, receptividade e os 

atrativos) 

        = +1 
 

        = +2 
 

        = +3 

 

De 10 a 

20 de 

julho 

Somatório 

das notas dos 

formulários 

   

Turística Existência 

de sistema 

de registro 
e controle 

da visitação 

Analisa a implantação e 

funcionamento de sistemas de 

contagem e registro de turistas 
nos atrativos das comunidades 

da Resex. 

        = +1 
 

        = +2 
 

        = +3 

 

De 10 a 

20 de 

julho 

Nº de 

sistemas de 

registro 
implantados 

   

Social Nº de 
residências 

com fossa 

séptica 

Contabiliza o nº de residências 
nas comunidades alvo do 

monitoramento com fossa 

séptica 

        = +1 
 

        = +2 
 

        = +3 

 

De 10 a 
20 de 

julho 

Nº de 
residências 

   

Social Nº de 
comunit.  

capacitados 

na área de 
serviços 

ligados ao 

turismo 

Nº de comunitários  
capacitados na área de serviços 

ligados ao turismo (Condução, 

transporte, alimentação, 
hospedagem etc)  

        = +1 
 

        = +2 
 

        = +3 

 

De 
agosto 

até junho 

do ano 
seguinte 

Nº de 
comunitários 

capacitados 

   

Ambient

al 

Quantidade 

de resíduos 

jogados nas 
áreas 

públicas 

Deve ser fotografado local de 

maior visitação para 

comparação com fotografia do 
ano seguinte no mesmo local, 

do mesmo ângulo 

        = +3 
 

        = +2 
 

        = +1 

 

Segundo 

domingo 

de julho, 
entre 16 e 

17 h 

Quantidade 

de lixo 

percebida 
visualmente 

   

Ambient
al 

Nº de dias 
com coleta 

de lixo 

Nº de dias com coleta de lixo 
municipal. 

        = +1 
 

        = +2 
 

        = +3 

 

De 10 a 
20 de 

julho 

Nº de dias 
com coleta de 

lixo 

   

Total da soma dos índices dos indicadores do 1º ano dividido por dez vezes peso 1    

Total soma dos indicadores do 2º ano dividido por 10 vezes peso 2 + índice geral do 1º ano dividido pela soma dos 
pesos 1 e 2 

  

Total soma dos indicadores do 3º ano dividido por 10 vezes peso 3 + índice geral do 1º vezes peso 1 +o índice do 2º ano vezes 

peso 2, dividido pela soma dos pesos 1 , 2 e 3 

 

Figura 10. Indicadores de sustentabilidade sugeridos para aplicação na Resex Marinha de Gurupi-Piriá. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Indicadores Fundamentação 

Nº de embarcações 

utilizadas no turismo 

Levando em consideração a indicação de praias, rios e igarapés como altos valores 

e principais atrativos, o transporte aquático deve ser uma das primeiras atividades 

a ser impulsionada com o desenvolvimento da atividade turística. 

Nº de guias contratados Levando em consideração que a maioria dos que demonstraram interesse em 

trabalhar com turismo apontaram essa atividade como preferida. 

Nª de leitos ocupados Não há atividade turística propriamente dita sem atividades de alojamento. 

Incidentes e acidentes 

envolvendo turistas 

Considerando que a violência é a principal preocupação com os aspectos 

negativos que podem ser trazidos pelo turismo, é necessário incluir esse indicador. 

Satisfação do turista Fator primordial para o retorno e para a divulgação positiva e um atrativo turístico 

não poderia ser esquecido. 

Existência de sistema de 

registro e controle da 

visitação 

Essencial para uma adequada avaliação do fenômeno do turismo, sem sistema de 

registro não é possível a aplicação segura de indicadores.  

Nº de residências com 

fossa séptica 

Reflexo direto na melhoria das condições sanitárias, na impossibilidade de 

implantação de saneamento básico com coleta de água residual, a fossa séptica se 

mostra como medida alternativa para comunidades rurais. 

Nº de comunitários  

capacitados na área de 

serviços ligados ao 

turismo 

Considerando que “não sabe” e “se capacitando” foram duas das principais 

respostas para a pergunta como a comunidade pode participar do turismo a 

entendendo a natureza especial do turismo junto à comunidades tradicionais, a 

capacitação continuada é de suma importância no processo. 

Quantidade de resíduos 

jogados nas áreas públicas 

Considerando que a poluição está entre as principais preocupações com os 

aspectos negativos a serem trazidos pelo turismo, é necessário incluir esse 

indicador. 

Nº de dias com coleta de 

lixo 

Este indicador, além de melhorar a qualidade ambiental, também reflete o 

compromisso institucional da municipalidade com consequências diretas para o 

turismo. 

Figura 11. Fundamentação para a escolha dos indicadores. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

Após aproximadamente 3 meses de coleta de dados com a aplicação de questionários 

em 24 comunidade diferentes finalmente foi possível começar a perceber as noções que estes 

beneficiários têm em relação ao turismo.  

Para a realização do trabalho de campo, após aprovação do Conselho de Ética e do 

Sistema de Informações sobre Biodiversidade – SISBIO, foi realizada reunião com o 

Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista, contendo os representantes dos polos 

comunitários a serem pesquisados para esclarecimentos à população local dos objetivos e 

alcance do trabalho. Nas comunidades que manifestaram seu consentimento, foram realizadas 

visitas nas quais foram aplicados questionários, com perguntas abertas e fechadas, adaptados 

a partir de Stori (2005), para conhecer a noção dos beneficiários da Resex Marinha de Gurupi-

Piriá quanto à atividade turística. 

 

3.1 – Da informação aos números 

 

O questionário aplicado, a todos os participantes, era composto por seis perguntas de 

natureza mais voltada para identificação social (gênero, idade, escolaridade, principal 

ocupação, nível de renda e tempo na Resex),  

Da análise dos dados, pudemos notar que houve uma distribuição muito parecida 

entre os gêneros com uma diferença de 2% a mais de mulheres ouvidas em relação aos 

homens, dentro dos 200 entrevistados, 51% foram mulheres e 49% homens. Tal regularidade 

foi um dos objetivos na aplicação dos questionários para que o resultado final considerasse 

um peso semelhante entre as respostas de homens e mulheres. 

Na caracterização por idade pudemos perceber um predomínio dos participantes 

entre 26 e 35 anos, sendo que apenas um por possuía mais de 65 anos (Figura 12). 
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Figura 12. Distribuição por idade 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

A análise da escolaridade em relação a taxa de analfabetismo (Figura 13) mostrou 

uma coincidência exata com o índice de dez por cento de analfabetos em relação ao Estado do 

Pará divulgado pelo IBGE (2016) na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) de 

2015.  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distribuição por escolaridade 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Também chama atenção o baixo número de pessoas com formação superior, apenas 

16% dos entrevistados. O levantamento dos dados junto a população confirma sua natureza de 

população tradicional, revelada pela declaração de mais de 50% dos entrevistados terem como 

ocupação principal a agricultura ou a pesca (Figura 14).  
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Figura 14. Distribuição 

por ocupação principal 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

A estreita ligação entre populações tradicionais e a baixa renda que suas atividades 

propiciam se revela na próxima figura, o nível de renda (Figura 15), pois 85% dos 

entrevistados declararam possuir renda mensal de até um salário mínimo mensal, sendo que o 

número poderia ser maior, visto que 2,5% dos entrevistados não responderam a esta pergunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Distribuição por renda 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

 

Uma análise, feita por Freitas (2013), do turismo na Resex Marinha Caeté-Taperaçu, 

no município de Bragança, distante apenas 115 Km do município de Viseu, mostra como o 

turismo de massa exclui as comunidades tradicionais da distribuição da renda e 

consequentemente da melhoria da qualidade de vida: 

 

“Com isso, conclui-se que o envolvimento das comunidades da Reserva Extrativista 

Marinha de Caeté-Taperaçu com o turismo na Praia de Ajuruteua se dá sob uma 

relação conflituosa, por conta de estes considerarem que há um monopólio entre os 

donos de estabelecimentos na Praia, e que estes além de não conseguirem ter 

possibilidade de serem donos de estabelecimentos comerciais, também não 

conseguem pelo menos vender sua produção para esses comerciantes. A partir da 
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descrição e análise da realidade da RESEX, identificamos ser a sustentabilidade 

sociocultural relativa, positiva pela participação dos comunitários no destino da 

Reserva e de suas vidas e negativo pelos impactos provocados pelo turismo na Praia 

de Ajuruteua, um enclave para o turismo de massa que pouco interage com a cultura 

local, econômica ou socialmente. O fluxo turístico e seus potenciais benefícios não 

atinge a RESEX como atrativo ambiental e sociocultural, visto não ocorrer a relação 

turista x comunidade local, e fica limitado onde apenas o visitante vai, na Praia.” 

(FREITAS, 2013, p. 106) 
 

Mais uma vez, a ancestralidade no território caracteriza os participantes da pesquisa 

como mais um aspecto de população tradicional. A Figura 16 mostra de que mais de 75 % 

afirmam morar em suas comunidades há mais de 15 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Figura 16. Distribuição pelo tempo na comunidade 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

O questionário também possuía três perguntas que nos permitiu perceber o que os 

beneficiários valorizavam, quais seus descontentamentos e do que sentiam falta em suas 

comunidades. 

Na primeira delas (Figura 17) os igarapés, as praias, os rios e a Serra do Piriá, 

atributos naturais que fazem parte do dia a dia destas comunidades responderam por 85 % do 

que eles consideram bom na Resex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. O que consideravam bom. 
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Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

Esse patrimônio natural que orgulha os moradores das comunidades da Resex, é sem 

dúvida sua maior aposta numa possível implementação de atividade turística sustentável. 

Já a lista de descontentamentos (Figura 18), com exceção do primeiro item (estrada = 

20%), historicamente causador de sofrimento e isolamento daquela população (Figura 19), 

alinham a realidade das comunidades da Resex com a difícil realidade por que passa a maioria 

dos moradores sobretudo nos pequenos municípios do Brasil, obrigando a população a 

enfrentar os males da falta de abastecimento d’água, desemprego, insegurança, violência e 

drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. O que consideravam ruim 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

 

 

 

Figura 19. Estrada BR 308 Bragança – Viseu no inverno amazônico 
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Fonte: Josiel Vasconcelos, 2018 

Diante do quadro dos descontentamentos, lhes foi perguntado o que falta (Figura 20) 

e a maioria respondeu educação ou saúde. Essas duas respostas somadas totalizaram mais de 

38 % das respostas totais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. O que mais sentiam falta. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

Essas carências são consequências, e por vezes, num círculo vicioso, também são 

causas, de um injusto modelo de desenvolvimento que envolve políticas públicas maculadas 

por corrupção, incompetência, favorecimento e tantas outras mazelas a que está sujeita a 

população mais carente deste país. 

Quanto à participação comunitária na gestão da Unidade de Conservação Federal, 

exatamente a metade dos entrevistados afirmou não serem convidados para as reuniões. 

Perguntados se efetivamente participam das reuniões, 42,5% dos entrevistados afirma 

participar. 

Perguntados sobre os motivos para participar ou não participar das reuniões, os que 

vão, em sua maioria o fazem para se manter informados (Figura 21), enquanto que a maioria 

dos que não vão atribuem o motivo à falta de convite, seguido pela falta de interesse (Figura 

22).  
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Figura 21. Motivos para participar das 

reuniões.                 . 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Motivos para não participar 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Diversos motivos podem justificar essa baixa participação social na gestão da 

Unidade, e embora não esteja no escopo deste estudo enfrentar tal questão, é importante 

registrar parte das conclusões de Santos (2015 p. 134 - 137) sobre o assunto: 

 

“Esse contexto, associado à falta de informação e capacitação, à divergência 

ideológica e partidária, assim como o gravíssimo quadro de baixa escolaridade, 

certamente, restringe a participação dos usuários da RESEX no seu processo de 

gestão. Destaca-se que a população das comunidades estudadas não foi 

instrumentalizada para o exercício de funções gerenciais e pouquíssimas 

oportunidades de formação foram disponibilizadas neste sentido. Além disso, os 

mecanismos instituídos para fomentar a participação e o envolvimento comunitário 

na gestão da UC obtiveram proveitos pouco efetivos no que se refere à participação 

qualitativa dos extrativistas locais.  

... 

Não se pode negar que muita coisa avançou no sentido de promover mudanças reais 

na melhoria das condições habitacionais, de apoio à produção extrativista a muitos 

usuários dessas comunidades. Contudo, é preciso ampliar o campo de atuação e 

empoderamento do movimento social, que carrega como propósito maior a luta em 

prol da efetivação das expectativas idealizadas no processo de criação da UC, com o 

intuito de não deixar que seus sonhos, projetos, planejamentos tornem-se um “futuro 

passado”. 
 

Trazendo essa reflexão para a Resex Gurupi-Piriá, encontramos total 

correspondência quanto a baixa participação social na gestão da Unidade. Apesar de 

identificadas as potencialidades, como vimos na revisão teórica, o protagonismo das 

comunidades é peça fundamental para a implementação de atividades de turismo de base 

comunitária. A baixa participação social na gestão da Resex pode indicar sérias dificuldades 

na própria capacidade de associativismo dessas populações.   

A partir daqui o questionário apresenta treze perguntas que buscam descortinar as 

noções dos beneficiários da Resex Marinha de Gurupi-Piriá sobre turismo propriamente dito. 
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Começa com o questionamento se já viu pessoas fazendo turismo na Resex. Devemos 

registrar que não houve esclarecimento sobre a definição de turista por parte do autor.  

Quase 55% dos entrevistados já viram pessoas fazendo turismo na Resex, o que 

demonstra que, apesar da pouca estrutura, a atividade turística existe na Unidade. 

Pouco mais de 90% dos entrevistados acreditam que é possível conciliar turismo e 

atividade extrativista tradicional. E mais de 95% dos entrevistados acreditam que a 

comunidade pode participar da atividade de turismo na Resex. 

Em conjunto estas duas últimas perguntas dão a noção da imensa aceitação e 

possibilidade de envolvimento comunitário na atividade turística. 

As perguntas seguintes (como a comunidade deve participar do turismo na Resex? E 

se já trabalhou com turismo?) (Figuras 29 e 30) indicam que é preciso capacitar esses 

beneficiários, pois a resposta mais repetida para a primeira foi “que não sabe como” seguida 

por “guia”; e para a pergunta sobre se já trabalhou com turismo, 96% respondeu que não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Como a comunidade pode participar do turismo. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Já em relação a experiência de trabalho com turismo, apenas 8, dos 200 participantes 

afirmaram já ter trabalhado nessa área, sendo 5 como condutores de visitantes. 

Por outro lado, 57% dos entrevistados demonstraram interesse em trabalhar com 

turismo. Percebe-se que, mais do que aceitar que seja realizado turismo na Resex, a maioria 
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dos participantes tem interesse em trabalhar com turismo. Nesse interesse, mais uma vez, guia 

foi a resposta mais 

escolhida, sendo mais citada 

do que todas as outras respostas 

(Figura 24). 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Se tem interesse, como. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Dos que não demonstraram interesse em trabalhar com turismo a maioria 

simplesmente não se sente atraída pela área. 

Na sequência, o questionário traz a pergunta que possibilitou a concretização do 

segundo objetivo específico deste trabalho, quando os beneficiários eram solicitados a indicar 

três comunidades ligadas a Resex em que acreditavam que poderia haver turismo (Figura 25). 

O pedido de indicar três, e não apenas uma comunidade se deve a tentativa de evitar a 

tendência, comprovada em campo, que os moradores têm de indicar a própria comunidade na 

qual moram, independente de seu merecimento, na esperança de que a pesquisa desencadeie 

algum projeto ou benefício na área. Assim, com a indicação de três lugares, essa tendência se 

dilui, buscando refletir o que pensa a maioria. As comunidades escolhidas foram: Serra do 

Piriá (42%), Fernandes Belo (28,5%) e Apeú Salvador (27,5%). 
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Figura 25. Comunidades em que poderia haver turismo. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
 

Conhecidas as comunidades mais atrativas para o turismo, segundo os próprios beneficiários 

da Resex Marinha de Gurupi-Piriá, restava saber quais seus principais atrativos (Figura 26) e a 

coerência das repostas se confirmou mais uma vez, pois foram considerados como os principais 

atrativos, aquilo que mais valorizavam na questão “sobre o que tem de bom aqui” (Figura 17): as 

praias, os igarapés, a Serra do Piriá, os rios.  

 

 

 

Figura 26. Os atrativos. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Quando perguntados sobre, quem era, para eles, o turista (Figura 27), na intenção de 

saber que ideia faziam sobre o mesmo, o resultado foi uma quase totalidade de respostas 

consideradas positivas ou neutras. A maioria das repostas estava ligada a ideia de turistas 

como pessoas que viajam para conhecer outros lugares, para apreciar a natureza, por lazer ou 

apenas a passeio. Apenas uma resposta considerou turista como um elemento transformador 

da paisagem, numa possível referência a ação negativa do turismo.  

Claro que o resultado do turismo, e por conseguinte da ação do turista, dependerá 

muito do modo como o turismo é planejado e posto em prática. Mas isolados esses fatores, o 

resultado dos questionários indica que a comunidade está aberta a uma prática participativa, 

responsável e planejada de turismo.  
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Figura 27. Quem é o turista. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

A melhor época para a prática do turismo nas comunidades da Resex (Figura 28), segundo 

seus próprios beneficiários é o mês de julho. O mês de julho, considerado “o verão” desta região da 

Amazônia, recebeu 60 % das indicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. A melhor época para o turismo. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

As expectativas quanto ao que o turismo pode trazer de bom para as comunidades (Figura 

29) estão relacionadas a renda, desenvolvimento e conhecimento, juntos representaram 64% dos 

possíveis benefícios indicados.   
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Figura 29. O que poderia trazer de bom. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

 

Ainda que quase a totalidade dos entrevistados desconheça os textos dos estudiosos 

do turismo, podemos perceber o paralelo entre os principais temores apresentados pelos 

beneficiários da Resex na questão “o que o turismo pode trazer de ruim?” (figura 30) e o 

trecho do texto que segue: 

   

“Por outro lado, é importante destacar os diversos riscos e mazelas atuais e 

históricos do turismo, relacionados com: a) a deturpação da imagem local: de 

violência, insegurança e práticas insustentáveis de turismo, como o turismo sexual e 

de apropriação; b) conflitos e mazelas: prostituição infanto-juvenil, aumento do 

tráfico de drogas e da violência, poluição, conflitos socioambientais, ocupação 

desordenada, etc.; c) concentração de renda: canalização dos benefícios econômicos 

os quais, normalmente, os moradores locais não os usufruem devidamente d) 

sobrecarga de serviços básicos e estruturas e equipamentos públicos, e mudanças de 

dinâmicas locais; e) comprometimento de ativos ambientais e culturais locais (Áreas 

de Preservação Ambiental e Patrimônio Histórico Cultural); entre outros.” 

(BARBOSA, 2016, p. 132) 

 

 

Como podemos ver, os riscos ligados ao turismo são sérios e de difícil recuperação. 

Quando pensamos em associar esses riscos às populações tradicionais as consequências 

podem ser ainda mais graves, já que estes podem perder definitivamente o tecido social que 

lhes dá coesão e que lhes caracterizam em sua cultura e em seu modo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. O que poderia trazer de ruim. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
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Violência, poluição, drogas, destruição ambiental, prostituição, doenças e tantos outros 

temores que essa população traz em relação ao turismo, mostram o paralelo que pode existir entre os 

saberes passados através da oralidade e os saberes provenientes da academia. 

Quando questionados sobre quais as principais dificuldades para a prática do turismo nas 

comunidades da Resex (Figura 31), mais de 50 % dos entrevistados responderam que era a estrada ou 

o acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Maiores dificuldades para o turismo. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Sobre a responsabilidade por cuidar dos atrativos turísticos nas comunidades, (Figura 42) 

quase 50% responderam que a própria comunidade seria responsável. Esse número subiria para 75% 

se considerássemos como a mesma resposta “comunidades” e “moradores”, que resolvemos manter 

separados, pelo caráter mais coletivo do primeiro termo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Responsável pela qualidade do ambiente. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

 

Inserido no questionário havia um teste, também adaptado de STORI (2005), para 

avaliar a valorização por parte dos beneficiários de cinco cenas relativas a turismo sendo: a) 
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praia deserta; b) praia com bares e restaurantes; c) trilha na natureza; d) comunidade fazendo 

farinha; e) passeio de caiaque (Figura 33).  

Neste exercício, os beneficiários puderam classificar em sua opinião o que mais 

agradaria ao turista. A escolha das imagens foi realizada pelo autor, com situações diferentes 

em grau de intervenção no ambiente natural, práticas de ecoturismo e turismo de base 

comunitária. Os beneficiários eram convidados a dispor as imagens em ordem decrescente, da 

que mais agradaria para a que menos agradaria. Apenas na avaliação dos questionários é que o 

autor atribuiu as notas, para conhecer a ordem de preferência das escolhas dos beneficiários. 

Para a primeira cena escolhida pelo beneficiário em cada questionário o autor atribuiu a 

pontuação de 1 e assim por diante até a última que recebeu a pontuação 5. A avaliação geral 

da escolha das imagens que os beneficiários acreditavam que mais agradaria ao turista se deu 

pelo somatório das pontuações recebidas por cada cena, sendo que a pontuação poderia variar 

entre o mínimo de 200 (caso todos os 200 entrevistados escolhessem a mesma cena como a 

primeira, atribuindo a ela 1 ponto) e o máximo de 1000 (caso todos os 200 entrevistados 

escolhessem a mesma cena como a última, atribuindo a ela 5 pontos). A imagem que 

conseguiu a menor pontuação foi considerada assim a que mais agradaria ao turista na opinião 

dos beneficiários da Resex, pois significou que esta imagem esteve entre as primeiras a serem 

escolhidas pela maioria, recebendo as menores pontuações nas respostas dos questionários. 

De forma relativamente equilibrada (com diferença de menos de 7% dos pontos 

possíveis entre a menor e a maior pontuação), foram consideradas como as mais atrativas ao 

turista as atividades nesta ordem:  a)  praia deserta c) trilha na natureza;  e) passeio de 

caiaque; b) praia com bares e restaurantes  e por fim   d) comunidade fazendo farinha.    

Nota-se que a cena que guardava mais relação com o turismo de base comunitária 

(comunidade fazendo farinha) foi considerada a menos atrativa dentre as cenas apresentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. O que mais atrai o turista. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
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3.2 – Diagnóstico das potencialidades 

 

 

3.2.1 – Serra do Piriá 

 

Citada como a principal atração natural da Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-

Piriá, a Serra do Piriá provavelmente é a mais conhecida. Possui uma página no facebook com 

seu nome e já foi rota de expedições partindo da capital Belém. 

Para acessar a Serra do Piriá, partindo de Belém, é necessário seguir pela BR 306, até 

o Município de Bragança, seguindo depois pela BR 308 (trecho de aproximadamente 20 Km 

sem asfalto) até a comunidade do Patau (Figura 34) A partir daí segue-se a PA 462, passando 

pela Comunidade de Açaiteua, mais 45 Km, num total de aproximadamente, 275 Km desde a 

capital Belém. 

 

Figura 34. Comunidade Patau. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 

 

O Acesso à Serra do Piriá é em parte, o acesso a própria Comunidade de Fernandes 

Belo, que é o segundo maior distrito de Viseu, menor apenas que a sede do Município. As 

estradas vicinais de terra da região são difíceis, esburacadas e no período do inverno contam 

com as dificuldades adicionais causadas pelas cheias dos igarapés e destruição de pontes. Para 

acessar a área para a visita técnica foi necessário atravessar de carro, com alto risco, pontes 

improvisadas como a da Figura 35. Não é de se estranhar que “estrada” foi apontada pela 

maioria nos entrevistados na questão “O que tem de ruim aqui? (Figura 17), acompanhada de 
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perto por “falta de transporte” e “acesso”. 

 

 

Figura 35. Pontes precárias de acesso a região de Fernandes Belo e Serra do Piriá. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 

 

A infraestrutura da área é precária faltam os serviços mais básicos ligados ao turismo 

como informação, transporte, hospedagem e alimentação. Serviços para a população que 

indiretamente também afetam o turismo como educação, saúde, abastecimento de água, 

saneamento básico também estão quase ou totalmente ausentes, apesar de iniciativas como a 

que flagramos na construção de uma escola (Figura 46)  

 

Figura 36. Escola em construção em comunidade da Serra do Piriá. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 

A partir da Comunidade Centro Alegre (novo nome dado a Comunidade Serra do 

Piriá), é possível chegar ao topo da Serra do Piriá por uma pequena estrada vicinal em boas 

condições de trafegabilidade, num percurso aproximadamente 03 Km. Fomos acompanhados 
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pelo Sr. por uma liderança local, 29 anos, morador nascido na comunidade, que gentilmente 

concordou em ser nosso condutor, dando-nos algumas informações sobre a prática do turismo 

no local. 

Segundo o nosso condutor, é comum nos finais de semana muitos moradores locais, 

de Fernandes Belo ou de Viseu subirem a Serra, principalmente com motos. Embora 

esporádicos, ainda segundo nosso condutor, também são recebidos turistas de outros Estados 

ou até de outros países. Alguns já questionaram se havia lugar para dormir na comunidade, 

tendo inclusive uma vez, seu pai cedido um quarto para abrigar um casal do Rio Grande de 

Sul, porém ser cobrar a estadia. 

Não há pousada ou hotel nas comunidades próximas a Serra do Piriá, sendo o hotel 

mais próximo o único de Fernandes Belo, que por sua vez possui nove unidades habitacionais 

bastante simples sem aparelho de TV ou ar condicionado e que serviu de hospedagem durante 

as visitas de campo para aplicação dos questionários na região e visitas técnicas para 

realização desta pesquisa.  

“A Serra do Piriá é a elevação mais importante da região, formando um conjunto de 

platôs alinhados na direção N-S, com cerca de 10 km de extensão e 0,5 a 2,0 km de largura, e 

com cerca de 70 m de desnível em relação ao Rio Piriá.” (PINHEIRO et al. 2001, p 70) 

Já em relação às potencialidades, do alto da Serra do Piriá, tem-se uma vista 

magnífica do rio Piriá e da planície costeira da região (Figuras 37 e 38).  

 

Figura 37. Vista do alto da Serra do Piriá em direção ao norte e a foz do Rio Piriá. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 
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Figura 38. Vista do alto da Serra do Piriá em direção ao sul. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 

O local no passado foi objeto de exploração de uma empresa do ramo de cimento e 

ainda guarda as marcas desta época, atividade já proibida há pelo menos quinze anos. 

Além da vista, o alto da serra possui um conjunto de cavernas de bauxita (Figura 39) 

habitadas por diversos animais, dentre eles morcegos hematófagos, outrora muito temidos na 

região. 

 

Figura 39. Vista da entrada da Gruta do Piriá. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 
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Rica em histórias, com uma vista exuberante e vegetação preservada, a serra do Piriá 

apresenta um imenso potencial para alavancar o turismo sustentável na região. Seu acesso 

fácil a partir das comunidades próximas, permite além das subidas em veículos motorizados, 

subidas de bicicleta, a cavalo ou mesmo caminhadas.  

Ela representa, para a maioria dos entrevistados, símbolo de orgulho, e acreditamos 

que isto pode ser extrapolado para a população do município de Viseu, ao torna-la um ícone 

para ser estampado em camisetas e suvenires, criando um caminho para o artesanato e geração 

de renda.  

Como a subida da Serra é relativamente rápida, além dos passeios já mencionados, é 

possível combinar o ícone “Serra do Piriá” com outros atrativos, formando produtos turísticos 

variados como por exemplo o nascer ou pôr do sol na serra; o almoço na comunidade, após o 

passeio, valorizando a culinária local, forte em pescado e crustáceos; um combinado com 

subida à serra e passeio de barco no Rio Piriá, talvez até um combinado entre subida à serra e 

passeio de barco para conhecer a comunidade de Apeú Salvador, que também foi indicada 

como uma das três mais propensas ao turismo, e tantas outras possibilidades.   

Apresentamos em destaque no mapa de declividade da Resex o elevado da Serra do 

Piriá (Figura 40) 

 

Figura 40. Mapa de altitude da Resex de Gurupi-Piriá, com destaque para a Serra do Piriá 

Fonte: ICMBio (2010) 
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3.2.2 – Fernandes Belo 

 

Fernandes Belo é o segundo maior distrito de Viseu, com cerca de dez mil habitantes 

(Figura 41).  O distrito possui uma localização estratégica para acesso a várias outras 

comunidades, sendo o centro comercial da micro região.  

 

Figura 41. Vista do centro de Fernandes Belo. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 

 

O banho nos igarapés com alguma infraestrutura para venda de bebidas e comida 

(balneários) como o Rio da Prata (Figura 42) foi considerado pelos entrevistados como um 

dos principais atrativos para o turismo. As festas também foram bastante citadas. 

 

 

Figura 42. Vista do balneário Rio da Prata em Fernandes Belo. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 

 

A partir de Fernandes Belo também é possível chegar a Comunidade de Ilha Grande 
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(Figura 43) importante porto de acesso ao Rio Piriá. 

 

 

Figura 43. Paisagem da Comunidade Ilha Grande – Resex Marinha de Gurupi-Piriá 

Fonte: Josiel Vasconcelos, 2017 

 

Mas o maior potencial para o turismo sustentável em Fernandes Belo é sua ligação 

com a experiência única “Emaús”.  

Com a destruição de parte da praia do Cajueiro pela erosão, em 1987, dezesseis 

famílias resolveram se mudar de lá e formar uma comunidade. Mas não seria uma 

comunidade qualquer, eles trouxeram a esperança de começar uma experiência 

verdadeiramente socialista-religiosa, no sentido de distribuição igualitária do trabalho e dos 

frutos do trabalho. Com a ajuda de missionários italianos, formaram a comunidade de 

“Emaús”, inspirada no livro bíblico dos Atos dos Apóstolos. Os moradores construíram, eles 

próprios, suas habitações comunitárias (Figura 44). Enquanto uns construíam as casas, outros 

pescavam e plantavam para alimentar toda a comunidade e mesmo o excedente da pesca 

vendido, também era repartido entre eles.  
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Figura 44. Vista das habitações justapostas em Emaús. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 

 

Sem energia elétrica e estrada de acesso, as famílias passaram por inúmeras 

dificuldades, mas se mantiveram unidas, até que por volta de 2007, em busca de educação 

para seus filhos e pela própria articulação social que deu origem a Resex Marinha de Gurupi-

Piriá, as famílias se mudaram para Fernandes Belo, onde vivem até hoje. A comunidade de 

Emaús foi a semente da organização social da Resex e mesmo sem moradores, as edificações 

com casas justapostas, ao redor de um grande pátio com a igreja e a escola ao centro, 

testemunharam esse passado de união, e também representam um grande potencial para o 

turismo. 

Esta história, foi contada no mural pintado no interior da igreja da comunidade 

(Figura 45), nunca terminada e já em ruínas. Em breve, o Presidente da Associação dos 

Usuários da Reserva Extrativista Marinha de Viseu, Piriá e Gurupi (ASSUREMAV) Zacarias 

Monteiro da Silva (Figura 46), contara essa mesma história em detalhes em livro, em fase 

final de elaboração, de autoria do próprio Zacarias, um dos antigos membros da comunidade. 

 

Figura 45. Pintura de Jean Carlo, no interior da Igraja em Emaús. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 
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Figura 46. Presidente da ASSUREMAV Zacarias Monteiro em Emaús. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 

 

3.2.3 –  Apeú Salvador  

 

A Ilha de Apeú Salvador, localizada na área marítima, no estuário dos Rios Gurupi e 

Piriá, fica a uma distância de 3 horas de barco da comunidade da Serra do Piriá. A ilha possui 

cerca de 40 famílias, número que vem diminuindo com o processo erosivo e o aparente 

abandono por que passa a ilha. As condições infraestruturais de Apeú Salvador são bastante 

rudimentares. Em relação à água potável, a população é abastecida por poços comunitários. 

As moradias são construídas em madeira, elevadas do solo para evitar o acúmulo de areia.  

“A ocupação efetiva da área, de acordo com Sousa (2000), só ocorreu no início do 

século XX, quando pescadores artesanais da comunidade praiana do Cajueiro migraram com 

suas famílias para Apeú Salvador em decorrência da destruição de sua área pelo processo 

erosivo.” (SANTOS, 2015 p. 76) 

Em Apeú Salvador, a situação da saúde pública é de extrema precariedade, pois não 

dispõe de qualquer tipo de assistência à saúde dentro da comunidade, com exceção dos 

períodos de campanhas de vacinação. Grávidas, crianças e idosos que necessitam de 

acompanhamento especializado e constante são obrigados a se deslocarem até a comunidade 

de Limondeua, que fica a cerca de duas horas de barco, para serem atendidos. O aluguel de 

um barco particular custa, em média, trezentos reais para chegar ao porto do Bombom ou a 

Limondeua. Para diminuir os custos, os moradores que necessitam ir à cidade de Viseu 

reúnem-se e alugam um barco; outros tentam a sorte, à espera de carona.  

“De todo modo, Apeú Salvador, em comparação com as outras duas comunidades, 

apresenta-se como um aglomerado humano carente de benefícios mais elementares como, por 
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exemplo, um lugar minimamente apropriado para atividades escolares, com condições difíceis 

de saneamento, água potável, saúde, transporte e outros. A situação se agrava à medida em 

que chega o período do verão intenso, em que os fortes ventos deixam o mar enfurecido, 

impossibilitando a pesca de pequenas embarcações em mar aberto ou mesmo inviabilizando a 

saída de pessoas para a cidade. A conjunção desses fatores tem acelerado a migração das 

famílias praianas de Apeú Salvador para as cidades de Viseu, comunidades da ponta de terra, 

Bragança e outros locais.” (SANTOS, 2015. p. 81)  

Durante a pesquisa de campo, somente foi possível chegar a ilha fretando uma 

embarcação de pesca em condições precárias de segurança e funcionamento (Figura 47), 

porém único meio possível durante a visita técnica. 

 

Figura 47. Barco alugado para ir a Comunidade Apeú-Salvador. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 

 

De acordo com o Sr. Noel, 63 anos e Dona Margarete, 46 anos, morados antigos da 

comunidade, visitas de turista são raras, sendo mais frequentes nas épocas de festas religiosas. 

As casas de madeira sem manutenção apresentam as marcas do tempo e os pequenos quartos 

que ficam no segundo piso do comércio do Sr. Noel (Figura 48) dão a ideia da precariedade 

da infraestrutura. 

 

Figura 48. Unidades disponíveis para locação na Comunidade Apeú-Salvador. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 
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Não obstante a precariedade da estrutura, a dificuldade de obter alimentação para o 

autor, o condutor e os barqueiros, (pois foi necessário procurar quem possuía um peixe para 

vender e, após a compra, foi preciso procurar alguém disposto a prepará-lo, mesmo com 

remuneração) a beleza natural das praias do local (Figura 49) compensam as dificuldades.    

 

 

Figura 49. Praia na Comunidade Apeú-Salvador. 

Fonte: Josiel Vasconcelos (2018) 

 

 

3.3 – Indicadores 

 

A grande discussão em torno da sustentabilidade é como se mensurá-la para que não 

se torne um conceito subjetivo. Mediante a esse desafio, surge à construção de indicadores – 

instrumentos que permitem mensurar as modificações nas características de um sistema – e 

avaliar a sustentabilidade de diferentes sistemas. (DEPONTI, 2002). 

“A etimologia e o conceito de indicadores mostram que o termo indicador é 

originário do Latim indicare, que significa descobrir, apontar, anunciar, estimar.” 

(HAMMOND et al., 1995 apud FILETTO et al, 2015, p. 21). 

“Indicadores são ferramentas capazes de subsidiar o monitoramento da 

operacionalização do desenvolvimento sustentável, tendo como função principal a revelação 

de informações sobre o estado das diversas dimensões (ambientais, econômicas, 

socioeconômicas, culturais, institucionais etc) que compõem o desenvolvimento sustentável 

do sistema na sociedade” (CARVALHO, 2011, p. 297) 
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Assim, são capazes de gerar informação, adequar estratégias, emitir alertas e sinais, 

que, se interpretados a tempo, podem corrigir o rumo de atividades e práticas que se tornariam 

potencialmente danosas. 

Para a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas – CDS 

(Apud COUTINHO,  2006) podemos elencar tanto os aspectos importantes para a construção 

de indicadores quanto as maiores dificuldades em sua utilização. As Figuras 50 e 51, 

apresentam, respectivamente, os aspectos relevantes e as principais dificuldade na utilização 

de indicadores. 

 

 

Figura 50. Aspectos relevantes para a construção de indicadores. 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de COUTINHO (2006) 

 
 

 

Figura 51. Principais dificuldades na utilização de indicadores. 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de COUTINHO (2006) 
 

Na visão de MEADOWS 1998, (apud COUTINHO 2006) bons indicadores devem 

(Figura 52): 
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Figura 52. Atributos dos bons indicadores. 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de MEADOWS 1998 (apud COUTINHO 2006) 

 

Como referência a Organização Mundial do Turismo publicou em 2004 um guia com 

300 indicadores utilizados na área de turismo como afirma Zucarato: 

A Organização Mundial do Turismo publicou em 2004 o guia WTO 

Guidebook on Indicators of Sustainable Development for Tourism 

Destinations contendo mais de 300 indicadores, abrangendo as áreas 

social, econômica, cultural e ambiental, que pode auxiliar na tomada 

de decisão em todos os níveis de planejamento e gerenciamento do 

turismo. Para muitos esses indicadores podem ser considerados um 

importante banco de dados, mas com informações por vezes pouco 

consistentes. Entretanto, eles poderão ser de grande ajuda no processo 

de seleção e na fundamentação de outras referências que forem mais 

pertinentes para determinados destinos, podendo funcionar com um 

balizador para construção de indicadores específicos. (ZUCARATO, 

2006. p. 11) 

 

Como último objetivo específico deste trabalho, foi elaborado, com base nas repostas 

dadas aos questionários aplicados a 200 beneficiários da Resex Marinha de Gurupi-Piriá e nas 

principais potencialidades identificadas nas visitas técnicas às três comunidades escolhidas 

pelos beneficiários como mais propensas ao turismo, um conjunto de dez indicadores de 
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sustentabilidade. Julgamos que os indicadores estão adequados à realidade da Resex Marinha 

Gurupi Piriá, tanto pela sua natureza prática e de fácil aplicação, quanto pela possibilidade 

oferecida por estes indicadores de mensuração periódica da condição de sustentabilidade das 

atividades turísticas que possam vir a ser introduzidas na Reserva. 

Seja pelo nível de renda predominantemente baixo declarado, seja pela falta de 

acesso a serviços básicos como saneamento, saúde e educação, a verdadeira condição de 

subdesenvolvimento em que se encontra a maior parte da população ouvida, dificulta a tarefa 

de estabelecimento de índices de sustentabilidade, que em matéria ambiental geralmente 

dizem respeito a coleta, tratamento e destinação esgotos; tratamento e abastecimento de água; 

drenagem; resíduos sólidos (coleta e disposição final, redução, reciclagem, identificação dos 

resíduos gerados). 

O estabelecimento de índices muito gerais, poderiam mascarar o resultado da 

avaliação, influenciado por um cenário amplamente desfavorável relatado nos questionários, 

em termos social, ambiental e econômico. 

Assim, utilizamos a farta bibliografia sobre o tema, aliada ao levantamento dos dados 

primários junto aos beneficiários da Resex para sugerir um conjunto de indicadores para a 

mensurar a sustentabilidade da atividade turística na Unidade. São dez indicadores mais 

específicos, considerando a realidade da população beneficiária da Resex, mas que podem 

registrar a influência que o turismo pode vir a causar em alguns aspectos de seu modo de vida. 

O primeiro ano de mensuração deve servir como marco zero, para que o 

monitoramento, com o uso dos indicadores, seja feito a partir do ano seguinte, nos períodos 

assinalados, em sua maioria no mês de julho, mês este escolhido pelos beneficiários como 

mais propício a atividade turística. 

Os indicadores são simples e as informações relativas a eles podem ser facilmente 

obtidas junto às lideranças comunitárias locais ou agentes locais ligados ao turismo. 

Sua escolha ocorreu conforme fundamentação contida na Figura 11, já apresentada 

anteriormente na metodologia. 

O conjunto dos indicadores escolhidos pelo autor e o método de sua aplicação, 

também constam da metodologia.  

De acordo com o que sustentamos ao longo do trabalho, os indicadores são 

ferramentas para avaliação periódica da sustentabilidade de determinada atividade, porém a 

existência da atividade depende de muito mais fatores que simplesmente de termos 
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instrumentos para medi-la. 

No caso da atividade turística na Resex Marinha de Gurupi-Piriá, não obstante o 

imenso potencial e o relativo esboço de turismo interno que já acontece em pequena escala, 

atualmente há limitações muito fortes para sua implementação de maneira sustentável. 

A ausência de infraestrutura, de um mínimo de equipamentos, serviços de proteção e 

acolhimento ao visitante, de informação e acesso aos atrativos, tudo isto aliado à distância dos 

grandes centros urbanos e às condições precárias das estradas, torna o futuro do turismo na 

região uma grande interrogação. 

Do outro lado do Rio Gurupi, no Estado do Maranhão, estudando um polo turístico 

com algumas áreas semelhantes às da Resex Gurupi-Piriá, o Polo da Floresta dos Guarás, que 

cobre parte da Resex Cururupu, Muniz e Ferreira (2014, p. 12) chegam a conclusões 

semelhantes: 

 

A infraestrutura municipal do Polo Floresta dos Guarás não atende a demanda 

turística que deverá crescer em função do previsto no Plano Maior de 2011 e que 

tem maturação prevista para 2020, o que ainda assim pode ser comprometido devido 

à falta e/ou ausência de vários serviços e equipamentos que possam atrair mais 

visitantes. O desenvolvimento do turismo, por isso, deve ser planejado visando à 

inserção da população local e à melhoria da qualidade de vida, o que pressupõe que 

o debate inclua toda a sociedade. Nota-se que o que é proposto pelo Plano Maior, 

em termos de melhoria na qualidade de vida da população, continua algo ainda 

descrito em documentos oficiais, de caráter retórico porque, na prática, tem baixo 

efeito multiplicador, enquanto a maioria da população continua sobrevivendo 

principalmente da pesca e do funcionalismo público, dependendo da prestação de 

serviços ineficientes e que não atendem a toda demanda da região. 

 

A população beneficiária da Resex Marinha de Gurupi-Piriá reconhece a importância 

dessa ferramenta de desenvolvimento limpo e participativo. Como mostraram os dados do 

nosso trabalho, esta população está aberta à experiência de um turismo responsável e 

planejado, e tem muito a mostrar, tanto em atrativos naturais quanto em riqueza cultural. São 

claríssimos candidatos a linha de Turismo de base comunitária, porém faltam-lhes o mínimo 

em políticas públicas, investimento, qualificação e associativismo. 

Não obstante todas essas dificuldades, ou apesar mesmo delas, a Serra do Piriá se 

mostrou o local mais promissor quanto a implantação do turismo sustentável na Resex 

Gurupi-Piriá. O local é o ponto mais alto do litoral paraense, possui um acesso relativamente 

fácil, já conta com uma boa divulgação em mídias sociais, é um ícone de referência na região 

e possui a capacidade de agregar outros produtos turísticos locais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O homem, para garantir a sua sobrevivência, precisa não somente preservar e cuidar 

do meio ambiente, mas também de suas relações culturais, já que se torna fundamental voltar-

se para preservar os bens, os valores simbólicos que expressam várias gerações, com 

significados que foram transmitidos pelos indivíduos inseridos no tempo e espaço, e que 

contribuíram para a consolidação e evolução sociocultural dos diversos povos. (SOARES; 

SOUZA, 2010). 

A experiência do turismo junto a comunidades tradicionais pode exigir a utilização 

dos instrumentos do dia a dia que dão significado e forma àquele modo de vida. Assim como 

a imersão nos elementos da paisagem que estão no cotidiano da vida comunitária, sendo em 

geral na interação com esses elementos que se desenvolvem as dimensões econômicas, 

laborais, culturais, religiosas e de lazer das comunidades visitadas. 

Para Cooper (2007) (apud BARBOSA et al, 2016, p. 132): 

As organizações internacionais apoiam o turismo por sua contribuição pelos 

benefícios do contato entre diferentes povos e culturas, possibilitando a diminuição 

da pobreza e das desigualdades. Contudo, para proporcionar todos esses aspectos 

positivos, o turismo deve ser planejado e dinamizado de forma responsável e 

integrado às estratégias de promoção de desenvolvimento local inclusivas e 

sistêmicas. Todas as ações, desde o planejamento até a promoção e gestão do 

turismo, devem buscar: a) a integração da sociedade local no processo de construção 

e dinamização; b) o fortalecimento de estratégias de governança e o diálogo social; 

c) o empoderamento de grupos produtivos locais e a valorização das ações de base 

comunitária e de pequena escala; d) a integração com outras políticas e ações de 

desenvolvimento do território, baseados em vocações locais; e e) a observação dos 

limites, fragilidades e potencialidades do território. 

 

A efetiva participação das comunidades locais no processo de planejamento e gestão 

da atividade turística é essencial e imprescindível, pois a população local é conhecedora e 

vivencia a sua realidade imediata, sendo capaz de identificar problemas e necessidades, 

avaliar alternativas, desenvolver estratégias para proteção e/ou valorização de patrimônios 

naturais e culturais, buscando soluções para os problemas identificados e sugerindo caminhos 

que levem à melhoria da qualidade de vida, ao fortalecimento da cultura local e ao bem-estar 

social (IRVING et al., 2005). 

No teste adaptado de Stori (2005), contido no questionário, a produção de farinha na 

comunidade foi a opção menos escolhida, quando perguntados o que mais atraia o turista. 

Este fato mostra que, apesar do grande conhecimento tradicional incluído no processo de 
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fazer a farinha e da importância deste processo no dia a dia das comunidades, seu verdadeiro 

valor como atrativo turístico não está claro para a própria população tradicional, fato que 

demonstra a necessidade de outras abordagens do fenômeno turístico junto a estes atores. 

Como pudemos perceber durante a produção deste trabalho o turismo é aceito pelas 

populações tradicionais da Resex Marinha de Gurupi-Piriá como uma alternativa de geração 

de renda. Estas populações desejam se envolver com a atividade turística, porém precisam de 

investimento e capacitação. 

Como vimos, na análise das potencialidades, a Reserva Extrativista Marinha de 

Gurupi-Piriá, uma vez superadas as dificuldades de estrada e acesso, tem uma enorme 

vocação para o Turismo de Base Comunitária, em seus moldes participativos, com 

distribuição de renda e melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários. 

A aplicação dos indicadores sugeridos neste trabalho pode identificar tendências 

positivas ou negativas na alteração de vida dos beneficiários em virtude da atividade turística. 

O desenvolvimento tardio da atividade turística na RESEX Gurupi-Piriá, em virtude das 

dificuldades estruturais e de acesso, pode ser utilizado como uma vantagem na avaliação dos 

impactos dessa visitação, pois ainda é possível utilizar os indicadores sugeridos neste trabalho 

ou outros que também se mostrarem adequados, na fase inicial de implantação desse turismo. 

Salientamos a importância da implantação de atividades de uso público, na Reserva 

Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá, na linha do Turismo de Base Comunitária, por 

entendermos mais adequada a realidade da Unidade estudada, em virtude dos princípios 

participativos, de justiça social e de sustentabilidade amalgamados em sua gênese.   
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APÊNDICE I 

 

QUESTIONÁRIOS APLICADO AOS BENEFICIÁRIOS DA RESEX 

 

Local___________________________ data ____/____/____   N*________________ 

 

1) Nome __________________________________________________ 

2) Gênero      (  ) Masculino     (   ) Feminino 

3) Idade  (   ) 18 a 25  (   )26 a 35  (   )36 a 45  (   )46 a 55  (   )  56 a 65  (   ) + 65 

4) Escolaridade:  (   ) não alfabetizado      (    ) fundamental      (   )  médio        (   ) 

superior      

5) Principal ocupação: ________________________________________________ 

6) Qual a faixa de renda em salários mínimos: (   )até 1  (   )2 a 4  (   )5 a 7  (   )8 a 15  (   

)15 a 30  (   ) +30 

7) Quanto tempo mora na comunidade. 

(   ) 1 a 5  (   )26 a 35  (   )36 a 45  (   )46 a 55 

8) O que tem de bom aqui? ___________________________________________ 

9) O que tem de ruim aqui? ___________________________________________ 

10) O que falta no local? _______________________________________________ 

11) Você é convidado para reuniões sobre a RESEX?   (    ) Sim    (    ) Não 

12) Você participa das reuniões da RESEX? (    ) Sim    (    ) Não – Por 

quê?____________ 

13) Você já viu pessoas fazendo turismo na RESEX?  (    ) Sim    (    ) Não 

14) Você acha que é possível conciliar turismo com atividade extrativista tradicional?                  

(  )Sim  (   )Não 

15) Você ache que a comunidade pode participar da atividade de turismo na RESEX?                  

(  ) Sim  (  ) Não  

16) Como você acha que a comunidade poderia participar do turismo na RESEX? 

_________ 

17) Você trabalha ou já trabalhou com turismo? (    ) Sim    (    ) Não 

18) Se sim, como? _____________________________________________ 

19) Se não, tem interesse em trabalhar? (    ) Sim    (    ) Não 

20)  Se sim, como? _____________________________________________ 

21) Se não Por que? ____________________________________________ 

22) Cite três comunidades em que poderia haver turismo: 

___________________________ 

23) Quais os atrativos destas comunidades? 

_______________________________________ 

24) O que é turista para você? _______________________________________ 

25) Qual a melhor época para o turismo? ______________________________ 

26) O que o turismo traz/poderia trazer de bom para a comunidade? 

___________________ 
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27) O que o turismo traz/poderia trazer de ruim para a 

comunidade?___________________ 

28) Quais as maiores dificuldades para a prática do turismo aqui na Reserva? 

_________________________________________________________ 

29) Quem deve ser o responsável pela manutenção da qualidade do ambiente neste local?  

___________________________________________________________ 

30)  O que você acha que mais atrai os turistas nestas situações: 

1  praia deserta   2 praia com bares e restaurantes   3 trilha na natureza   4 comunidade 

fazendo farinha   5 passeio de caiaque 

Ordem escolhida   _____/_____/_____/_____/____ 
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APÊNDICE II 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO 

PARTICIPANTE 

Estou realizando um projeto para o Mestrado Profissionalizante em Gestão de Áreas 

Protegidas – MPGAP, do Instituto de Pesquisas da Amazônia – INPA, intitulado 

“TURISMO NA RESERVA EXTRATIVISTA DE GURUPI-PIRIÁ: caminhos em 

busca da sustentabilidade”. O(a) Sr(a) foi plenamente esclarecido de que participando 

deste projeto, estará participando de um estudo de cunho acadêmico, que tem como 

objetivo geral analisar o potencial da Reserva Extrativista de Gurupi-Piriá para o 

turismo, apontando indicadores para práticas sustentáveis. Embora o(a) Sr(a) venha 

a aceitar a participar neste projeto, estará garantido que o(a) Sr(a) poderá desistir a 

qualquer momento bastando para isso informar sua decisão. Foi esclarecido ainda que, 

por ser uma participação voluntária e sem interesse financeiro o(a) Sr(a) não terá direito 

a nenhuma remuneração. Desconhecemos qualquer risco ou prejuízos por participar 

dela. Os dados referentes ao Sr(a) serão sigilosos e privados. Quando os resultados 

forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código. Autoriza ainda a gravação 

da voz na oportunidade da entrevista.  

A coleta de dados será realizada por Josiel Barbosa Vasconcelos, aluno regular do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia no Programa de Pós-Graduação em 

Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia e orientada pela Professora Dra. Susy 

Rodrigues Simonetti. 

  

Viseu (PA), ____de______________ de 2017. 

.  

 

Assinatura do Participante  __________________________________________ 

 

Nome Completo do Participante: _____________________________________ 
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APÊDICE III 

Autorização SISBIO 
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APÊNDICE IV 

Parecer Consubstanciado Comissão de Ética na Pesquisa 
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