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RESUMO 

O turismo é uma atividade econômica que em razão da capacidade de geração de 
renda e emprego desperta a atenção dos governantes. Diante do potencial natural 
do Nordeste brasileiro, as políticas públicas nacionais vêm incentivando, estimulando 
e acelerando o processo de desenvolvimento do turismo nesta região, com o 
objetivo de incrementar e fortalecer as economias locais. Em Pernambuco, os 
municípios que pertencem a Área de Proteção Ambiental (APA) de Guadalupe 
experimentam diversos projetos de expansão da atividade turística desde a década 
de 1990, como por exemplo, o Projeto Costa Dourada, o Centro Turístico (CT) de 
Guadalupe e o Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste 
(PRODETUR/NE). Entretanto, embora as áreas de proteção ambiental possuam 
regulamentação específica quanto ao uso e apropriação dos seus recursos 
ambientais, não se realiza um turismo voltado à sustentabilidade ambiental e 
emergem conflitos de diferentes ordens. Diante deste contexto, o objetivo deste 
trabalho foi analisar como se configuram os problemas e conflitos socioambientais 
derivados do turismo em áreas de proteção ambiental. Para atender o objetivo do 
trabalho buscou-se a pesquisa bibliográfica, a realização de entrevistas com atores 
sociais, a observação de reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente de 
Tamandaré (COMDEMA), leituras de atas das reuniões do COMDEMA e análise de 
processos administrativos no Ministério Público Federal caracterizando os conflitos. 
Concluiu-se que, embora as APAs sejam protegidas pela legislação brasileira, o 
desenvolvimento das práticas de serviço, bem como o uso e apropriação dos 
recursos naturais pela atividade turística promove o surgimento de conflitos 
socioambientais entre os diversos atores locais. Vale ressaltar que, muitos conflitos 
ambientais da APA de Guadalupe surgiram exatamente das iniciativas do poder 
público, representado pelas esferas municipal, estadual e federal, de favorecer e 
estimular o desenvolvimento turístico das localidades. Outrossim, verificou-se que 
apesar da comunidade local nem sempre participar dos benefícios econômicos 
promovidos pelo turismo, a falta de planejamento sustentável do turismo afeta 
diretamente a qualidade de vida das pessoas. 

Palavras-chave: conflitos socioambientais; área de proteção ambiental; APA de 
Guadalupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
Tourism attracts the attention of governments because it is an economic activity with 
the ability to generate income and employment. Given the natural potential of the 
Brazilian Northeast, national public policies are encouraging, stimulating, and 
accelerating the development of tourism in this region, aiming to enhance and 
strengthen local economies.  In Pernambuco, the municipalities that belong to the 
Environmental Protected Area of Guadalupe experienced since the 1990s several 
projects for expansion of tourism; examples include: the Gold Coast Project, the 
Tourism Center (TC) of Guadalupe and the Programme of Northeast Tourism 
Development. Although protected areas have specific regulations regarding the use 
and ownership of its environmental resources, the tourism development not focused 
on environmental sustainability causes different types of conflicts. This 
project's objective was to examine how the social and environmental issues and 
conflicts derived from tourism activities in protected areas are created and set 
up. The objectives of this study were addressed by performing literature research, 
conducting interviews with social actors,  observating of meetings at the Municipal 
Environment Council of Tamandaré (COMDEMA), and reading minutes of meetings 
of COMDEMA and analysis of administrative processes in Federal 
Prosecutors, which characterized the conflict.  It was concluded that although the 
Environmental Protected Areas are protected by Brazilian law, the development of 
practical service, as well as the use and ownership of natural resources by tourism 
promotes the creation of environmental conflicts between different stakeholders.  It is 
noteworthy that many environmental conflicts in the Environmental Protected Area of 
Guadalupe appeared exactly because of Government initiatives’, represented by the 
municipal, state and federal governments to encourage and stimulate the 
development of tourist locations. Moreover, it was found that the local community 
does not always benefit economically from tourism promotion and the quality of 
life for these people is adversely affected by lack of sustainable tourism planning. 
  Keywords: Environmental conflicts, environmental protection area, and 
Environmental Protected Area of Guadalupe. 
 
Keywords: Environmental conflicts, environmental protection area, and 
Environmental Protected Area of Guadalupe.  
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INTRODUÇÃO 

 

O turismo, como outro segmento da economia moderna, é um grande 

consumidor de espaços. O fomento desta atividade depende essencialmente da 

utilização dos recursos naturais e de traços culturais das sociedades locais como 

fontes de matéria-prima, haja vista que os patrimônios natural, histórico e cultural 

favorecem o crescimento da demanda turística.  

Cada vez mais se observa a valorização de espaços, principalmente os 

naturais conservados, provocada pela beleza cênica e biodiversidade do local, fato 

que tem contribuído para o desenvolvimento do turismo em unidades de 

conservação (UCs) de uso sustentável, a exemplo das Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs).  

Além da atratividade espontânea dos espaços naturais conservados, 

freqüentemente o turismo é estimulado e/ou desenvolvido em unidades de 

conservação de uso sustentável, pois o turismo tem sido considerado uma 

alternativa de atividade econômica capaz de gerar emprego e renda. Entretanto, o 

turismo precisa atender as premissas da sustentabilidade exigidas nestas áreas 

naturais uma vez que são constituídos com o objetivo de conservar tanto o ambiente 

quanto o bioma. 

No Brasil, a riqueza da biodiversidade favorece o desenvolvimento do turismo 

em áreas naturais, assim como a criação de espaços protegidos nestas áreas de 

representatividade da flora e da fauna quanto o endemismo, reprodução de animais 

e espécies vegetais significativos dos biomas e ecossistemas. Da mesma forma, 

áreas de importantes formações geológicas sedimentares ou cristalinas e de traços 

culturais tradicionais. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA, 2000), as práticas de ecoturismo vêm crescendo num 

ritmo de 20% ao ano. Nesse sentido, diversos programas vêm sendo elaborados 

pelo poder público no intuito de incentivar o turismo em áreas naturais, como por 

exemplo, a Política Nacional de Eco-Turismo e as áreas naturais protegidas 

(EMBRATUR e IBAMA), Turismo nos Parques (Ministério do Turismo e Ministério do 

Meio Ambiente), o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - 

PRODETUR (SUDENE E EMBRATUR), etc. 
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O Estado de Pernambuco também vem acompanhando essa tendência 

nacional de fazer investimentos turísticos em áreas naturais. O turismo no Parque 

Nacional Marinho de Fernando de Noronha situa-se no contexto do Programa de 

Turismo nos Parques. O turismo em Fernando de Noronha, em Porto de Galinhas 

(Ipojuca), Área de Proteção Ambiental de Guadalupe (APA de Guadalupe), situa-se 

no contexto do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR-NE) 

O recorte espacial escolhido para a realização dessa pesquisa foi a Área de 

Proteção Ambiental (APA) de Guadalupe. Localizada no Litoral Sul de Pernambuco, 

a APA de Guadalupe é composta pelos municípios de Tamandaré, Serinhaém, Rio 

Formoso e Barreiros. Esta APA é considerada uma área estratégica para o fomento 

do turismo no Estado de Pernambuco, pois possui uma paisagem natural 

conservada cuja beleza cênica, destacada pela extensa praia, presença de recifes 

de coral, mar com água calma e tépida e uma área estuarina de rara beleza com um 

extenso manguezal, promovem alta demanda turística ao longo da temporada de 

verão.  

Desde a década de 1990 o espaço geográfico da APA de Guadalupe vem 

sendo fortemente marcado pelas influências do movimento turístico, com a 

construção de casas de veraneio, hotéis, pousadas, bares e restaurantes. Além 

disso, o poder público incentivou a produção do espaço turístico na APA de 

Guadalupe, a partir de políticas nacionais de expansão do turismo cuja finalidade era 

fornecer a infra-estrutura necessária para a sua firmação como um destino turístico 

de padrão internacional. Nesse sentido foi proposto o Centro Turístico (CT) de 

Guadalupe - abrangendo os municípios de Rio Formoso, Sirinhaém e Tamandaré - 

cujo objetivo era alinhar a proteção dos ecossistemas naturais à implementação da 

infra-estrutura para exploração turística.  

A própria criação da APA de Guadalupe, em 1997, foi uma medida adotada 

para mitigar os possíveis impactos da atividade turística, provenientes da criação do 

CT de Guadalupe, do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR/NE) e do Projeto Costa Dourada. 

Embora o propósito da criação da APA de Guadalupe tenha sido a mitigação 

de impactos do turismo, na prática, o que se observa é o surgimento de problemas 

oriundos do uso desordenado do espaço devido à instalação de equipamentos 
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turísticos que muitas vezes estão construídos em áreas inadequadas. Podem ser 

citadas como exemplos, casas de veraneio, condomínios, pousadas, marinas, ou a 

ausência de um planejamento para a gestão adequada das práticas turísticas que 

sirvam de aporte à gestão ambiental da APA. A inexistência de uma política de 

turismo dos municípios que compõem a APA de Guadalupe, articulada com o que é 

proposto no zoneamento da APA também representa um problema para o turismo 

local. 

Estes problemas relacionados com o uso dos recursos naturais e o 

desrespeito de instrumentos legais existentes têm gerado conflitos como 

conseqüência da expansão imobiliária e turística desordenada. São observados na 

APA de Guadalupe a intensificação da especulação imobiliária; construções em 

áreas pertencentes à União, como é o caso de muros que impedem ou dificultam o 

acesso de pessoas à praia; a incompatibilidade das práticas turísticas com o plano 

de manejo da APA, tal como o uso de embarcações turísticas que desrespeitam a 

fragilidade dos ecossistemas (manguezais e recifes); a constituição de um comércio 

informal desordenado na faixa litorânea; a construção de estradas (Via Litorânea e 

Via de Contorno); a construção de uma ponte sobre o Rio Ariquindá com os recursos 

do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR-NE), entre outros. 

Tais problemas envolvem diferentes atores da APA de Guadalupe: 

pescadores, poder público local, guias, hoteleiros, barraqueiros, moradores, 

ambulantes e empresários, e vêm se constituindo como agentes conflitos em 

Tamandaré, Rio Formoso e Sirinhaém. A utilização de embarcações turísticas vem 

gerando conflitos entre os pescadores do município de Rio Formoso e os turistas, 

uma vez que a alta velocidade destes equipamentos prejudica o trabalho deste 

grupo; a população local também se sente prejudicada quando propriedades 

privadas de casas de veraneio não permitem o seu livre acesso à praia, ferindo, 

inclusive, um direito garantido na Constituição Brasileira, pois a praia é um bem de 

uso público, entre outros.  

Diante do exposto, surge o seguinte questionamento: como se configuram os 

conflitos socioambientais derivados da atividade turística em áreas de proteção 

ambiental de ambiente costeiro? 

Responder a essa questão significa dar um passo significativo para o 

fortalecimento das ações que possam estar focadas na construção de uma matriz de 
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atividade turística calcada nos princípios básicos do planejamento ambiental que 

considere a natureza de ambientes protegidos e os atores envolvidos. Reconhecer o 

potencial da APA de Guadalupe e identificar as suas dificuldades e fragilidades são 

premissas para que a gestão do espaço turístico e geográfico possa atender às 

limitações impostas pelos aspectos naturais e sociais. 

A hipótese proposta sugeriu que, embora as Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs) sejam protegidas pela legislação brasileira, o desenvolvimento da atividade 

turística nestas áreas promove o surgimento de problemas e conflitos 

socioambientais entre os atores envolvidos. Portanto, considerando estes aspectos, 

este trabalho tem como objetivo analisar como se configuram os problemas e 

conflitos socioambientais derivados do turismo em Áreas de Proteção Ambiental. E, 

como objetivos específicos, pretende-se: 

- Identificar os principais problemas e conflitos socioambientais gerados pela 

atividade turística na APA de Guadalupe; 

- Classificar os conflitos a partir do acesso e uso dos recursos naturais, 

distribuição de externalidades e valores e modo de vida que envolvem o uso da 

natureza; 

- Compreender como se estabeleceram os conflitos socioambientais no 

desenvolvimento da atividade turística na APA de Guadalupe; 

A área escolhida para analisar como se configuram os problemas e conflitos 

derivados do turismo foi a Área de Proteção Ambiental (APA) de Guadalupe. Criada 

a partir do Decreto Estadual nº 19.635 de março de 1997, a APA de Guadalupe 

ocupa parte Sudeste da Microrregião da Mata Meridional de Pernambuco. 

Sua extensão abrange uma área total de 44.799 ha (quarenta e quatro mil, 

setecentos e noventa e nove hectares), dos quais 32.135 ha (trinta e dois mil, centro 

e trinta e cinco hectares) correspondem à área continental e 12.664 ha (doze mil, 

seiscentos e sessenta e quatro hectares) correspondem à área marítima de três 

milhas náuticas. 

Composta por quatro municípios, incluem-se dentro dos limites da APA de 

Guadalupe a Reserva Biológica de Saltinho (criada 1983), há uma zona de 

interseção com a APA dos Corais (criada em 1987) em áreas dos municípios de 
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Tamandaré, Barreiros e Rio Formoso e em Tamandaré tem o Parque Natural 

Municipal do Forte (criado em 2003). 

O órgão responsável pela sua gestão é Agência Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (CPRH), cuja sede administrativa está no município de 

Tamandaré. 

Devido a sua localização em zona litorânea, há uma diversidade de 

ecossistemas representados por manguezais, mata de restinga, cordões de arrecifes 

e remanescentes de Mata Atlântica. Estes recursos naturais são responsáveis pela 

atração de turistas, e justificam a existência de hotéis e outros equipamentos 

turísticos1 na área. 

Foi criado na década de 1990, nesta APA, o Centro Turístico (CT) de 

Guadalupe pelo Governo do Estado de Pernambuco, para dar início ao Projeto 

Costa Dourada, visando conciliar o desenvolvimento da atividade turística com o uso 

sustentável dos recursos naturais costeiros. Embora o projeto inicial não tenha se 

consolidado, a parte de infra-estrutura vem sendo concluída mesmo depois da 

manifestação dos conflitos. 

Vale salientar que o recorte espacial deste trabalho é uma unidade de 

conservação de uso sustentável, contendo dois centros urbanos (Tamandaré e Rio 

Formoso), áreas agrícolas, turísticas, industriais e áreas naturais com cobertura 

vegetal de Mata Atlântica e de mangue, a presença da cultura de coco, da 

agricultura de subsistência, da pesca, do comércio e da hegemônica agroindústria 

sucro-alcooleira. Portanto, é imprescindível que a gestão do turismo considere estes 

aspectos locais e priorize o uso sustentável dos recursos naturais existentes, 

atuando de forma a garantir o desenvolvimento local integrado fundamentado na 

sustentabilidade econômica, social, ecológica e institucional. 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, este estudo é 

caracterizado como uma pesquisa exploratória pelo fato de se pretender explicar e 

entender como os conflitos se configuram na APA de Guadalupe, a partir da ótica da 

implantação do turismo. De acordo com Marconi (2009, p. 71), a pesquisa 

exploratória tem como principal propósito descrever completamente um determinado 

fenômeno. Este tipo de pesquisa compreende a coleta de dados a partir do 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências com o 

                                                            

1 São as infra-estruturas turísticas, como por exemplo, hotéis, restaurantes, áreas de recreação etc.. 
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problema pesquisado, a análise dos dados para a melhor compreensão do objeto de 

estudo (FIGUEIREDO, 2007, p. 91) e a observação do pesquisador (MARCONI, 

2009, p. 71). 

Para dar início à dissertação, o primeiro passo foi a realização da pesquisa 

bibliográfica. Foram consultados projetos de pesquisas, dissertações, artigos 

científicos e livros que abordassem a região em questão e o tema de estudo, com o 

objetivo de fundamentar a elaboração da presente dissertação. Os documentos 

abaixo também foram analisados para satisfazer os seguintes objetivos: 

 Documentos do PRODETUR-PE – verificar as ações turísticas destinadas 

para a APA de Guadalupe e os resultados; 

 Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEEC): compreender como a área 

está caracterizada do ponto de vista do seu zoneamento de usos (turismo 

e veraneio); 

 Atas do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) 

de Tamandaré: identificar os problemas e conflitos ambientais discutidos 

no COMDEMA relacionados à atividade turística; 

 Processos Administrativos (PA) do Ministério Público Federal referente à 

apuração de ocorrências de impactos ambientais do sistema viário do 

Centro Turístico (CT) Guadalupe - conferir como se desenvolveu a 

dinâmica do conflito provocado pela implementação deste sistema.  

O segundo passo foi a realização de uma pesquisa de campo. Inicialmente, 

foram identificados os principais atores que participam ou estão envolvidos com o 

processo de desenvolvimento turístico na APA de Guadalupe (setor público, setor 

turístico, comunidade local e sociedade civil organizada). Esta identificação ocorreu 

de forma direta, através da observação no local. Após a identificação, entrevistas 

sobre a dinâmica do turismo local foram realizadas para identificar os conflitos 

socioambientais gerados pelo turismo com os seguintes atores: 

 comunidade local que trabalha diretamente com a atividade turística 

(barqueiros, ambulantes, barraqueiros, hoteleiros e comerciantes de 

alimentos e bebidas); 
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 sociedade civil organizada (integrantes do CONDEMA da APA de 

Guadalupe e da Reserva Biológica de Saltinho, Associação de Hotéis 

Pousadas Restaurantes e Similares de Tamandaré - AHPREST); 

 profissionais de outros municípios que atuam no turismo (guias de 

turismo, motoristas de táxis, empresários); 

 representantes do poder público (Agência Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, Secretaria de Turismo de Tamandaré e as Secretarias 

de Meio Ambiente de Tamandaré e Rio Formoso ). 

Para a identificação dos conflitos socioambientais, foi utilizado o seguinte 

conceito delineado por Acserald (2004, p. 8): os conflitos ambientais são conflitos 

derivados dos distintos projetos de uso e significação dos recursos naturais entre os 

diversos atores de uma determinada sociedade. 

Após a identificação, os conflitos socioambientais foram categorizados de acordo 

com os níveis de conflitos relacionados com a intensidade e ação política. Para a 

classificação dos níveis de conflitos segundo a intensidade, foi utilizada a 

metodologia definida por Santos (2008): 

 
Conflitos 
 

Descrição 

Latentes Mecanismos sócio-políticos e culturais 
encobrem os conflitos 

Manifestos Os conflitos são visíveis, contudo não 
possuem força política para compor a 
agenda política local ou regional. 

Explícitos Os conflitos são visíveis e possuem 
força política para debates da agenda 
política local ou regional 

Extremos Os conflitos atingem níveis 
desproporcionais, atingindo a 
integridade física dos embatentes. 

Naturalizados Os conflitos podem atingir a 
integridade física dos embatentes, 
mas não são necessariamente visíveis 
ou possuem força política local ou 
regional. Dada a sua continuidade, por 
falta de resoluções, se mantêm na 
agenda da mídia durante muito tempo, 
sofrendo processo de reificação. 

Quadro 01 - Níveis de conflitos segundo intensidade 
Fonte: Santos (2008, p.57). 
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Embora Santos (2008) tenha proposto a divisão dos níveis de conflitos segundo a 

intensidade e ação política em cinco categorias, esta dissertação não contemplou a 

análise de todos os conflitos identificados em razão das restrições de tempo para a 

elaboração da pesquisa, da visibilidade e da continuidade do conflito. Neste afã, 

foram objetos de análise os conflitos das seguintes categorias: manifestos, explícitos 

e extremos. 

Depois da seleção dos conflitos ambientais para análise, os conflitos foram 

classificados da seguinte maneira: 

 Acesso e uso dos recursos naturais (ACSERALD, 2004): esse tipo de 

conflito surge devido aos diferentes interesses de uso e apropriação dos 

recursos naturais;  

 Distribuição de externalidades (ACSERALD, 2004): são os conflitos 

oriundos da assimetria existente na distribuição de externalidades, haja 

vista que os impactos da ação antrópica sobre os meios social e ecológico 

atingem de maneira desigual os atores sociais de uma determinada 

localidade; 

 Valores e modo de vida que envolvem o uso da natureza (LITTLE, 2003): 

este conflito emerge quando os diferentes grupos sociais têm formas 

diferentes de perceber, valorizar e se relacionar com os elementos da 

natureza. 

Vale ressaltar que, em algumas situações, devido à complexidade dos 

conflitos socioambientais ocorreu a existência de mais de um tipo de classificação de 

conflitos em um único fato.  

A partir das entrevistas realizadas, leitura dos documentos citados 

anteriormente e observações, a análise das informações obtidas foi feita 

considerando o que Acserald (1992, 1997, 2004), Vianna (1997), Vianna (2000), 

Little (2003), Zhouri (2005), Firmino (2006), Quintas (2006) e Santos (2008) 

estabeleceram como conflito. Na fase da análise dos dados, também foram 

apresentados os atores diretos e o espaço geográfico (descrição do espaço onde 

ocorre o elemento central de disputa). 
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A presente dissertação está estruturada da seguinte maneira: introdução, 

cinco partes, considerações finais e referências. 

Na Parte 1, “O TURISMO NO ESPAÇO LITORÂNEO”, são apresentadas as 

conceituações e definições de turismo, contextualizando o crescimento do fluxo 

turístico no Brasil e no mundo, destacando a importância que esta atividade exerce 

na economia das localidades receptoras. São apresentados programas nacionais de 

fomentação do turismo que favoreceram as áreas litorâneas nordestinas, os quais 

associados ao excesso populacional e a despreocupação com os impactos 

socioambientais - historicamente inerentes ao processo de desenvolvimento 

econômico - vêm provocando a ocupação desordenada da costa brasileira. 

A Parte 2, “TURISMO, ESPAÇO E CONFLITOS” versa sobre a produção do 

espaço promovida pelo desenvolvimento da atividade turística, onde se apresentam 

mudanças tanto nas estruturas físicas quanto sociais das localidades, contribuindo 

para a criação do espaço turístico. Destaque-se que a produção do espaço turístico 

pode ser induzida por meio de intervenções do Poder Público em áreas com 

potencial turístico, como vem acontecendo nas Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs), contribuindo para o surgimento de conflitos socioambientais. 

 

A Parte 3, “CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: SUA DINÂMICA E 

INTERFACE COM A ATIVIDADE TURÍSTICA”, realiza-se uma contextualização de 

como os problemas e conflitos socioambientais do turismo se manifestam em razão 

da dinâmica da atividade turística nos núcleos receptores. Ademais, é discutido, 

nessa parte, o papel do Estado na mediação dos conflitos socioambientais. 

A parte 4, “O TURISMO EM ÁREA PROTEGIDA: A ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL (APA) DE GUADALUPE”, consiste na apresentação do processo de 

criação da APA de Guadalupe e dos programas de fomento do turismo 

implementados (PRODETUR e CT Guadalupe), bem como a caracterização física, 

econômica e social da área de estudo e os conflitos socioambientais. 

A Parte 5, “OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DERIVADOS DA 

ATIVIDADE TURÍSTICA APA DE GUADALUPE”, ilustra e analisa os conflitos 

socioambientais provocados pelo desenvolvimento da atividade turística na APA de 

Guadalupe. 
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Finalizando a dissertação, apresentam-se as considerações finais, 

destacando que os conflitos ambientais identificados na APA de Guadalupe são 

frutos da ação desarticulada das políticas públicas de expansão do turismo com os 

interesses da população local e com as fragilidades dos ecossistemas costeiros. 
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1 O TURISMO NO ESPAÇO LITORÂNEO 

 

1.1 Turismo e sua expansão nas áreas litorâneas  

 

O turismo é uma atividade econômica que se iniciou em meados do século 

XIX, com a organização de uma viagem para um grupo de 570 pessoas na Inglaterra 

(DIAS, 2007, p.10). Ainda por volta do século XIX, as viagens aconteciam apenas 

dentro dos próprios países (turismo interno/ doméstico). Somente após o término da 

Segunda Guerra Mundial é iniciado um novo período de crescimento do turismo, que 

permanece até os dias atuais, sendo marcado pelo maior desenvolvimento do setor 

na história: “de 1950 a 2005, os deslocamentos internacionais de turistas se 

expandiram a uma taxa de 6,5%, passando de 25 a 806 milhões de viajantes” 

(OMT2, tradução da autora). 

A partir dos anos 70, do século XX, o turismo de negócios começou a se 

destacar no cenário turístico, pois apresentava uma demanda que não era 

influenciada pela sazonalidade. Dessa maneira, houve um crescimento da 

construção de hotéis e serviços com alta qualificação da mão-de-obra para atender 

às necessidades desse novo público alvo que emergia.  

No século XXI, a atividade turística continua se ampliando. Segundo a 

Organização Mundial de Turismo (OMT), o fluxo turístico internacional em 2020 está 

estimado em mais de 1,5 bilhão de pessoas. No Brasil, em 2005 houve um aumento 

de 12,6% na média nacional de turistas estrangeiros, superando a média mundial no 

mesmo período, que foi de 5,7% (Plano Nacional do Turismo, PNT, 2007-2010). 

Com a expansão da atividade turística no Brasil houve um aumento de 17,30% no 

número de empregos formais do setor no período entre 2002 e 2006 (PNT, 2007, 

p.24).  

Atualmente o turismo se configura como uma atividade econômica em forte 

expansão no cenário internacional, e que envolve uma série de serviços 

interdependentes como, por exemplo, hospedagem, alimentação, transporte, lazer e 

entretenimento, disponíveis para as pessoas que estão fora da sua residência num 

período limitado de tempo. 

                                                            

2 “From 1950 to 2005, international tourism arrivals expanded at an annual rate of   6.5%, growing from 
25 million to 806 million travelers”.  
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Embora o crescimento do turismo no Brasil tenha sido acima da média 

internacional e tenha favorecido o crescimento de empregos formais no setor, o país 

ainda não alcançou um patamar de estabilidade de acordo com os padrões 

internacionais. Há no país uma tímida movimentação de turistas nacionais e 

estrangeiros, se comparado ao fluxo de turistas em países como os Estados Unidos, 

França e Espanha. Mesmo assim, o turismo tem uma relevante importância na 

economia nacional, pois está entre os dez principais itens da pauta de exportações 

de bens e serviços (BECKER, 1995, p. 5). Desde 2003, há um aumento consecutivo 

da receita gerada pelo turismo, provocado pelo aumento do fluxo e dos gastos dos 

turistas, alcançando em 2005 um total de U$ 3,86 bilhões. 

A Lei Geral do Turismo Brasileira (LEI Nº. 11.771 de 17/09/2008) considera o 

turismo como “as atividades realizadas por pessoas físicas durante viagens e 

estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a 1 

(um) ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”. 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (apud TRIGO et al, 2007, 

p.8).  

Turismo é uma atividade econômica, representada pelo conjunto de 
transações – compra e venda de produtos turísticos – efetuados entre 
agentes econômicos do turismo, gerado pelo deslocamento voluntário 
e temporário de pessoas fora dos limites da área ou região em que 
tem residência fixa, por quaisquer motivos, executando-se o de 
exercer alguma atividade remunerada no local de visita.  

 

O turismo é resultado das interações entre os turistas e o núcleo receptor 

através de atividades que envolvem desde a saída para o destino e o seu retorno ao 

local de origem (FOH, 1999, p. 5). 

Ignarra (2003, p. 14) define o turismo como:  

 

Uma combinação de atividades, serviços e indústrias que se 
relacionam com a realização de uma viagem: transportes, alojamento, 
serviços de alimentação, lojas, espetáculos, instalações para 
atividades diversas e outros serviços receptivos disponíveis para 
indivíduos ou grupos que viajam para fora de casa. 

 

Segundo Mário Beni (2004, p. 37), o turismo é: 

Um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, 
onde, como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores 
de realização pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, 
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cultural, ecológica e cientifica que ditam a escolha dos destinos, a 
permanência, os meios de transporte e alojamento. 

 
O turismo é uma atividade econômica composta por um conjunto de serviços 

que são demandados quando as pessoas saem do seu local de residência por um 

período entre 1 e 360 dias.  

A partir da visão dos citados autores, observam-se aspectos comuns da 

definição do turismo, como por exemplo: a provisão de uma combinação de serviços 

(de hospedagem, alimentação, entretenimento e transporte) para atender as 

necessidades das pessoas que estão fora do local de residência, num período 

determinado de tempo. 

Esses serviços que caracterizam o turismo se apresentam de forma 

complementar na economia das localidades receptoras da atividade turística. Neste 

sentido, o turismo tem promovido impactos positivos como a geração de emprego e 

renda, e se planejado poder contribuir para: 

 o efeito multiplicador do turismo, haja vista que o produto turístico é 

constituído por um conjunto enorme de diferentes serviços, os quais, 

por sua vez, possuem grande número de fornecedores; 

 a geração de impostos; 

 o aumento dos rendimentos e salários da população local;  

 o estímulo aos investimentos ligados aos serviços turísticos e a infra-

estrutura urbana, como exemplo saneamento, comunicação, 

segurança, limpeza, melhoria de estradas, aeroportos, novos hotéis, 

museus, variedade de restaurantes e de atividades de lazer;  

 em conjunto com outras atividades econômicas, poder atuar como 

força motora para impulsionar o desenvolvimento regional; 

 redistribuição da renda, uma vez que a renda sai dos núcleos 

emissores para os núcleos receptores; e, 

 estimular a sobrevivência de pequenas e médias empresas. 

 

Tendo em vista os impactos econômicos positivos do turismo, esta atividade 

tem se representado como uma alternativa para o desenvolvimento econômico em 

países de Terceiro Mundo (RUSCHMANN, 1997, p. 41). Reconhecida a sua 
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relevância para a geração de renda e emprego, países, estados, municípios e 

cidades se adaptam, criando infra-estrutura turística e de apoio ao turismo com o 

objetivo de atender essa demanda e garantir uma fatia deste mercado em contínua 

ascensão. No Brasil, também se observa o mesmo cenário de adaptação dos 

municípios para fomentar o turismo. Inclusive, um dos objetivos específicos do Plano 

Nacional do Turismo (PNT) 2007-2010, é a estruturação dos destinos brasileiros, a 

partir do apoio à recuperação e à adequação da infra-estrutura e equipamentos 

turísticos nestes locais. Vale ressaltar que esta é uma política importante com 

impacto positivo direto na comunidade local. 

Percebendo as vantagens econômicas do turismo e a carência de infra-

estrutura básica para o turismo nos municípios brasileiros, o governo brasileiro 

passou a investir no turismo nacional. No caso específico do Nordeste, o Banco do 

Nordeste, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Instituto Brasileiro de 

Turismo (EMBRATUR), a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), a Comissão de Turismo Integrado no Nordeste (CTI/NE) e os governos 

estaduais delinearam, no ano de 1990, o Programa de Desenvolvimento do Turismo 

no Nordeste (PRODETUR-NE). Este programa incentivou uma acelerada expansão 

do turismo no litoral nordestino, através da concessão de créditos ao setor público 

para a implantação de infra-estrutura de saneamento, urbanização, transporte, entre 

outros, com o objetivo de melhorar a qualidade turística desta região. Dessa forma, o 

Estado através do PRODETUR/NE passou a ter um papel proeminente na 

reorganização do espaço nestas áreas litorâneas3 onde se concentram as capitais e 

praias com sol o ano todo e paisagens diversificadas. De acordo com o Ministério do 

Meio Ambiente (2007, apud SOUSA, 2010, p. 60), cerca de 1/3 da população 

brasileira reside na área litorânea e quase a metade dos brasileiros vive a menos de 

200 km da costa. 

Vale ressaltar que são justamente nas áreas costeiras que se encontram as 

maiores atrações turísticas do país: Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza. 

Não obstante, o turismo se configura como um dos mais importantes vetores da 

ocupação do litoral brasileiro (BECKER, 1995, p.9), e por isso, o turismo vem 

redesenhando a configuração espacial das áreas litorâneas do país a partir da 
                                                            

3 A valorização de áreas litorâneas não é um fenômeno recente. Desde o início do século XIX 
observa-se a procura por ilhas... “os viajantes pitorescos, buscando a singularidade das praias 
isoladas, dos costões e das ilhas...”  (DIEGUES,1996, p.24). 
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construção de grandes resorts, casas de veraneio e de segunda residência, 

complexos hoteleiros, marinas, cadeias hoteleiras, parques temáticos etc.. Segundo 

Coriolano (2006), “em função do turismo e do consumo dos espaços são produzidas 

diversas formas estruturais de paisagens e de negócios”. 

O aumento da busca pelo turismo de sol e praia aliado à concentração 

populacional excessiva na zona costeira vêm causando uma expansão desordenada 

no litoral brasileiro, cujas implicações são visíveis na degradação das paisagens, 

restingas, praias e manguezais. De acordo com Firmino et al, (s/ data), observam-se 

ainda em áreas urbanas litorâneas uma urbanização impulsionada pelo turismo com 

conseqüências negativas no ambiente, tais como: 

 
a)      poluição das águas – tanto do lençol freático, como dos rios, 
das lagunas, do mar e das áreas estuarinas; 
b)      erradicação das dunas e das matas de restinga; 
c)      assoreamento de barras de rio, praias e estuários; 
d)      destruição total ou parcial de costões; 
e)      eliminação de manguezais; 
f)       transformação das estruturas urbanas primitivas; 
g)      contaminação e destruição parcial de recifes de coral. 

 

Além desses impactos, a valorização das áreas litorâneas acaba 

pressionando as comunidades locais, devido à forte especulação imobiliária 

(SOUSA, 2010, p. 60-64), ou quando são removidas das suas terras para a 

implementação de projetos turísticos homogeneizadores do espaço, a exemplo dos 

complexos turísticos, resorts e condomínios.  

É importante mencionar que tais questões levantadas acima podem se 

configurar como agentes propulsores de conflitos socioambientais nas áreas onde o 

turismo é explorado economicamente, pois o processo de adaptação/produção do 

espaço para o fomento do turismo nem sempre respeita os interesses dos diferentes 

atores locais. Consequentemente, emergem entre os atores sociais desses locais 

divergências, oposição, resistência e conflitos oriundos dessa produção do espaço 

pelo turismo. Nesse sentido, o turismo se configura atualmente como propulsor de 

conflito na zona costeira, devido à sua histórica apropriação desordenada do 

espaço, com fins de lucros imediatos (FIRMINO, 2006).  

Os conflitos nas áreas costeiras podem ter motivações econômicas, 

ecológicas e administrativas. Podem ser citadas as seguintes razões, como 

exemplos:   
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 valorização da área com inúmeros interesses de uso e 
ocupação; 

 políticas partidárias incoerentes e sem fundamentos ideológicos 
consistentes com as políticas ambientais existentes; 

 políticas locais impedem a implementação de leis devido aos 
interesses setoriais; 

 falta de entendimento da estrutura e funcionamento dos 
ecossistemas costeiros, bem como do entendimento da resiliência 
destes; 

 falta de infra-estrutura física das instituições administrativas; 

 falta de recursos humanos; 

 falta de fiscalização dos órgãos competentes; 

 licenciamentos inconsistentes; 

 planos diretores antigos e que não levaram em consideração o 
pleno processo de participação social; 

 políticas públicas incidentes nas zonas costeiras não são 
integradas e não possuem visão em longo prazo. 

(POLLETTE, 2008 apud SOUSA, 2010). 

A obsessão dos grupos empresariais por lucros imediatos e a 

despreocupação com os impactos socioambientais não favorecem a adoção de 

medidas em longo prazo para a ocupação das áreas costeiras. Segundo Sousa 

(2010, p.64), nos últimos anos os projetos de “ocupação do espaço costeiro 

nordestino têm sido instrumento da perpetuação do processo de acumulação do 

capital a serviço de grandes incorporadores imobiliários, investidores estrangeiros, 

ou grupos empresariais turísticos e hoteleiros”, provocando o aumento das 

desigualdades sociais e da deterioração ambiental.  Nesse sentido, a degradação 

ambiental surge em decorrência de um modelo econômico cujas políticas ambientais 

estão submetidas a interesses específicos de grupos empresarias que não 

contemplam, na maioria das vezes, os interesses das populações locais, que são 

realmente afetadas pelo problema ambiental (ACSERALD, 1997). 

Perante o exposto, para que o processo de ocupação das zonas costeiras 

não seja elemento capaz de permitir o surgimento de conflitos e impactos 

socioambientais, as questões levantadas por Pollete (2008 apud SOUSA, 2010) 

devem ser refletidas e avaliadas para que o planejamento urbano e turístico destas 

áreas seja capaz de mitigar os possíveis danos socioambientais.  
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1.2 O ambiente e a expansão do turismo 

 

O modelo de desenvolvimento proposto pelo sistema capitalista de produção 

tem se caracterizado pela busca máxima da produtividade, geração de riquezas, 

crescimento econômico, urbanização, acesso ao consumo de serviços e 

mercadorias (PEREIRA, 2005, p.1). Esta racionalidade econômica promoveu um 

“progresso”4 desordenado, baseado na negação e exploração da natureza, 

utilizando-se de grandes quantidades de energia e de recursos naturais, que 

acabaram por compor um quadro de degradação contínua do meio ambiente (DIAS, 

2007). Esse quadro é destacado por Pereira (2005, p.1) ao reforçar a caracterização 

deste cenário apontando para o surgimento das injustiças sociais, bem como os 

impactos negativos sobre as culturas nativas. 

Para Acserald (1992, p. 22), “a sociedade capitalista, regulada pelo mercado, 

transformou a terra em mercadoria... Conseqüentemente, enquanto elemento natural 

do qual depende o destino dos seres humanos, a terra passou a ser subordinada às 

leis do mercado”. Loureiro (2000, p. 129) sustenta esse posicionamento, 

confirmando que a percepção do capitalismo sobre a natureza como um elemento 

passível de privatização, o que a transforma em mercadoria.  

Este modelo capitalista de desenvolvimento econômico sem limites implicou 

no surgimento de um cenário de degradação ambiental, esgotamento ecológico e 

fortalecimento da desigualdade social que catalisou a atual crise ambiental do 

mundo globalizado (LEFF, 2001, p. 9).  

A partir desta situação histórica de indiferença e de irresponsabilidade 

ecológica - ditada pelos padrões dominantes de produção e consumo - surge a ideia 

da necessidade de preservação do meio ambiente, salientando a urgência de 

equilibrar o crescimento das atividades econômicas. Leff (2001, p. 18) enfatiza a 

necessidade imediata de “ecologizar a economia, eliminando a contradição entre 

crescimento econômico e preservação da natureza”. Zhouri (2005, p. 12) também 

reforça a ideia defendida por Leff: é imprescindível conciliar os interesses 

econômicos, sociais e ecológicos. 

Neste sentido, diversos eventos mundiais foram realizados com o objetivo de 

alertar para as relações conflituosas entre o meio ambiente e o desenvolvimento 

                                                            

4 Crescimento econômico  
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socioeconômico, tais como: o Clube de Roma (1958), a Conferência do Homem e da 

Biosfera (1971), a Conferência de Estocolmo (1972), a Convenção Internacional 

para a Prevenção da Poluição pelos Navios (1973), a Conferência das Nações 

Unidas sobre a Água (1977), a Conferência Mundial sobre o Clima (1978). Em 1983, 

a Organização das Nações Unidas (ONU), criou a Comissão de Brundtland, com o 

objetivo de examinar as relações entre o meio ambiente e o desenvolvimento (DIAS, 

2007, p. 31-35). Destes eventos foram organizados diversos documentos cujos 

objetivos eram normatizar os procedimentos adotados pelas pessoas e organizações 

em relação ao meio ambiente natural.  

Dessa maneira, o aumento das preocupações ecológicas foi se espalhando 

pelo mundo e a partir da década de 1990 houve um grande crescimento do interesse 

ambiental nos padrões éticos de negócios. De acordo com Swarbrooke (2000, p. 

23), as companhias passaram a sofrer cada vez mais pressões políticas e públicas 

para que as suas atividades econômicas estivessem comprometidas com os 

impactos sobre o meio ambiente e com as relações com a comunidade local. 

Visando nortear um novo modelo de desenvolvimento econômico, o conceito 

de desenvolvimento sustentável foi elaborado para combinar “a eficiência 

econômica, com justiça social e prudência ecológica” (BRUSEKE, 1995, p. 34-35). 

Neste sentido, surge uma nova proposta de desenvolvimento cujo objetivo não é 

apenas promover o crescimento econômico, mas também assegurar a inclusão da 

comunidade e proteger os recursos naturais. 

 Segundo a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(1992), “o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que 

sejam atendidos equitativamente às necessidades de desenvolvimento e de meio 

ambiente das gerações presentes e futuras”.  Dentro desta perspectiva, Magalhães 

(1995, p.452) defende que o desenvolvimento sustentável deve contemplar quatro 

dimensões: econômica, social, ambiental e política. 

 econômica: relativa à capacidade de sustentação econômica 
dos empreendimentos. Este é um conceito bem desenvolvido 
pelos economistas; 

 social: diz respeito à capacidade de incorporar as populações 
marginalizadas, reduzindo desequilíbrios sociais que 
desestabilizam a sociedade; 

 ambiental: relativa à necessidade de conservação dos 
recursos naturais e da capacidade produtiva da base física; e, 

 política: relacionada com a estabilidade dos processos 
decisórios e das políticas de desenvolvimento.  

    (MAGALHÃES, 1995, p. 452) 
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Considerando as dimensões acima, para que o desenvolvimento sustentável 

seja realmente alcançado é necessário que não haja sobreposição dos interesses 

econômicos às questões sociais e ambientais. É imprescindível que seja delineado 

um modelo de desenvolvimento econômico capaz de equilibrar as práticas 

econômicas com os interesses socioambientais. 

Assim como as outras atividades econômicas, o turismo seguiu o mesmo 

padrão de desenvolvimento econômico predominante do sistema capitalista: 

exploração dos recursos naturais com o objetivo de lucro em curto prazo, utilizando-

se do meio ambiente como sua matéria-prima. Até os anos 1970, o turismo foi 

considerado uma “indústria” sem chaminés, no sentido de gerar apenas impactos 

positivos. Conforme Dias (2007, p.13), o turismo “era visto como uma verdadeira 

dádiva dos céus”.  

Como o turismo era considerado uma indústria limpa, conseqüentemente, não 

apresentava preocupações ambientais. Contudo, este cenário mudou. Percebeu-se 

que, na prática, a expansão do turismo acarretou o surgimento de impactos 

negativos irreversíveis e conflitos sobre os meios físico, biótico e antrópico, e não foi 

calcado nos princípios da sustentabilidade. Diante desta conjuntura, a partir da 

década de 1970 se iniciaram nos países desenvolvidos estudos sobre os impactos 

socioambientais do turismo nos núcleos receptores5 (DIAS, 2007, p. 52).  

Vale ressaltar a importância que os recursos naturais representam para o 

fomento do turismo, haja vista que tais recursos podem ser o principal atrativo 

turístico6 de uma destinação. Os espaços naturais representam para o turismo uma 

rica fonte de oportunidades e de alternativas para o desenvolvimento de atividades 

econômicas, tornando-se literalmente a mercadoria turística. 

Perante este contexto, a prática econômica da atividade turística também 

deve acompanhar as mudanças mundiais que vêm acontecendo ao longo dos 

últimos 40 anos em relação às formas de uso e apropriação dos recursos naturais. 

Práticas sustentáveis que englobem os interesses sociais e econômicos das 

populações, bem como a conservação do meio ambiente precisam ser incorporadas 

ao processo de “produção” turística envolvendo valores e modo de vida.  

                                                            

5  Lugar para onde vão os turistas. 
6  Elementos naturais e culturais capazes de motivar a visitação de pessoas. 
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1.3 Turismo e sustentabilidade 

 

O desenvolvimento das sociedades ocidentais foi marcado por um modelo 

econômico cujo principal objetivo é a geração de renda através da exploração e 

expropriação dos recursos naturais. Seguindo este mesmo exemplo de 

desenvolvimento predominante, o turismo modelou as suas atividades: através da 

utilização do meio ambiente como fonte de matéria-prima. Contudo, a utilização 

inadequada dos recursos naturais a para o fomento da atividade turística ocasionou 

o surgimento de uma série de impactos socioambientais e econômicos nos núcleos 

receptores.  

Os impactos ambientais, econômicos e sociais negativos provenientes do 

turismo podem ser evitados ou minimizados caso a atividade seja planejada sob a 

perspectiva do desenvolvimento sustentável. Para a sustentabilidade do turismo, é 

imprescindível a adoção de um novo padrão tanto de consumo quanto de produção 

que leve em consideração as três dimensões seguintes: social, econômica e 

ambiental. 

De acordo com o Relatório de Brundtland (FOH, 1999, p.8), o 

desenvolvimento sustentável consiste no desenvolvimento capaz de atender as 

necessidades das gerações atuais sem comprometer o atendimento das 

necessidades das futuras gerações. Sob esse mesmo pensamento o turismo deve 

traçar seus objetivos econômicos, considerando os limites de uso dos atrativos 

naturais de forma que as futuras gerações possam usufruir do mesmo beneficio 

(DIAS, 2007, p.25). É neste contexto que emerge a necessidade do turismo 

sustentável baseado nos princípios da conservação ambiental e nos benefícios 

socioeconômicos que também favoreçam a população local. 

Segundo a Federação de Parques Nacionais e Naturais européia (FNNP, 

1993 apud DIAS, 2007, p. 59), o turismo sustentável é alcançado quando a gestão e 

a atividade conseguem assegurar a integridade ambiental, social e econômica. Além 

disso, os recursos naturais, construídos e culturais7 também precisam ser garantidos 

para as gerações futuras. 

                                                            

7  O turismo também pode comprometer a integridade dos recursos sociais e culturais das 
comunidades receptoras. São observados em alguns destinos turísticos a degradação do patrimônio 
histórico, descaracterização do artesanato e das manifestações culturais, mudanças nos valores e 
condutas morais, etc. 
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A Agenda 21 para a Indústria de Viagens e Turismo define o turismo 

sustentável da seguinte maneira: 

 
[...desenvolvimento do turismo que atenda as necessidades dos 
turistas atuais e das regiões anfitriãs,  enquanto protege e melhora 
as oportunidade para o futuro. É visto como um líder para a gestão de todos 
os recursos de tal maneira que as necessidades econômicas, sociais e 
estéticas possam ser satisfeitas, mantendo a integridade cultural, os 
processos ecológicos essenciais, a diversidade biológica e sistemas de 
suporte à vida] (FOH8, 1999, p.10 – tradução da autora). 
 

 
As definições de turismo sustentável convergem para pontos comuns, a 

exemplo do tempo e equilíbrio. A utilização dos recursos deve ser realizada com 

determinadas restrições para que as próximas gerações possam usufruir das suas 

benesses e deve haver o equilíbrio entre os três pilares da sustentabilidade (social, 

econômico e ambiental), sem que não haja priorização ou sobreposição de nenhuma 

dessas dimensões, respectivamente.  

O planejamento do turismo pode ser utilizado como um instrumento de 

intervenção fundamental para que a atividade turística seja calcada nos parâmetros 

do desenvolvimento sustentável. Dessa maneira, medidas deverão ser adotadas 

para que as ações do turismo não gerem danos irreversíveis e possam configurar-se 

como agentes externos de conflitos.  

O planejamento do turismo consiste no processo de análise da atividade 

turística em um determinado espaço geográfico, diagnosticando seus requisitos 

potenciais, sua evolução, e definindo um modelo de atuação mediante o 

estabelecimento de metas, objetivos, estratégias e diretrizes, que levem em 

consideração as limitações do meio em que está inserido (BISSOLI; MARQUES, 

2000).  

O planejamento além de agregar valor ao produto, configurando-se como uma 

vantagem competitiva, também propicia o surgimento de novas oportunidades de 

negócios. No entanto, a necessidade de alcançar as metas para garantir a 

competitividade, não importando os critérios adotados, possui muitas vezes uma 

visão reducionista da realidade. O planejamento sustentável requer uma ruptura 

                                                            

8 … tourism development that meets the needs of  present tourists and host regions while protecting 
and enhancing opportunity for the future. It is envisaged as leading to management of all resources 
in such a way that economic, social, and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural 
integrity, essential ecological process, biological diversity, and life support systems (FOH, 1999, 
p.10). 
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desse modo de pensar e agir, e admite a complexidade das dimensões (SILVA, 

2000, p.13). 

O planejamento sustentável deve ser multidisciplinar e complexo9; portanto, 

demanda uma visão sistêmica e holística com uma perspectiva multidimensional que 

envolva economia, sociologia, ecologia, etc.  

A transição de modelo de desenvolvimento do turismo pautado na exploração 

dos recursos socioambientais para o desenvolvimento do turismo sustentável propõe 

uma visão diferente sobre o meio ambiente. A partir de então, são levados em 

consideração não apenas os elementos naturais, mas também o meio social que a 

compõe e (re)produz. O bem-estar das populações anfitriãs passa a ser uma 

condição essencial para o equilíbrio e êxito da atividade, mudando o foco inicial de 

somente a obtenção do lucro imediato. É importante lembrar que para alcançar esta 

mudança, faz-se necessária a participação dos diversos atores que compõem a 

atividade turística (turistas, residentes, organizações não governamentais, governo, 

agências de fomento, pesquisadores, etc.) e que a sua participação e o 

monitoramento das atividades devem ser permanentes. 

                                                            

9  “É o que está junto; é o tecido formado por diferentes fios que se transforma numa coisa só. Isto é, 
tudo isso se entrecruza, tudo se entrelaça para formar a unidade da complexidade”. (MORIN, 2005, 
p. 188). 
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2 TURISMO, ESPAÇO E CONFLITOS 

 

2.1 O uso do espaço pelo turismo: um caminho para a instalação de conflitos 

socioambientais 

 

Para o desenvolvimento do turismo é imprescindível que haja a modificação 

do espaço geográfico para atender as necessidades dos novos usuários, os turistas. 

A modificação do espaço promovida pelo processo de desenvolvimento do turismo 

muitas vezes acontece de maneira induzida, através de investimentos direcionados 

ao turismo delineado para os municípios e cidades por intermédio do poder público 

estadual ou federal. Conseqüentemente, nos casos onde ocorre este tipo de 

investimento, direcionado ao setor turístico, a transformação do espaço ocorre de 

maneira mais rápida e intensa10. 

Neste contexto, o espaço físico modificado é produto das práticas 

econômicas, uma vez que a ocupação e o aproveitamento do espaço deixam de ser 

uma adaptação passiva e se tornam uma adaptação ativa. Segundo Silveira (2010, 

p.31), o processo de criação e transformação do espaço é determinado pelo modo 

de produção vigente na sociedade.  Ou seja, a transformação do espaço ocorrerá 

com o objetivo de produzir um ambiente propício aos requisitos das mais diversas 

atividades econômicas. Dessa forma, o poder de transformação deste espaço 

acontece de maneira mais acelerada e intensa (LANGE apud BARRIOS, 1996).  

Este cenário confirma o quadro destacado por Santos (1996) de que o que 

torna o território um objeto da análise social é a forma como é utilizado, e não o 

território em si mesmo. Esse conceito, na perspectiva geográfica, está associado 

com o sentimento de pertencimento do local, o que o geógrafo Milton Santos chama 

de territorialidade11.  

Vale ressaltar que a capacidade de transformação do espaço promovida pela 

prática econômica do turismo é bastante evidente, pois a mudança no espaço ocorre 

                                                            

10 Entretanto, em diversas localidades brasileiras o poder público inicia a implementação de obras de 
infra-estrutura turística e de apoio ao turismo para o fortalecimento do turismo sem o alicerce de um 
planejamento urbano e turístico sustentável. Nestes casos as transformações surgem não se 
limitam apenas do espaço geográfico, mas também das relações sociais, culturais e econômicas. 

11 O território e a territorialidade são termos distintos, o território são formas limitadas onde atuam 
determinados grupos que possuem influência determinante nesse espaço. Já a territorialidade 
significa todas as relações que envolvem o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence, as 
relações que são estabelecidas com o território. 
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mesmo que nenhum objeto geográfico tenha sido introduzido. De acordo com Cruz 

(2001), atividade turística requer tanto a introdução de novos objetos que 

possibilitem o seu desenvolvimento (construção de estradas, aeroportos, hotéis, 

áreas de recreação); quanto à absorção de objetos já existentes (supermercados, 

farmácias, hospitais); e, até mesmo a mudança da função destes objetos 

(transformação de casas antigas em pousadas). 

Para Santos (1978 apud SANTOS, 2006), o espaço é um conjunto de fixos e 

fluxos.   

[...] os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que 
modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as 
condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada lugar. Os 
fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se 
instalam nos fixos, modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo 
tempo em que também se modificam. 

 

No contexto do turismo, os fixos correspondem à infra-estrutura turística 

construída para propiciar que o turismo seja realizado em determinada localidade. 

Podem ser citados como fixos os hotéis, as pousadas, os restaurantes, os postos de 

informações, as agências de viagens, etc. São considerados fluxos as infra-

estruturas que dão suporte ao desenvolvimento da atividade turística, como por 

exemplo, as estradas, os portos, os aeroportos, os turistas, etc. 

Nos primórdios, a natureza era observada sob as perspectivas negativa e 

selvagem. Ao longo do tempo, diante desta percepção, criaram-se necessidades de 

substituir seus objetos naturais por objetos artificializados, produzidos 

intencionalmente: objetos técnicos e mecanizados, nesse sentido essa nova 

“natureza” artificial tende a funcionar como uma máquina. No caso do turismo, para 

que esta “máquina” funcione com eficiência, diversos são os objetos artificiais 

produzidos com a intenção de atender às expectativas dos turistas. A construção de 

tais objetos – equipamentos de alimentação, entretenimento e hospedagem – 

acabam dando uma nova funcionalidade para aquele espaço geográfico.  

A intensificação do uso turístico de dada porção do espaço geográfico leva a 

introdução, multiplicação e, em geral, a concentração espacial de objetos cuja 

função é dada pela atividade (CRUZ, 2001). Surge então o espaço turístico, locais 

que apresentam a prática da atividade, “resultado da presença e distribuição 

territorial de atrativos turísticos” (BENI, 2004, p. 57). 
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Neste processo de produção do espaço turístico há uma apropriação e 

controle dos recursos naturais e diferentes interesses de grupos sociais que resultou 

em impactos desiguais à população de uma determinada localidade, configurando-

se assim os conflitos socioambientais. 

Perante este contexto, nota-se que o espaço, atualmente, é cada vez mais 

artificial, seus sistemas de ações respiram artificialidade, se tornando anômalo ao 

lugar e aos habitantes originais. Esta artificialidade - mudanças intencionais 

ocorridas no espaço – nem sempre tem o consentimento ou respeitam às 

necessidades dos povos que tradicionalmente vivem nestes lugares, podendo gerar 

uma série de problemas, divergência e conflitos entre os atores sociais existentes - 

os empresários, o Estado e a população local. 

É importante mencionar a interação existente entre os sistemas: “de um lado, 

os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, 

o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos 

preexistentes.” (SANTOS, 2006, p. 39). Essa sinergia é o que provoca a dinâmica e 

a conseqüente transformação do espaço, e, possivelmente, o surgimento de 

problemas e conflitos. 

As afirmações citadas anteriormente significam sinteticamente, que o espaço 

é o resultado da junção de objetos, ações e das relações que estes realizam 

simultaneamente. Os objetos servem como instrumentos intermediários, para o 

alcance de determinados objetivos. Tais objetos contribuem na fundamentação de 

relações e se apresentam com importante significação. O espaço compreende a 

resposta da ação antrópica sobre o próprio espaço, e esse cenário é elaborado por 

instrumentos indispensáveis de intermediação, que são os objetos, se apresentando 

como naturais e/ou artificiais (SANTOS, 1996). 

De acordo com Santos (2003), a depender do contexto histórico e social os 

objetos geográficos têm o poder de transformar a sociedade. Os objetos geográficos 

são “tudo aquilo que existe na superfície da terra, toda a história da herança natural 

e todo o resultado da ação humana” (SANTOS, 2006). Neste contexto, a construção 

de estradas, portos, edifícios, aeroportos, hotéis, restaurantes, etc. se constituem em 

objetos geográficos que permitem a transformação da forma no espaço para a 

propagação de atividades capitalistas, como por exemplo, o turismo. 
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Para compreender o processo de produção do espaço turístico, faz-se 

necessário entender o espaço como um palco onde as ações podem também ser 

intencionais e pré-determinadas. Para Coriolando (2006, p.367), o espaço 

“socialmente produzido expressa as contradições do modo de produção capitalista 

ou as contradições do espaço-mercadoria”. 

 

2.2 A produção de espaço turístico 

 

O turismo se caracteriza pela produção e consumo do espaço em um 

determinado período de tempo, provocando um incessante processo de 

desterritorialização12 e reterritorialização13. O sucesso do desempenho das suas 

atividades requer a valorização ou desvalorização de determinados espaços, bem 

como a inserção ou mudança da função dos objetos geográficos que permitam o 

desenvolvimento da atividade, buscando melhor atender à demanda turística.  

Neste segmento econômico o espaço se torna mercadoria, provocando a 

valorização do lugar seja pela sua beleza cênica ou importância histórica. Conforme 

Meliani (2008, p.11), o sistema capitalista se apropria de maneira seletiva dos 

espaços geográficos, implantando e dinamizando objetos geográficos que dêem 

aporte ao fomento do turismo, transformando-o em mercadoria comercializada como 

“destino turístico”. Diversos autores também corroboram com este pensamento, a 

exemplo de Coriolano (2006) e Cruz (2006), que afirmam que a lógica capitalista se 

apropria dos espaços e dos seus recursos, com o objetivo de torná-los mercadorias. 

O turismo é uma prática social cujo principal objeto de consumo é o espaço14 

(CRUZ, 2006, p.338). Conseqüentemente, a transformação do espaço “faz parte” do 

processo de desenvolvimento turístico, haja vista que os destinos turísticos carecem 

de infra-estrutura que permita a facilidade de acesso e o melhor recebimento e 

conforto dos turistas. Neste sentido, cidades inteiras se transformam para atrair e 

atender as necessidades dos turistas. De acordo com Rodrigues (2001): 
                                                            

12 Este termo esta relacionado com o sentimento de perda do território, ou do sentimento de quebra 
dos objetos que estão ali presentes e que outrora possuíam uma importante significação. O que 
pode acontecer, por exemplo, no caso da migração. O espaço ocupado pelos novos moradores não 
possui o mesmo significado para os antigos. Também pode ser representado por políticas de 
reformas urbana. 

13  Já este se relaciona com o processo inverso do anterior; tomar posse de um novo território.  
14 Para Dias (2007:11) o espaço geográfico é a base física onde acontece o encontro entre oferta e 

demanda turística. 
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Neste espaço mercantilizado, outras mercadorias – desde a rede de 
edificações necessárias para acomodar os ‘turistas’, até o acesso aos 
lugares privilegiados pela ‘mãe natureza’, passando por uma infra-estrutura 
viária que permita a circulação de pessoas, mercadorias e serviços, 
apropriados através dos lucros, renda e juros, privadamente. 

 

A configuração do território turístico pode ser facilmente reconhecida em 

função da distribuição das formas espaciais e aos processos sociais que dinamizam 

a atividade (MELIANI, 2008, p.16). De acordo com Boullón (2002, p.79), o espaço 

turístico é representado pela distribuição de atrativos, empreendimentos e infra-

estrutura turística. A concepção de Dias (2003) em relação ao espaço turístico vai 

além da defendida por Boullón (2002): 

 

O espaço turístico deve ser considerado um todo que integra: 
ecossistema, manifestações culturais, pessoas, serviços, 
equipamentos e diversos tipos de relações que se estabelecem para 
manter o fluxo turístico (DIAS, 2003, p.73). 

 

Portanto, é observada nos espaços turísticos uma série de mudanças 

oriundas da prática do turismo, a exemplo da mudança do uso do solo para a 

pavimentação de estradas, construção de casas de segunda residência, pousadas, 

hotéis, restaurantes e infra-estruturas relacionadas com o setor de serviços e 

comércio, com conseqüências na dinâmica social e econômica. Novas formas 

surgem e parte das práticas sociais se altera com o surgimento de novos pequenos 

serviços que a população local passa a oferecer ou incorporar no que é surgido. 

Neste processo de mudanças, aparecem diferentes interesses que podem ocasionar 

a eclosão de conflitos. 

A transformação do espaço pelo turismo é observada nas cidades, nas zonas 

rurais, nas áreas naturais e nos espaços de deslocamento15. Nas cidades e nas 

zonas rurais, o turismo muitas vezes absorve os objetos preexistentes utilizados por 

outras atividades, podendo até mudar a sua função inicial. Por exemplo, as estradas 

e aeroportos são utilizados não apenas pelo fluxo turístico, mas também pela 

população local, pela indústria e comércio; ou casas e fazendas que se transformam 

em equipamentos de hospedagem ou refeitórios; os fortes, localizados em ilhas ou 

na costa marítima, cuja função inicial era proteger a localidade de possíveis invasões 

                                                            

15  São as rodovias, hidrovias e ferrovias que dão acesso aos locais para onde vão os turistas 
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são utilizados como restaurantes e museus; as áreas de cultivo que podem ser 

aproveitadas para atividades com turistas que desejam ter uma participação ativa da 

vida local.  

No ambiente natural a transformação do espaço é mais visível. São 

verificadas a ocorrência de desmatamento de áreas remanescentes de Mata 

Atlântica, de manguezais; corte de dunas; aterros de mangues e lagoas; hotéis que 

lançam seus esgotos diretamente em rios, lagos e praias; grandes estabelecimentos 

que escondem a paisagem ou cujas construções agridem a natureza com suas 

formas, tamanhos e cores; falta de estudos sobre a capacidade de carga 

(quantidade máxima de visitantes que um determinado local pode receber com o 

objetivo de evitar os impactos negativos dos recursos); contaminação das águas por 

equipamentos de navegação, tais como lanchas, iates e barcos; etc.   

Considerando as áreas protegidas, pode-se constatar que a transformação do 

espaço vai além da infra-estrutura de acessibilidade e hospedagem. Ocorre também 

a abertura de trilhas, que ainda podem ser acompanhadas de instrumentos de 

educação ambiental, como por exemplo, as placas informativas; estruturas como 

orquidários, aviários, viveiro de plantas em parques são criadas para apresentar 

informações ao visitante sobre o local visitado; colocação de bancos, mesas, 

playground para as crianças, equipamentos e instalações de atividades de aventura 

como tirolesa, arvorismo, etc.  

A atividade turística também influencia na transformação dos espaços de 

deslocamento, introduzindo nessas áreas uma série de infra-estruturas para atender 

essa demanda. Observam-se nesses locais a existência de postos de gasolina, 

restaurantes, equipamentos de hospedagem, lojas de conveniência, mirantes, 

condomínios, casas de veraneio, entre outros. 

Como o turismo não é uma prática homogênea16, a produção do espaço 

turístico vai apresentar as características do segmento turístico realizado naquele 

determinado espaço geográfico. Segundo Coriolano (2006), “para cada modalidade 

de turismo existe uma demanda espacial”. O turismo de sol e praia, o ecoturismo, o 

turismo cultural, o turismo de saúde, o turismo de segunda residência, etc., cada um 

                                                            

16 Existem diversas modalidades de turismo que são determinadas a partir da motivação do turista. A 
segmentação do turismo define os tipos de turismo pela “identificação dos grupos consumidores 
caracterizados mediante suas especificidades em relação a alguns fatores que determinam suas 
decisões, preferências e motivações” (MINISTÉRIO DO TURISMO, s/data). 
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vai apresentar especificidades na produção do seu espaço turístico, haja vista que 

as necessidades dos turistas variam de acordo com a motivação da viagem. 

Verifica-se que a utilização de espaços pelo setor turístico não vem sendo 

acompanhada de planejamento e cuidados para a sua sustentabilidade em todas as 

suas vertentes – social, econômica e ecológica. A ocupação desordenada do espaço 

pela atividade turística, sem a preocupação com o meio ambiente traz impactos 

negativos graves e que compromete o seu uso em longo prazo.  

Além de a paisagem natural sofrer alterações, as relações sociais da 

população local passam a girar em torno do turismo. As atividades econômicas 

tradicionais como a pesca artesanal e a agricultura são substituídas por funções 

relacionadas a este segmento, tais como: vendedores informais de praia, caseiros, 

guias turísticos, funcionários de embarcações, hotéis, pousadas e restaurantes. 

Porém, o turismo é sazonal e já se pode observar que renda da população local fica 

comprometida, pois abandonaram seus antigos empregos. 

No âmbito econômico percebe-se que a valorização do espaço em razão da 

instalação do turismo promove o aumento do preço do solo e a especulação 

imobiliária nas localidades turísticas. Nestes locais surgem empreendimentos 

turísticos, construção de condomínios e casas de veraneio. Há uma tendência à 

valorização dos terrenos e famílias nativas são deslocadas das áreas onde 

habitavam originalmente para locais menos favorecidos, onde o valor da terra seja 

menos valorizado, estimulando a segregação social.  

Essa nova forma de utilizar os espaços tem provocado o surgimento de 

conflitos ambientais, haja vista que a população nativa acaba sofrendo pressão dos 

grupos privados para ceder o espaço onde vivem para novos empreendimentos 

turísticos, estabelecendo assim uma nova maneira de utilização dos recursos 

ambientais. 

 

2.3 O papel do Estado na produção do espaço turístico 

 

O Estado também é responsável pela produção do espaço turístico, pois é de 

sua competência desenvolver políticas públicas de turismo capazes de promover o 

desenvolvimento regional e gerar empregos. Cabe ao governo disponibilizar 

acessibilidade a partir da construção de aeroportos, portos e estradas; serviços 
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públicos como segurança, saneamento, energia, água, esgoto; delimitar áreas de 

apropriação e consumo (parques, áreas verdes, unidades de conservação); criar 

políticas de conservação e valorização do patrimônio cultural, artístico, social, 

histórico e natural protegendo-os através da legislação pertinente; fiscalizar e 

regulamentar a atividade turística.  

Portanto, o potencial turístico de uma dada localidade nem sempre ocorre 

natural ou aleatoriamente, uma vez que pode ser resultado da implementação de 

políticas públicas de fomento do setor (SANSOLO; CRUZ, 2003, p.4).  Através de 

planos e programas de promoção do turismo, o Estado se utiliza de instrumentos de 

planejamento para implantação de infra-estrutura ou ordenamento do território 

(MELIANI, 2008, p.15). Isso significa que as ações de melhoria da infra-estrutura 

básica promovidas pelo Estado também são estratégias que visam tornar o espaço 

geográfico mais atraente para o capital e a iniciativa privada. 

Vem sendo observado na Região Nordeste do Brasil um incremento da 

atividade turística nos últimos vinte anos. Favorecida pela valorização mundial das 

zonas costeiras, essa região apresenta um potencial natural para o fomento do setor 

turístico devido à existência de 3.000 km de faixa litorânea, lagoas, dunas, praias, 

baías, regime de temperatura e insolação, entre outros (LIMA; SELVA, 2005). 

Devido ao potencial turístico da região nordestina brasileira, foi elaborado na 

década de 1990 o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR-NE). Este programa foi concebido visando à implantação de obras de 

infra-estrutura básica e de serviços públicos, bem como de projetos de 

desenvolvimento capazes de dinamizar o turismo. Dessa maneira, o objetivo do 

PRODETUR é a consolidação do turismo desta região nos cenários nacional e 

internacional (TC/BR). 

Idealizado pelos governos federal e estadual, o PRODETUR agrupou 

inicialmente um conjunto de quase 500 projetos que foram realizados em duas fases 

(PRODETUR I e PRODETUR II), financiados com recursos públicos em parceria 

com o Banco do Nordeste e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

totalizando um valor de U$800 milhões (SELVA, 2010). Ainda segundo Selva (2010), 

a importância de U$200 milhões deste recurso foi utilizada para: 

A ampliação e modernização de 08 aeroportos, e o restante para 
financiar a realização de obras múltiplas – saneamento, transportes, 
preservação do meio ambiente, recuperação do patrimônio histórico e 
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administração dos resíduos sólidos -, bem como para promover o 
desenvolvimento institucional dos governos estaduais e municipais.   

 

De tal modo, o poder público17 promove mudanças no espaço geográfico 

buscando torná-lo mais atraente para a construção de grandes projetos hoteleiros 

privados. Neste sentido, áreas consideradas estratégicas para ampliação e 

diversificação da oferta turística foram selecionadas pelo poder público para dar 

início ao projeto de expansão do turismo na região Nordeste. Podem ser 

mencionados como exemplos os projetos, o Costa do Sauípe na Bahia, o Orla em 

Sergipe, o Costa Dourada em Pernambuco e Alagoas, o Pólo Costa dos Arrecifes 

em Pernambuco. 

Neste afã, conclui-se que o Estado além de ter o papel de controlar e ordenar 

as atividades econômicas também exerce poder de prover a infra-estrutura 

necessária nas localidades para a inserção da atividade turística. 

Conseqüentemente, a dinamização da economia local ocorre em razão do aumento 

do fluxo de turistas e do crescimento de investimentos no setor. 

 

2.4 O turismo em áreas naturais 

 

O espaço é o principal objeto de consumo da atividade turística (CRUZ, 2006, 

p.338), especialmente os naturais.  O desenvolvimento do turismo requer também a 

utilização dos recursos naturais e das comunidades locais como atrativos turísticos 

para o crescimento do fluxo turístico das mais diversas regiões. Nesse contexto, o 

meio ambiente é um recurso de extrema relevância para a implantação e fomento 

desse setor, pois o turista busca paisagens remotas, ambientes exóticos sejam nas 

montanhas, florestas, praias, lagos, etc., e estão dispostos a pagar um determinado 

valor para usufruir desses locais 

Existe uma forte interdependência entre o turismo e o meio ambiente (DIAS, 

2007, p.13). Segundo Ignarra (2003, p.163), a atividade turística busca os aspectos 

singulares da paisagem e quanto maior for a peculiaridade dos recursos naturais, 

maior será a sua valorização no âmbito turístico. Corroborando com o mesmo 

pensamento defendido por Ignarra, Dias (2007, p.20) afirma que as áreas naturais 
                                                            

17 A intervenção do Estado pode ocorrer de maneira independente, como também com a participação 
do capital privado ou estrangeiro (SELVA, 2005) 
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que possuem alto valor ambiental são as mais atraentes para o desenvolvimento das 

práticas turísticas, e ainda chama atenção para a concentração turística em áreas 

litorâneas. 

A contemplação dos ambientes naturais conservados se iniciou no século 

XVIII, quando as pessoas passaram a buscar paisagens contrárias as paisagens 

cinzentas das fábricas. Essa tendência pela busca de descanso em áreas naturais 

ainda é observada no cenário atual da nossa civilização (SEABRA, 2001, p.13). 

Diversas são as práticas turísticas de recreação e lazer que podem ser 

implementadas e realizadas nas áreas naturais:  

 
Observações de animais, excursões pelo espaço protegido, caminhadas, 
observação de paisagem, prática de turismo de aventura, atividades de 
educação ambiental (reflorestamento, limpeza do ambiente, conhecimento 
do meio natural e dos costumes locais etc.)  (DIAS, 2007, p.146). 

 
 

De acordo com a OECD (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND DEVELOPMENT, 1980, p.75 apud RUSCHMANN, 1997, p.76), o 

relacionamento do turismo com o meio ambiente é paradoxal; haja vista que o 

turismo, como alternativa para o desenvolvimento social e econômico de uma 

determinada localidade, pode apresentar impactos tanto positivos como negativos 

no ambiente natural.  

Os chamados impactos ambientais são entendidos como “a mudança em um 

parâmetro ambiental, num determinado período e numa determinada áreas, que 

resulta de uma dada atividade, comparada com a situação que ocorreria se essa 

atividade não tivesse sido iniciada” (SANCHEZ, 2008). Segundo o artigo 1º do 

CONAMA (1998), considera-se impacto ambiental  

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante da 
atividade humana que, direta ou indiretamente, afetem: a saúde, a 
segurança e o bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; 
a biota; a qualidade dos recursos ambientais. 

 

São reconhecidos como impactos ambientais positivos do turismo: 

 A visitação turística das áreas naturais promove a valorização do patrimônio 

natural, bem como abre uma oportunidade de lucro, geração de emprego e 

renda para a comunidade anfitriã (IGNARRA, 2003, p. 162); 
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 Elaboração de planos e programas de conservação e preservação das áreas 

naturais (RUSCHMANN, 1997, p. 56); 

 Com o objetivo de manter a qualidade e a atratividade dos recursos naturais, 

os empreendedores turísticos investem em medidas de conservação 

(RUSCHMANN, 1997, p. 56); 

 Aproveitamento dos recursos renováveis, haja vista que o atrativo natural se 

torna produto turístico; 

 Valorização do convívio direto com a natureza; etc. 

Entretanto, desde os anos 1970 estudiosos do turismo vêm chamando 

atenção para os impactos negativos oriundos da movimentação turística nos núcleos 

receptores (RUSCHMANN, 1997, p. 57). Segundo Foh (1999), são vários os 

impactos do turismo no meio ambiente: uso excessivo de água, contaminação do 

solo por causa do lançamento de esgoto sem tratamento, emissão de gases 

provenientes dos transportes, redução da biodiversidade, poluição das praias, e 

ainda pode exercer influências negativas nos costumes, cultura, tradições das 

populações locais, etc. Diversos autores vêm colaborando com pesquisas sobre os 

impactos socioambientais do turismo, como pode ser observado abaixo: 

 a urbanização turística provoca a ocupação e destruição nas áreas naturais 

(RUSCHMANN, 1997, p. 57);  

 transformação do espaço físico dos lugares (RUSCHMANN, 1997, p. 57);  

 acesso público de algumas localidades com recursos cênicos valiosos é 

barrado, por serem propriedades privadas ou pertencerem a grandes grupos 

hoteleiros (RUSCHMANN, 1997, p. 59);  

 o estilo e a arquitetura dos equipamentos turísticos muitas vezes não estão 

em harmonia ou estão fora da escala das construções tradicionais 

(RUSCHMANN, 1997, p. 59);  

 concentração de hotéis, residências secundárias, restaurantes etc., que além 

de interferir na paisagem local, despeja também esgotos em determinados 

locais (IGNARRA, 2003, p. 162); 
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 depósito de resíduos sólidos, poluição sonora (carros, aviões) (IGNARRA, 

2003, p. 165); 

 o intenso fluxo de turistas compromete a paisagem formada por atrativos 

cênicos, e a descaracterização da diversidade natural pode acarretar o 

desinteresse e a conseqüente fuga do turista (SEABRA, 2001, p.15); etc. 

Diante desta realidade, é imprescindível lembrar que a degradação, 

deterioração e/ou perda da paisagem e da vida natural poderá acarretar uma 

redução na satisfação do cliente com os produtos turísticos e, conseqüentemente, o 

afastamento dos turistas nessas localidades. Logo, faz-se necessário repensar a 

forma como os recursos naturais podem ser explorados pela indústria turística, 

levando em consideração, especialmente, os limites de uso dos atrativos naturais.  

Neste sentido, a concepção de sustentabilidade do desenvolvimento 

econômico também deve ser aplicada na implementação e planejamento das 

atividades turísticas nas mais diversas localidades. Isso significa dizer que as 

práticas turísticas precisam encontrar o equilíbrio entre as práticas econômicas e a 

utilização dos recursos sociais e ambientais para mitigar os impactos negativos e 

maximizar os impactos positivos do turismo.  

Para que o planejamento do turismo alcance a tão almejada sustentabilidade, 

seria necessária a adoção de algumas medidas que priorizassem os recursos 

socioambientais, como por exemplo: a elaboração do plano de manejo e 

zoneamento, avaliação da capacidade de carga, realização de encontros e oficinas 

com as comunidades locais para ouvir as suas reivindicações e identificar os pontos 

fortes e fracos daquela localidade. Para Firmino (2006), a inclusão da comunidade 

local no processo de planejamento do turismo é de fundamental importância para 

que esta atividade possa efetivamente favorecer a melhoria da qualidade de vida 

das populações, não gerando apenas emprego e renda, mas também sensibilizando 

quanto às questões ambientais, promovendo o respeito à natureza, a valorização e 

preservação ambiental, transmitindo esta consciência através das gerações. Além 

disso, o envolvimento da comunidade no planejamento turístico confere à população 

sentimentos de cidadania e de valorização da cultura e do ambiente popular. 
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2.5 O turismo em áreas protegidas 

 

Os recursos naturais são de fundamental importância para a promoção do 

turismo. Dessa forma, freqüentemente o turismo é estimulado e/ou desenvolvido 

também em unidades de conservação18 de uso sustentável, dada a existência de 

ambientes naturais conservados, associado com o seu o potencial para geração de 

emprego e renda. Principalmente, por conformar uma alternativa de atividade 

econômica capaz de atender as premissas da sustentabilidade exigidas nestas 

áreas. Nessa perspectiva, é importante mencionar que vem sendo observado o 

crescimento do fluxo turístico em áreas naturais protegidas (DIAS, 2007, p.135) e 

que tais espaços protegidos por lei se tornaram áreas prioritárias para a 

implementação e desenvolvimento do turismo ecológico19 (SEABRA, 2001, p.9). 

De acordo com Ceballos-Lascuráin (2001, p.26 apud DIAS, 2007, p.23),  

 
As áreas naturais, em particular as áreas protegidas legalmente, sua 
paisagem, fauna e flora – juntamente com elementos culturais 
existentes – constituem grandes atrações, tanto para os habitantes 
dos países aos quais as áreas pertencem como para os turistas de 
todo o mundo. Por esse motivo, as organizações para a conservação 
reconhecem a enorme relevância do turismo. 
 
 

Vale ressaltar que de acordo com o próprio Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), lei n° 9.985, um dos objetivos das unidades de conservação 

(UCs) é “favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico”.  Além disso, a opção 

de implementar o turismo em áreas naturais corrobora com as propostas do PNT 

(2007-2010, p. 20) que considera esta atividade uma estratégia eficaz para reduzir 

as desigualdades regionais brasileiras.  

O desenvolvimento do turismo em áreas naturais deve ser calcado em 

consonância às diretrizes estabelecidas pelo SNUC (DIAS, 2007, p. 132). Portanto, 

                                                            

18 “Unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Pode Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção” (Lei n° 9.985 – Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação). 

19 Segundo Beni (2004, p.427), o turismo ecológico consiste no “deslocamento de pessoas para 
espaços naturais, com ou sem equipamentos receptivos, motivados pelo desejo/necessidade de 
fruição da natureza, observação passiva da flora e da fauna, da paisagem e dos aspectos cênicos 
do entorno”. 
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de acordo como o objetivo XIII do SNUC (2000), é fundamental que haja a proteção 

dos recursos naturais essenciais à necessidade de subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura promovendo-

as social e economicamente. 

Segundo Costa (2002, p. 40) as categorias de UCs que mais realizam 

atividades turísticas são os Parques Nacionais (PARNAS), as Áreas de Proteção 

Ambiental (APA) e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). A APA é 

uma categoria de unidade de conservação que por lei, prevê a sua utilização 

condicionada ao uso sustentável dos seus recursos. Neste sentido, qualquer 

atividade econômica que se estabeleça nesta localidade deve garantir tanto a 

conservação da biodiversidade, quanto o atendimento das necessidades 

econômicas e sociais das populações locais. Vale ressaltar que o Plano Nacional de 

Turismo 2007-2010 – (PNT) apresenta a promoção do turismo como um vetor para a 

inclusão social, devido ao seu potencial de gerar emprego e renda. Essa proposta 

do governo federal de fomentar o turismo para fortalecer a economia destes locais é 

uma iniciativa bastante válida, porém é imprescindível que esta atividade econômica 

seja pautada nos pilares da sustentabilidade, visando evitar o surgimento de 

conflitos e impactos socioambientais. 

O turismo, então, utiliza as características peculiares da paisagem para atrair 

seus consumidores. Quanto maior for a singularidade dos elementos naturais, maior 

será a valorização de tais áreas, que, conseqüentemente, promoverá a agrupamento 

de turistas, serviços e equipamentos turísticos. Em decorrência disso, muitos 

espaços naturais de grande beleza cênica vêm sendo ocupados por turistas nos 

períodos de alta estação, requerendo a implantação de infra-estrutura turística e 

infra-estrutura de apoio ao turismo para melhor servir o seu público. 

Em razão da alta capacidade de atrair visitantes em busca da sua beleza 

cênica e dos seus atributos naturais, associada com a despreocupação dos órgãos 

públicos e gestores em relação à conservação do meio ambiente, vêm sendo 

observados nas APAs impactos socioambientais negativos. As pressões provocadas 

por desmatamentos, processos de ocupação desordenada, poluição do ar, estética e 

sonora, resíduos sólidos, etc. demonstram sinais da super-exploração dos recursos 

naturais e seus reflexos no meio social começam a surgir,por meio dos problemas e 
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conflitos ambientais, sejam oriundos da atividade turística ou de outras atividades 

econômicas. 

A própria prática turística requer a transformação do espaço geográfico para 

atender as necessidades do turista, até mesmo em áreas protegidas. Desde o 

surgimento das unidades de conservação houve incentivo à introdução de 

equipamentos turísticos em parques nacionais para atrair apoio das populações 

urbanas (DIEGUES, 1996, p.33), dando assim o início da produção do espaço 

turístico.  Entretanto, muitas vezes esta produção do espaço se comporta como 

agente catalisador e fortalecedor dos impactos socioambientais nos núcleos 

receptores, que por sua vez podem principiar conflitos entre os diferentes atores do 

local. Segundo Santos (2008, p.58), 

 
Ao longo da historia é possível observar que a delimitação das áreas 
especialmente protegidas envolve doses de conflitos variáveis em 
sua intensidade, mas regulares no tempo. Isso porque além de 
envolver interesses comerciais, industriais e até a soberania nacional, 
as populações que estabeleceram, em alguma medida, vínculo com 
tais espaços, reivindicam direitos de uso e apropriação social dos 
bens ambientais nelas contidos. 
 
 

Diante do exposto, percebe-se que a criação de uma Unidade de 

Conservação (UC), por si só, não é suficiente para garantir a conservação dos 

recursos ambientais de uma área protegida prevista na legislação. Vários fatores 

interferem e até mesmo favorecem a degradação ambiental destas áreas, como por 

exemplo: má utilização ou insuficiência dos recursos financeiros, escassez de 

profissionais, carência de funcionários capacitados, fiscalização, elaboração e 

execução do plano de manejo e até mesmo a existência de políticas permeáveis 

(flexíveis) aos interesses privados. Paradoxalmente, até o próprio poder público, cujo 

papel é assegurar a proteção destes locais, desenvolve políticas públicas, como a 

de expansão do turismo, capazes de catalisar a degradação ambiental. 

Os impactos ambientais negativos, além de afetar a dinâmica das zonas 

litorâneas, propiciam o surgimento de conflitos socioambientais entre os atores 

intervenientes do turismo: a comunidade local, órgãos ambientais e iniciativas 

públicas e privadas. 
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3 OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DERIVADOS DO TURISMO 

 

3.1 Conflitos socioambientais: sua dinâmica e interface com a atividade 

turística  

 

O desenvolvimento da atividade turística em áreas naturais - principalmente 

em Áreas de Proteção Ambiental, pois possuem regulamentação especifica quanto 

ao uso dos recursos naturais - pode se tornar um agente propulsor e catalisador de 

problemas e conflitos ambientais se as dimensões da sustentabilidade não forem 

levadas em consideração: ecológica, social, econômica e institucional. 

Os problemas ambientais ocorrem quando as ações antrópicas provocam 

danos ambientais (alteração nociva a qualquer dos elementos naturais20) que 

possam oferecer risco e/ou afetar a qualidade de vida das populações. Entretanto, a 

característica preponderante do problema ambiental é a inexistência de mobilização 

social para contestação dos fatos ocorridos. Segundo Quintas (2006, p. 66), o 

problema ambiental “caracteriza-se pela ausência de qualquer tipo de reação dos 

atingidos ou de atores sociais da sociedade civil”.  

Diferente dos problemas ambientais, os conflitos ambientais são marcados 

por contestações, embates, lutas e choques de interesse, que podem ganhar força e 

precisam ser resolvidos através de um órgão mediador, representado pelo poder 

público, como por exemplo, o Ministério Público. No conflito ambiental, os atores 

sociais reagem em defesa dos seus interesses na utilização e/ou gestão dos 

recursos ambientais muitas vezes oriundos de algum problema ambiental 

(QUINTAS, 2006, p. 66-67). 

Os conflitos ambientais derivados do turismo são questões que emergem a 

partir dos antagônicos interesses dos diferentes atores envolvidos (setor público, 

trade turístico, comunidade local e turistas) no uso dos recursos ambientais nas 

práticas de circulação de serviços e nas construções e funcionamento de 

empreendimentos turísticos para o desenvolvimento da atividade. Vale ressaltar, que 

embora os interesses específicos de determinados atores sociais sejam legítimos, 

eles podem não coincidir com os interesses da coletividade, causando assim, o 

surgimento dos conflitos ambientais (QUINTAS, 2006, p.63). 

                                                            

20 LEITE; RIZZATTI, 2007. 
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Conforme Little (2003, p.94), é importante mencionar que quando se 

referencia ao conflito ambiental os fatores sociais não podem ser excluídos do meio 

ambiente, haja vista que a compreensão da dinâmica do conflito ambiental requer 

uma análise da interação social e ambiental. Layrargues (2000) corrobora com esta 

visão de Little (2003), pois segundo o autor “o conceito de conflito socioambiental é 

de fundamental importância, pois permite entender o problema ambiental não 

apenas pela sua face ecológica, mas também pelo critério do conflito de interesse 

existente entre os diversos atores sociais em questão”. Neste contexto, deve-se 

levar em consideração que os fatores sociais tanto contribuem para a eclosão de 

conflitos, como também estão intrinsecamente relacionados com os conflitos 

ambientais, haja vista que os conflitos socioambientais são conflitos sociais que 

possuem os elementos da natureza como objeto de interesse, apresentando 

relações de tensão entre diversos atores (ACSERALD et al, 1995). 

Diante deste contexto, pode-se observar que diversos autores chamam 

atenção para a interdependência existente entre a sociedade e o meio ambiente. 

Segundo Acserald (2004, p.7), é impossível dicotomizar sociedade e meio ambiente. 

Não há como excluir os seres humanos do meio ambiente e das estratégias de 

preservação ambiental, haja vista que a dinâmica das atividades econômicas 

também afeta o modo de vida das pessoas e não apenas a fauna e a flora 

(ACSERALD, 1997). Nesse sentido, é realmente preciso associar as questões 

sociais com os sistemas ecológicos, como reforça Altvater (1995, p.18), que coloca a 

questão social como uma questão ecológica e vice-versa: “a questão ecológica é 

uma questão social e a questão social pode ser elaborada adequadamente apenas 

como questão ecológica”. Inclusive, o próprio conceito de meio ambiente não exclui 

a comunidade residente e as relações sociais. De acordo com a Conferência de 

Tblisi realizada em 1977, conceito de meio ambiente deve “considerar o meio 

ambiente em sua totalidade, ou seja, em seus aspectos naturais e criados pelo 

homem (tecnológico e social, econômico, político, histórico-cultural, moral e 

estético)”, como pode ser observado na Figura 01: 
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Figura 01 - Conceito de meio ambiente segundo a Conferência de Tblisi (1997)  
Fonte: Mussi (2007), adaptado por Vívian Silva 
 

Em razão da argumentação proposta acima, este trabalho admite a 

impossibilidade de dissociar o meio ambiente da sociedade – e vice-versa, 

considerando, portanto, os conflitos ambientais e os socioambientais conflitos da 

mesma natureza. 

Para Little (2003, p. 91), os conflitos ambientais referem-se ao “conjunto 

complexo de embates entre os grupos sociais em função dos seus distintos modos 

de inter-relacionamento ecológico”.  

Acserald (2004, p. 18-24) reforça este conceito proposto por Little (2003) 

afirmando que os conflitos ambientais são resultados das tensões no processo de 

reprodução dos modelos de desenvolvimento, oriundos da ruptura do acordo 

simbiótico entre diferentes práticas sociais dispostas no espaço.  

Considerando os conceitos acima, o conflito aparecerá quando a utilização 

dos recursos socioambientais deixarem de favorecer ou começarem prejudicar pelo 

menos um dos diversos grupos sociais envolvidos. Isso ocorre porque a apropriação 

dos elementos da natureza pelos diversos grupos sociais não ocorre de maneira 

uniforme, ou seja, existem assimetrias no uso dos recursos socioambientais em 

razão da diferenciação social e de poder da sociedade que resultam “numa 

distribuição ecológica desigual” (SILVEIRA, 2010). Corroborando com essa 

assertiva, Oliveira (2004, p.95-96) diz que os conflitos ambientais surgem por conta 

dos problemas ambientais, que muitas vezes, estão relacionados com o uso e 

apropriação desiguais dos territórios e dos seus recursos, materializando-se por 

processos de exclusão e reprodução das desigualdades sociais. 

Meio Ambiente

 

 

 

Sistemas Sociais: 
‐grupos humanos 
‐infra‐estruturas materiais 
construídas pelo homem 
‐Relações de produção e sistemas 
institucionais 
 

Sistemas naturais: 
‐atmosfera 
‐litosfera 
‐biosfera 
‐hidrosfera 
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A autora Vianna (1997, p. 53) define os conflitos socioambientais como 

relações de tensão entre interesses coletivos, públicos e privados, representando-se 

através de lutas pela democratização da gestão sobre as condições de vida e sobre 

o meio ambiente, apoiada pela legislação brasileira com o objetivo de respeitar o 

direito dos cidadãos, em prol do interesse coletivo. Vale ressaltar que a legislação 

brasileira tem o papel de garantir que o interesse da coletividade não seja suprimido 

em favorecimento do uso e apropriação dos recursos naturais por nenhum grupo 

social, haja vista que a Constituição Federal, artigo 225, assegura a todos o direito 

ao equilíbrio ecológico do meio ambiente. Entretanto, o que se observa na realidade 

é um cenário oposto ao sugerido pelo artigo 225, pois apesar dos recursos 

ambientais não serem susceptíveis aos interesses privados, os elementos da 

natureza vêm sendo utilizados ao sabor do sistema capitalista de produção 

(GELHÉN et al, 2009, apud SILVEIRA, 2010, p.45). 

Segundo Zhouri (2005, p.18), os conflitos ambientais podem estar 

relacionados com direitos territoriais e os significados culturais. A autora defende 

que o conflito aparece quando um determinado grupo prejudica o uso e a 

significação do espaço de outros segmentos sociais, impedindo a reprodução do seu 

modo de vida. Ou seja, o conflito ambiental se instala quando surgem “diferentes 

projetos de uso e significação dos seus recursos ambientais” (ACSERALD, 2004, 

p.7). Os espaços naturais possuem grande representação simbólica para as 

comunidades tradicionais, pois não se constituem apenas em meios de subsistência. 

Os objetos que formam o ambiente possuem diferentes representações de acordo 

com o grupo social que se relaciona, pois são culturais e históricos, e também se 

conectam e interagem e com os processos sociais. (ACSERALD, 2004, p.7). Estas 

áreas traduzem as suas relações sociais e sua estrutura social. Ou seja, a saída 

forçada de seus territórios implica na inviabilidade de prosseguir existindo como 

portador de determinada cultura (DIEGUES, 1996, p.65). Estas comunidades crêem 

que a maneira de exploração e de apropriação dos recursos naturais é decisiva, pois 

a construção do seu futuro depende da natureza (ACESRALD, 2004, p.8). 

As divergências em torno dos recursos socioambientais podem surgir quando 

projetos econômicos capitalistas começam a interferir nas práticas sociais e 

econômicas das comunidades autóctones. A dinâmica da atividade turística, por 

exemplo, ocasionam o surgimento de conflitos ambientais quando comunidades de 
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pescadores são remanejadas para áreas mais distantes do mar, para dar lugar à 

construção de empreendimentos turísticos e hoteleiros. É importante mencionar a 

importância cultural que o mar representa na vida dos pescadores, pois possuem 

uma maneira própria de perceber a flora e a fauna, não sendo o mar apenas 

considerado uma fonte de renda. 

Para Firmino (2006, p. 18), os conflitos socioambientais do turismo são frutos:  

 
Do desconhecimento e da inobservância da vulnerabilidade e 
fragilidade dos ecossistemas que a conformam, da carência de 
planejamento e gestão integrados e participativos e da desarticulação 
dos diversos setores da sociedade no processo de planejamento, 
implementação e controle da atividade turística. 
 
 

Refletindo sobre o conceito delineado por Firmino (2006), os conflitos 

ambientais da atividade turística são muitas vezes resultados do desrespeito às 

comunidades nativas, da infração das leis que regulamentam a utilização dos 

recursos naturais, das contradições entre as políticas públicas ambientais e as 

políticas de desenvolvimento do turismo e da inexistência ou ineficácia de um 

planejamento turístico capaz de considerar os interesses dos diferentes atores com 

as dimensões da sustentabilidade: social, ambiental e econômico. 

Quintas (2006, p. 68) ainda propõe uma definição muito comum no segmento 

turístico para a identificação dos conflitos ambientais: “convém ainda observar que 

um conflito ambiental pode ser instaurado a partir da disputa pelo controle de 

determinada potencialidade ambiental, submetida ou não a ameaça (risco e/ou 

dano)”.  Isso significa que mesmo que não haja nenhum tipo de impacto 

socioambiental, diferentes atores sociais podem disputar os mesmos elementos 

naturais para práticas econômicas iguais. Esse caso de conflito pode ser facilmente 

visualizado na Praia de Carneiros no município de Tamandaré-PE, quando 

barqueiros (ex-pescadores locais) disputam com os proprietários de catamarãs 

clientes para passeios de barco nas piscinas naturais da APA de Guadalupe.  

São diversos os casos em que os projetos turísticos são os principais 

responsáveis pela eclosão de conflitos socioambientais, pois não reconhecem a 

importância da população nativa e a exclui dos benefícios econômicos do turismo. 

Na implantação de projetos turísticos, tem sido comum observar que o processo de 

tomada de decisão das empresas públicas ou privadas não abarca efetivamente as 

comunidades tradicionais (VIANA, 2000, p.24) e ainda se apóia no argumento de 
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que os projetos defendidos irão promover o progresso para as regiões, gerando 

emprego e renda para as populações locais (ACSERALD, 1997). Dessa maneira, “as 

vítimas das injustiças ambientais não só são verdadeiramente excluídas do chamado 

desenvolvimento, mas assumem todo o ônus dele resultante” (ZHOURI, 2005, p.18). 

O desenvolvimento nestes casos, visto sob a ótica de Viana (2000, p. 25), implica na 

perda do “envolvimento econômico, cultural, social e ecológico com o ecossistema e 

seus recursos naturais”, gerando assim o surgimento de conflitos. 

O cenário acima apresentado é muito bem caracterizado por Selva e Coutinho 

(2006): 

 
Com um argumento comercial importante que emerge um turismo de 
mercado e de mudança social nos ambientes costeiros do Nordeste do 
Brasil, os quais passam a ser incorporados pela atividade turística sem que 
a gestão municipal dê conta do seu ordenamento, do planejamento e gestão 
local; sem dinamizar as economias locais ou contribuir para a elevação dos 
indicadores sociais que são críticos nos municípios e sem permitir que as 
comunidades receptoras, afetadas pelas mudanças locais pudessem firmar 
acordos para as mudanças impostas. 
 
 

Diante do exposto, os conflitos se evidenciam quando os moradores e 

comunidades percebem a perda da sua qualidade de vida à custa do aumento da 

lucratividade de determinadas empresas e/ou degradação do meio ambiente 

causada pela ação de determinados agentes sociais (ACSERALD, 1992, p.22-26). 

Dessa maneira, tais grupos passam então a lutar contra os “processos de 

monopolização dos recursos ambientais nas mãos dos grandes interesses 

econômicos” (ACSERALD, 2004, p. 10). 

Para Acserald (2004, p.17-18), os conflitos socioambientais podem ser 

classificados em dois tipos: o de distribuição de externalidades e o de acesso e uso 

dos recursos naturais. Os conflitos de distribuição de externalidades se caracterizam 

pelas distintas formas que os impactos ambientais podem atingir os atores 

intervenientes de uma localidade, pois a realização de determinadas práticas pode 

provocar efeitos negativos para um dado grupo local. Este tipo de conflito pode ser 

observado no cenário turístico quando a utilização de embarcações turísticas 

prejudica os pescadores, pois a utilização destes veículos em alta velocidade, além 

de afastar os peixes, pode ainda causar acidentes, danificar o seu instrumento de 

trabalho, a rede.   
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Já os conflitos de acesso e uso dos recursos naturais, surgem em função da 

dificuldade de estabelecer a propriedade dos recursos e das diferentes formas que 

os grupos sociais querem dar aos elementos da natureza. Na APA de Guadalupe, 

no município de Tamandaré, por exemplo, alguns pescadores discordam da 

proibição da pesca predatória na Reserva Biológica Marinha. Nesta reserva está 

previsto no local apenas pesquisa científica e atividades recreacionais que visem à 

conservação dos recifes de coral. Essa medida favoreceu o aumento e a 

recuperação da biodiversidade na área protegida, o que provocou o aumento do 

número de peixes e outros animais com potencial econômico. Todavia, na 

perspectiva dos pescadores locais, o mar está novamente propício à realização da 

pesca, visualizando apenas os benefícios econômicos imediatos e se opondo à 

restrição imposta para a conservação, pois gostariam de pescar ali. 

Outro exemplo típico no cenário turístico de conflito de acesso e uso dos 

recursos naturais é a disputa existente entre comunidade local e turistas quanto à 

utilização do espaço público da praia. Esta situação é freqüentemente agravada 

quando as praias são apropriadas por grupos imobiliários ou empreendimentos 

hoteleiros que impedem o acesso das comunidades nativas. Vale ressaltar que de 

acordo com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) - Lei nº. 7.661/88 

- todas as pessoas têm direito ao acesso à praia, uma vez que a praia é um bem de 

uso comum do povo. 

Little (2003) reforça a classificação proposta por Acserald (2004), 

acrescentando mais um tipo de conflito ambiental: valores e modo de vida que 

envolvem o uso da natureza. Neste tipo de conflito se observam as diferentes formas 

que os grupos sociais têm de interagir e perceber os elementos naturais. O exemplo 

citado no texto da expulsão ou remoção dos pescadores para as áreas afastadas do 

mar pode ser um caso típico deste tipo de conflito. 

Podem também ser citados como casos de conflitos derivados da atividade 

turística em APAs:  

 Os danos ambientais causados pela construção de vias de acesso; 

 As prefeituras não conseguem conter a produção do lixo e a poluição 

sonora provocada pelo aumento do fluxo turístico; 
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 A realização de eventos públicos em áreas próximas aos hotéis, hospitais, 

residências e pousadas. 

Os impactos socioambientais provocados pelas diversas atividades 

econômicas, inclusive o turismo, muitas vezes, contradizem os interesses das 

comunidades locais que são diretamente afetadas pelos problemas ambientais. Na 

verdade o que os planejadores/ investidores do segmento turístico precisam 

entender é que os elementos da natureza e os espaços naturais não são apenas 

matérias-prima para o desenvolvimento do turismo, e sim elementos essenciais à 

vida de determinados grupos sociais.   

Portanto, é indispensável que o desenvolvimento econômico da atividade 

turística internalize a questão social à questão ambiental objetivando estabelecer um 

diálogo, uma harmonia entre o desenvolvimento das práticas turísticas e a 

comunidade autóctone. Pois, não há como proteger a biodiversidade, sem que haja 

simultaneamente a proteção da sociodiversidade que a produz e conserva 

(CASTRO, 2000, p. 176). 

 

3.2 O Estado mediador de conflitos?! 

 

Apesar de ser direito de todo o cidadão o equilíbrio ecológico do meio 

ambiente, a lógica do mercado capitalista não permite a todos os grupos sociais a 

mesma forma de apropriação e acesso aos recursos naturais, favorecendo assim, o 

surgimento de conflitos. Os conflitos são oriundos das tomadas de decisões que 

muitas vezes não consideram os interesses e necessidades dos diferentes grupos 

que são afetados direta ou indiretamente (QUINTAS, 2009, p. 49). 

De acordo com Santos (2008, p.58), a criação das unidades de conservação, 

de uma maneira geral, promove a eclosão de conflitos. Isso acontece devido à 

existência de grupos com diferentes interesses “comerciais, industriais e até de 

soberania nacional, as populações que estabeleceram em alguma medida, vínculos 

com tais espaços, reivindicam direitos de uso e apropriação social dos bens 

ambientais nelas contidas”. 
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Neste cenário de tensão, um ator social tem um papel fundamental para a 

mediação dos conflitos socioambientais: o Estado21. De acordo com o artigo 225 da 

Constituição Federal Brasileira, é responsabilidade do poder público defender e 

preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. Portanto, é 

competência do poder público aplicar a gestão ambiental pública, intercedendo nos 

conflitos entre os atores sociais quanto ao uso dos recursos ambientais (QUINTAS, 

2009, p. 48- 52). Isso significa dizer que o Poder Público é responsável por 

assegurar os interesses da coletividade no processo de apropriação e uso dos 

recursos ambientais, mesmo quando há legitimidade dos interesses individuais 

específicos (QUINTAS, 2006). 

Entretanto, a prática da gestão ambiental não é imparcial, pois qualquer 

decisão que seja tomada pelo Estado poderá simultaneamente favorecer e contrariar 

diferentes atores sociais (QUINTAS, 2009, p. 53). Vale ressaltar que o próprio 

Estado é um braço do sistema capitalista, e conseqüentemente, suas decisões são 

influenciadas pelos grandes grupos políticos e econômicos. 

Apesar dessa situação paradoxal do Estado perante os conflitos, pois ao 

mesmo tempo que atua como agente regulador defende grupos econômicos 

hegemônicos, de acordo com Gelhém (1993 apud SILVEIRA, 2010), o papel do 

Estado pode ser desempenhado de três formas: 

 

1. Integração ou socialização, onde o Estado absorve o conflito 
regularizando juridicamente os embates levantados pelos 
movimentos sociais para garantir legalmente os direitos reivindicados. 

2. Repressão ou exclusão, onde o Estado reprime os movimentos 
sociais de forma direta mediante ações administrativas e judiciais, 
podendo utilizar a força policial ou indiretamente marginalizando os 
movimentos através de disseminação ideológica. 

3. Trivialização ou neutralização, onde o Estado apenas observa os 
movimentos sociais abstendo-se de tomar medidas, porém podendo 
tomá-las a qualquer momento ou num momento futuro adiante. 

Com o objetivo de assegurar o confronto dos mais diversos posicionamentos 

e ser uma maneira de socializar decisões referentes às questões ambientais, o 

poder público organiza audiências públicas. Dessa forma, permite-se que todos os 
                                                            

21 “De acordo com a tradição marxista, o surgimento do Estado decorre da divisão de classes na 
sociedade, e neste sentido, Engels (1985) resgata desde a origem da família, a natureza da 
propriedade privada e consequentemente a formação das classes com o surgimento da 
necessidade do Estado para atenuar seus antagonismos. No entanto, o Estado passa a si 
posicionara favor da classe mais poderosa que se transforma em classe dominante e fomenta 
instrumentos para a manutenção deste poder” (SILVEIRA, 2010, p.46). 
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atores intervenientes possam ter a oportunidade de expor seus interesses e os 

demais atores sociais possam ter acesso às informações relacionadas com o destino 

dos recursos ambientais, Entretanto, freqüentemente se observa assimetrias no 

poder de argumentação dos atores sociais, como é o caso, por exemplo, dos 

empreendedores, que devido o seu poder aquisitivo e maior acesso às informações, 

favorece a defesa dos seus argumentos (QUINTAS, 2006, p. 63-64).  

Perante este cenário, a falta de imparcialidade das decisões do poder público 

realmente pode favorecer a injustiça ambiental. A própria população muitas vezes 

não acredita no poder de coerção do Estado em relação aos abusos cometidos 

contra o meio ambiente, como também não está preparada para intervir nas 

decisões defendendo seus interesses e necessidades, uma vez que não possui 

“meios materiais e capacidades necessárias, no campo cognitivo e organizativo, 

para intervirem de modo qualificado no processo de gestão ambiental” (QUINTAS, 

2009, p. 55). 
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4 O TURISMO EM ÁREA PROTEGIDA: A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

(APA) DE GUADALUPE 

 

4.1 Histórico da criação da APA de Guadalupe 

 

Os municípios que compõem a APA de Guadalupe têm sido alvo de políticas 

públicas que visam à dinamização e consolidação do turismo desde o início da 

década de 1990. Diversos projetos turísticos foram elaborados, inclusive com o 

apoio do Estado, para acelerar o crescimento dessa atividade na área em questão, a 

exemplo do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR/NE), o Projeto Costa Dourada e o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata (PROMATA). Segundo Oliveira (et 

al, 2009), a própria criação da APA de Guadalupe foi fruto do desenvolvimento 

turístico na Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco.  

Em 1990 foi lançado pelo Governo Federal do Estado de Pernambuco o 

Projeto Costa Dourada com o objetivo de dinamizar e firmar o turismo na faixa 

litorânea que liga o Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, à Barra de Santo 

Antônio, no estado de Alagoas. A ideia inicial era criar nesta área a infra-estrutura 

necessária para que, posteriormente, novos megaempreendimentos turísticos e 

hoteleiros fossem instalados no local. De acordo com os documentos oficiais do 

projeto e o discurso do governo tais investimentos promoveriam o crescimento do 

turismo, que por sua vez, dinamizaria a economia local, geraria empregos, 

melhoraria a renda dos municípios envolvidos no projeto, fortaleceria os serviços 

públicos e ainda conservaria o meio ambiente, contribuindo assim com o 

desenvolvimento sustentável (ARAÚJO, 2009, p.130). 

O projeto Costa Dourada foi baseado na concepção de pólos turísticos, 

prevendo-se a implantação de dois Centros Turísticos (CT): o Centro Turístico de 

Guadalupe e o Centro Turístico de Barra do Camaragibe, localizados em 

Pernambuco e Alagoas, respectivamente. Planejado para ser o primeiro pólo 

turístico do nordeste, o CT de Guadalupe foi criado seguindo os padrões de 

balneários da Indonésia e do Caribe, cuja finalidade era a captação de um grande 

fluxo turístico nacional e internacional (SEABRA, 2001, p.43). 
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Paralelo às negociações de implementação do Projeto Costa Dourada, os 

governos alagoano e pernambucano se articulavam com outros estados para 

obterem junto ao Governo Federal um plano capaz de diversificar a oferta turística. 

Dessa maneira, surge o Plano Nacional de Turismo (PLANTUR), onde um dos 

objetivos foi criar infra-estrutura no nordeste para a implantação de pólos turísticos 

integrados.  

Para executar essa estratégia foi necessária a criação de um programa de 

financiamento particular para a concepção dos pólos turísticos. Perante este cenário, 

emerge em 1992 o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR/NE), cuja meta principal era fornecer infra-estrutura básica e serviços 

públicos em áreas que apresentassem crescimento do turismo e o setor público não 

conseguisse acompanhar o aumento do fluxo turístico, procurando favorecer a 

população de baixa renda e atrair investimentos de grupos turísticos privados 

(PRODETUR I – ANÁLISE DOS IMPACTOS).  

A intenção estratégica do PRODETUR era a instalação dos Pólos Turísticos, 

pois partia do pressuposto que a “ampliação e diversificação da capacidade 

instalada em áreas previamente selecionadas estimulariam não só o turismo como 

outras atividades” (SELVA, 2007). Sendo assim, o PRODETUR financiaria obras de 

infra-estrutura básica e serviços públicos, projetos de expansão de aeroportos e 

projetos de desenvolvimento institucional para a dinamização do turismo no nordeste 

(AVALIAÇÃO DO PRODETUR I, p.45). 

Para a execução do PRODETUR, o projeto foi divido em duas fases: 

PRODETUR/NE I e PRODETUR/NE II. Na primeira fase, os investimentos do 

PRODETUR priorizava a implementação de infra-estrutura básica e serviços 

públicos, projetos de expansão de aeroportos e projetos de desenvolvimento 

institucional para a fomentação do turismo em áreas que apresentassem 

crescimento da atividade turística.Dos U$670 milhões destinados à primeira fase do 

PRODETUR/NE, o estado de Pernambuco recebeu aproximadamente U$44,5 

milhões, deste total 54,18% e 45,82% foram oriundos do Banco Interamericano do 

Nordeste (BID)/ Banco do Nordeste (BN) e do Governo de Estado de Pernambuco, 

respectivamente. Os municípios escolhidos nesta fase foram Recife, Olinda, Ipojuca, 

Paulista, Rio Formoso, Sirinhaém e Tamandaré. A Praia de Carneiros, por exemplo, 

pertencente ao município de Tamandaré, foi contemplada nesta fase do programa 
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com recursos destinados à construção de rodovias, obras de saneamento, de meio 

ambiente e de desenvolvimento institucional. Algumas obras não puderam ser 

realizadas pelo estado devido ao surgimento de conflitos ambientais, como é o caso 

da Via de Penetração Sul, da Ponte sobre o rio Arinquidá e da Via de Contorno de 

Tamandaré. 

Na segunda fase, o PRODETUR teve como objetivo:  

 
Estruturar a oferta turística e a infra-estrutura de apoio ao turismo 
baseando-se na consolidação e crescimento dos nichos de demanda 
atualmente explorados, através da melhoria, ampliação e estruturação dos 
produtos turísticos existentes (PDITS, 2004 p.31). 

 
 

No PRODETUR II, foram realizadas as seguintes obras: sistema de 

abastecimento de água de Sirinhaém, sistema de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário de Tamandaré, ampliação da estação de tratamento de 

esgoto de Rio Formoso (PDITS, PRODETUR II), plano de gerenciamento de 

resíduos e obras de infra-estrutura de triagem e reciclagem sólidos nos municípios 

de Sirinhaém, Barreiros, São José da Coroa Grande e Tamandaré (ENTEL, 2007). 

Embora a proposta do PRODETUR fosse fortalecer atividade turística nos 

destinos já consolidados ou cuja consolidação fosse alcançada em curto prazo, o 

estado de Pernambuco concentrou seus esforços num projeto onde a demanda 

turística ainda teria que ser criada e que carecia de investimentos privados: o Centro 

Turístico de Guadalupe (AVALIAÇÃO DO PRODETUR I, p.46). 

Devido ao fato do Projeto Costa Dourada ser bastante caro e provocar 

diversos impactos ambientais, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

solicitou a reformulação do projeto para que pudesse atender as exigências do 

PRODETUR. Neste afã, as obras de infra-estrutura e a área de abrangência do 

projeto foram, então, diminuídas. Não obstante, o estado de Alagoas não conseguiu 

os 40% do investimento exigido pelo BID e, portanto, foi excluído do projeto, 

restando apenas a área do Centro Turístico de Guadalupe. Com a desistência do 

estado de Alagoas, pouco a pouco a ideia projeto Costa Dourada foi se extinguindo 

e o Projeto Centro Turístico de Guadalupe, considerado um dos produtos do projeto 

Costa Dourada, foi se fortalecendo (OLIVEIRA et al, 2009). 
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O Centro Turístico (CT) de Guadalupe22 foi idealizado pelo Governo de 

Estado de Pernambuco como um empreendimento estratégico cujo objetivo era 

iniciar o Projeto Costa Dourada, de forma que a exploração turística estivesse 

alinhada com a manutenção dos ecossistemas costeiros, principalmente os 

manguezais (CPRH, DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL). Este projeto do CT 

seguia uma estratégia adotada em outros países cujo objetivo era criar espaços 

planejados para o uso exclusivo de atividades econômicas relacionadas com o 

turismo, captando assim, grandes redes hoteleiras internacionais (SECRETARIA DE 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE PERNAMBUCO, 1992). 

O idealizado Centro Turístico de Guadalupe possui cerca de 8.808 hectares e 

faixa litorânea de 15,5km de extensão, correspondendo a 19,7% da área total da 

APA de Guadalupe. Os municípios abrangidos por este CT são: Sirinhaém, Rio 

Formoso e Tamandaré (CPRH, DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL). De acordo 

com o projeto deste CT, este local foi escolhido em função de dois principais fatores: 

vocação turística do local e existência de um corredor turístico entre Maceió (AL) e 

Recife (PE). 

O CT Guadalupe era um projeto grandioso, financiado pelo Governo Federal 

através da EMBRATUR, SUDENE, BNDES e BNB e o Governo de Pernambuco 

através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Prefeituras de Sirinhaém e 

Rio Formoso. A conclusão da infra-estrutura estava prevista em 1995 e o cenário 

visualizado para o ano de 2012 era o seguinte:  

 Receita média de U$436 milhões; 

 14.500 empregos diretos; 

 43.500 empregos indiretos no centro e no entorno do CT; 

 14.500 unidades habitacionais (UHs)23; 

 20.300 turistas por dia; 

 Ocupação média de 70%; 

                                                            

22 O projeto do CT de Guadalupe era, naquele momento, um dos principais objetos de ação do 
PRODETUR-PE (Parecer SETUR/PRODETUR/PE nº. 002/2008, p.1) 

23 O número de UHs previsto no CT Guadalupe era 5,8 vezes maior que o número de UHs existentes 
em Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes (AVALIAÇÃO DO PRODETUR I) 
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 23.063 veranistas por dia nos loteamentos das zonas turísticas. 

De acordo com o projeto, o CT Guadalupe visava também garantir a 

conservação da biodiversidade, haja vista que os elementos naturais locais eram a 

fonte de inspiração para o projeto24. Neste sentido, a proposta do projeto era utilizar 

os elementos naturais sem promover grandes mudanças nas suas características, 

uma vez que estes se configuravam como os principais atrativos turísticos. Neste 

afã, dos 8.808 hectares do CT, 72% da área total foram destinadas à manutenção 

de reservas florestais, coqueirais, manguezais e plantações agrícolas 

(SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE PERNAMBUCO, 

1992, p. 8). 

Além da delimitação da área permitida para a construção, o CT Guadalupe 

também contou com outro instrumento de gestão para garantir a conservação dos 

recursos ambientais e o ordenamento do território: o Plano Diretor do CT Guadalupe. 

Das diretrizes do Plano Diretor, uma das propostas era a adoção de uma rigorosa 

política de preservação ambiental, visando transformar o CT, também, em um 

destino ecoturístico. Para tanto, algumas medidas deveriam ser tomadas, como por 

exemplo, a “divisão funcional do espaço, segundo zonas de atividades; baixa 

densidade ocupacional do centro; criação de grande reserva biológica no entorno 

dos mangues; adoção de padrões horizontais de construção, etc.” (SECRETARIA 

DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE PERNAMBUCO, 1992, p. 6).  

Dessa maneira, observe na Figura 02, o mapa do zoneamento estabelecido 

pelo Plano Diretor do CT Guadalupe. 

 

                                                            

24 Segundo o Projeto Costa Dourada, a magnitude das relações percentuais das áreas destinadas à 
construção demonstrava a importância que as questões ecológicas representavam ao CT 
Guadalupe (PROJETO COSTA DOURADA, 1990). 
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Figura 02 - Zoneamento do CT Guadalupe (Plano Diretor) 
Fonte: ZAPE digital (2001); Mapas Municipais Estatísticos de Pernambuco (2007) 
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Segundo o Plano Diretor do CT Guadalupe, o zoneamento desta área foi 

realizado conforme consta no quadro 02: 

 

 

            
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

      
 

     
Quadro 02: Zoneamento do Centro Turístico Guadalupe 

 
Fonte: Costa Dourada – Centro Turístico Guadalupe 

 
 
Embora existisse na concepção do projeto do CT Guadalupe uma forte 

preocupação com a conservação dos recursos naturais, as obras de implementação 

da infra-estrutura básica, da infra-estrutura de apoio ao turismo e dos equipamentos 

turísticos causariam inúmeros impactos ambientais negativos. Estavam previstos no 

projeto CT Guadalupe obras de: 

 Acessibilidade: Sistema Viário CT Guadalupe (Via de Penetração Sul, Via de 

Contorno de Tamandaré, Ponte sobre o Rio Arinquindá), uma pista de pouso 

para aviões a jato de pequeno e médio porte; 

 Eletrificação: 91km de linhas de transmissão, 58km de linhas de distribuição, 

02 subestações; 

Setor Área (ha) % 

Hoteleiro  645 7,3 

Esportes / Lazer 205 2,3 

Comercial 45 0,5 

Habitacional de veraneio 190 2,2 

Granjas de recreio 1.045 11,9 

Habitação e serviços 320 3,7 

Preservação  3.943 44,7 

Agrícola  2.415 27,4 

Total  8.808 100,00 
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 Telecomunicações: 900 troncos de DDR e 3000 terminais; 

 Esportes e lazer: campo de golfe com 18 buracos, complexo aquático com 

69ha de extensão, dois parques de recreação e lazer, um grande Porto de 

Recreio para 300 barcos, cinco piers com capacidade para 150 barcos, 

teleférico; 

 Equipamentos de hospedagem: resorts e hotéis 3, 4 e 5 estrelas; 

 Serviços públicos: hospitais, postos de saúde, escolas de 1º e 2º grau, postos 

de informações, unidades militares, etc. 

Em pouco tempo de obras houve uma grande degradação ambiental, como 

por exemplo, a destruição das paisagens naturais para a construção das estradas, 

desmonte de morros, aterragem de mangues (SEABRA, 2001). Vale mencionar que 

apenas as obras de acesso do sistema Viário do CT Guadalupe, por exemplo, 

provocaram os mais diversos impactos ambientais no local, tais como 

desmatamentos dos manguezais e dos resquícios de Mata Atlântica, 

desencadeamento de processos de erosão, deslizamentos, aterros de várzeas, 

terraplanagem em áreas de fragilidade ambiental, retirada de material de 

empréstimo em morros situados em morro, etc. (OLIVEIRA et al, 2009; SEABRA, 

2001). Esses impactos ambientais provocaram o surgimento de conflitos ambientais 

entre o Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente (CONDEMA) e o Governo 

de Pernambuco. 

Perante esta situação, o BID passou a exigir mudanças no projeto do CT 

Guadalupe quando o Estado de Pernambuco aderiu ao PRODETUR/NE, requerendo 

a realização de obras de saneamento e abastecimento de água em Rio Formoso e 

Tamandaré, atendimento às normas da Agência Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (CPRH) e a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental/ 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do CT (OLIVEIRA et al, 2009). 

Dessa maneira, a partir de uma determinação imposta pelo BID, foi instituída 

pelo Decreto Estadual nº 19.635 a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Guadalupe no dia de 13 de março de 1997. Esta APA possui 44.799 hectares de 

área preservada, abrangendo quatro municípios do estado: Sirinhaém, Rio Formoso, 

Tamandaré e Barreiros. Inclusive, é importante salientar que durante a primeira fase 
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do PRODETUR o único projeto de cunho ambiental em Pernambuco foi a criação 

desta APA (AVALIAÇÃO DO PRODETUR I). 

Diante deste cenário, a criação da APA de Guadalupe foi estabelecida como 

uma medida de mitigar os impactos provenientes das obras de implementação do 

CT de Guadalupe e assim, assegurar a utilização sustentável dos recursos 

ambientais presentes na área em questão. 

 

4.2 Caracterização da Área de Proteção Ambiental de Guadalupe 

 

A APA de Guadalupe, criada pelo decreto nº 19.635/97, está localizada no 

litoral sul do estado de Pernambuco, compreendendo os municípios de Tamandaré, 

Barreiros, Sirinhaém e Rio Formoso.  Verifique abaixo, na figura 03 o mapa da Zona 

da Mata Pernambucana, região onde está localizada a APA de Guadalupe, 

respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Mapa da Zona da Mata Pernambucana, região 
onde está localizada a APA de Guadalupe 
Fonte: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável 
da Zona da Mata de Pernambuco. Modificado por Vívian 
Damasceno Silva, em outubro de 2009.
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A APA de Guadalupe está localizada a 114 km de Recife, podendo seu 

acesso ser realizado através da BR-101 e da PE-60. A rodovia PE-60, 

particularmente, exerce forte influência sobre a APA de Guadalupe, no sentido de 

favorecer a ligação da APA com os centros urbanos do Litoral Sul e Região 

Metropolitana do Recife. Conseqüentemente, observa-se que a PE-60 induziu na 

área em questão a ocupação da zona litorânea por meio do turismo, lazer e veraneio 

(casas de segunda residência). A construção da PE-60 também foi importante para a 

implementação de outras vias de acesso dentro da própria APA, como por exemplo, 

a PE-61(aceso a Barra do Sirinhaém), PE- 064 (acesso a Ribeirão), PE-76 (acesso a 

Tamandaré), PE-073 (acesso a Cucaú) e PE-096 (acesso a Palmares) (CPRH, 

1998). 

Sob a responsabilidade da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (CPRH), a finalidade da criação desta unidade de conservação foi 

assegurar a proteção e conservação da biodiversidade, promovendo também, a 

sustentabilidade do desenvolvimento, melhoramento na qualidade de vida da 

população e a proteção dos ecossistemas (DECRETO Nº 19.635). 

A área de extensão da APA corresponde a 44.255 hectares, sendo 31.591 

hectares de área continental e 12.664 hectares de área marítima, o que corresponde 

a 71,4% e 28,6% das áreas totais, respectivamente. Do total da área continental, 

38,2% pertence ao município de Rio Formoso, 35,1% ao de Tamandaré, 19,5% ao 

de Serinhaém e 7,2% ao de Barreiros. Vale mencionar que ao considerar a parcela 

da APA na área total dos municípios (incluindo a parcela marítima), há um aumento 

significativo em três municípios: 50,7% em Rio Formoso, 59,5% em Tamandaré e 

9,7% em Barreiros. Somente em Sirinhaém ocorre uma redução da área, 16,4% 

devido à sua ampla extensão (CPRH, DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA APA 

DE GUADALUPE). Na tabela 01 observa-se a participação dos municípios na 

superfície da APA de Guadalupe: 
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TABELA 01 - Participação da área dos municípios na superfície da APA de 

Guadalupe 
 

    MUNICÍPIO ÁREA TOTAL 

(HA)            

PARCELA DA APA NA 
ÁREA TOTAL DO 

MUNICÍPIO 

% DO MUNICÍPIO 
NA 

ÁREACONTINEN-
TAL DA APA 

  N. Absoluto 
(ha) 

Percentu
al 

 

     
Rio Formoso   23 810 12 075 50,7 38,2 
Tamandaré 18 617 11 079 59,5 35,1 
Sirinhaém 37 462   6 150 16,4  19,5 
Barreiros 23 583   2 287 9,7   7,2 
     
Área Continental - 31 591 - 100,0 
Área Marítima*  -  12 664 - - 
     
ÁREA TOTAL DA 
APA 

- 44 255 - - 

     
 

 

 

Segundo a divisão da Zona Costeira de Pernambuco, os municípios que 

pertencem à APA de Guadalupe compõem o Setor 3 - Sul25 do estado, juntamente 

com os municípios de Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e São José da Coroa 

Grande. Conforme o decreto Nº 19.635/97, a localização da APA de Guadalupe se 

apresenta da seguinte maneira: 

Inicia-se no município de Barreiros, na Praia do Porto, nas 
coordenadas 35º07’24” W e 8º48’55” S; segue no sentido preferencial 
oeste, acompanhando o divisor de águas dos rios Ilhetas e Una, até 
as coordenadas 35º06’17” W e 8º46’27” S próximo a linha férrea da 
Rede Ferroviária Federal - RFFSA; segue por este divisor na direção 
noroeste até o ponto de coordenadas 35º06’33” W e 8º41’33” S, no 
Engenho Paraíso, no divisor de águas dos córregos Paraíso e 
Palmeira; daí segue preferencialmente na direção nordeste 
acompanhando o divisor de águas dos contribuintes do Rio Formoso 
e os contribuintes do Rio Sirinhaém na intersecção da PE-60 e PE-01, 

                                                            

25 Os outros setores são: o Setor 1 - Norte (composto pelos municípios de Goiana, Itaquitinga, 
Araçoiaba, Itapissuma, Igarassu, Abreu e Lima e Paulista) e o Setor 2 – Núcleo Metropolitano (São 
Lourenço da Mata, Camaragibe, Moreno, Recife e Jaboatão dos Guararapes). 

Fonte: CPRH. Plano de Implementação da Estrutura Física e Logística da APA de Guadalupe (apud 
CPRH, 1998). 

(*) Área correspondente a três milhas náuticas. 
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nas coordenadas 35º07’28” W e 8º36’59” S; segue pela PE-60, ainda 
na direção nordeste, até a intersecção com o limite norte do Centro 
Turístico de Guadalupe, nas coordenadas 35º06’07” W e 8º35’09” S; 
daí segue pelo limite norte do Centro Turístico de Guadalupe, 
contornando o manguezal do Rio Trapiche até o distrito de Barra de 
Sirinhaém, no ponto de coordenadas 35º03’27” W e 8º36’14” S; segue 
na direção leste até as coordenadas 34º59’55” W e 8º36’23” S, numa 
distância aproximada de 5,4 km da linha média das marés; daí segue 
preferencialmente na direção sul, acompanhando a linha de costa 
numa distância média de 5,4 km da linha média das marés até as 
coordenadas 35º04’31” W e 8º48’52” S; daí segue na direção oeste, 
em linha reta, até o ponto inicial desta descrição (DECRETO Nº 
19.635). 

 

A APA de Guadalupe também abriga duas outras unidades de conservação 

(UCs) dentro da sua área: a Reserva Biológica de Saltinho e o Parque Natural 

Municipal do Forte (Tamandaré). Além dessas duas UCs, ainda há uma zona de 

interseção com a APA Marinha Costa dos Corais. 

A Reserva Biológica (REBIO) de Saltinho foi criada pelo Decreto Federal nº. 

88.744, de 21 de setembro de 1983, como zona de preservação da vida silvestre, 

com o objetivo de promover a conservação integral da fauna e da flora. Esta REBIO 

está situada às margens da rodovia PE-060 nos municípios de Rio Formoso e 

Tamandaré e por se tratar de uma unidade de conservação de proteção integral não 

pode haver nenhum tipo de exploração dos seus recursos. Vale ressaltar que a 

visitação pública com fins educacionais e científicos somente é permitida com 

autorização prévia do órgão gestor. Sob a administração do IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), esta unidade de 

conservação possui 548 hectares de representativos e conservados remanescentes 

de Mata Atlântica dentro do Estado de Pernambuco, que em razão da sua 

vulnerabilidade da fauna e da flora, é vista como refúgio ecológico. Dentre as 

espécies da fauna, podem ser encontradas na REBIO de Saltinho pacas, cotias, 

raposas, xexéus, patativas, entre outros. Já as espécies da flora verificam-se a 

presença de caçomari, sucupira, gararoba, oiticica da mata, Camaçari, maçaranduba 

e mamajuba. Além disso, também se atribui a esta unidade de conservação a 

preservação das nascentes do rio Mamucabas, responsável pelo abastecimento de 

água do município de Tamandaré. 
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O Parque Natural Municipal do Forte, localizado no município de Tamandaré, 

foi criado em 10 de setembro de 2003, através do Decreto nº. 13. Este parque 

encontra-se em uma área de importância histórica26, ambiental e turística da região, 

estando sobreposto a APA de Guadalupe e a APA Marinha Costa dos Corais. É 

importante mencionar que a criação desta unidade de conservação foi fruto de um 

acordo de compensação ambiental devido aos impactos ambientais provocados pela 

implantação do sistema Viário do CT Guadalupe e este parque é atualmente palco 

de conflitos ambientais provocados pela utilização inadequada deste espaço para a 

realização de shows durante os meses de verão. 

A APA Marinha Costa dos Corais, criada através de um decreto federal em 23 

de outubro de 1997, é administrada pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes da 

Conservação da Biodiversidade). A APA possui 135 quilômetros de extensão e uma 

área de 413.563 hectares, que se inicia desde a linha dos 33 metros da maré alta 

até 18 milhas da costa, incluindo toda a plataforma até a borda do talude continental. 

Estendendo-se desde Tamandaré (litoral sul de Pernambuco) até Maceió (Alagoas), 

esta APA possui uma área de interseção com a APA de Guadalupe com os 

municípios de Tamandaré, Rio Formoso e Barreiros. A APA Marinha Costa dos 

Corais se caracteriza pela presença de mangues, pradarias de fanerógamas, fundos 

de lama, areia, coral e fundo de algas calcáreas. Seus recifes de corais junto com os 

manguezais formam o habitat de diversas espécies, a exemplo do peixe-boi marinho 

- espécie ameaçada de extinção (ENTEL, 2007, p.84). Além de ser primeira unidade 

de conservação a inserir os recifes costeiros, a APA dos Corais é a maior UC 

marinha do Brasil (FERREIRA, 2001). Esta APA foi criada com os seguintes 

objetivos: assegurar a conservação dos recifes coralígenos e de arenito; garantir a 

conservação do habitat e preservação do peixe-boi; proteger os manguezais; 

ordenar o turismo ecológico, científico e cultural; estimular as manifestações 

culturais, promovendo o resgate da diversidade cultural. 

 

 

 

 

                                                            

26 Dentro dos limites do Parque Natural Municipal do Forte encontra-se o Forte Santo Inácio de 
Loyola. 
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4.2.1 Potencialidades naturais para o turismo na APA de Guadalupe 

 

Conforme a classificação de Köeppen, a APA de Guadalupe possui clima 

tropical do tipo As’, antecipando no outono as chuvas de inverno. A precipitação 

média anual é 2.050mm, apresentando os períodos mais chuvosos vão de maio a 

julho e os mais secos de outubro a dezembro. A temperatura media anual é de 24ºC, 

havendo uma oscilação entre 18ºC e 32ºC. Esse clima de longos períodos de 

insolação e altas temperaturas favorece o desenvolvimento do turismo de sol e 

praia. 

A formação geológica do recorte espacial de estudo é constituída por duas 

grandes unidades: o Embasamento Cristalino (rochas pré-cambrianas compostas 

por granodioritos, granitos e migmatitos, presentes em cerca de 1/3 da APA) e a 

Bacia Sedimentar de Pernambuco (onde são verificadas formações dos seguintes 

tipos: Cabo, Ipojuca, Estiva e Barreiras; também há a presença de uma 

sedimentação quaternária significativa representada por sedimentos fluviais, 

depósitos lagunares, sedimentos de mangues, terraços pleistocênicos, terraços 

holocênicos e depósitos atuais de praia).  

Segundo a CPRH (1998), as praias da APA de Guadalupe foram dividas em 

seis setores (conforme critérios morfológicos e a complexidade dos processos 

envolvidos na sua dinâmica) que estão abaixo relacionados: 

 Setor 1: compreende o limite norte da APA à Ponta da Gamela e 

corresponde à Ilha de Santo Aleixo e às praias de Barra de Sirinhaém 

e Guaiamum; 

 Setor 2: limitando ao norte pela Ponta da Gamela e ao sul pela Ponta 

de Manguinhos; 

 Setor 3: Praias de Campas e Carneiros; 

 Setor 4: Baía de Tamandaré; 

 Setor 5: Praia de Mamucabinhas; 

 Setor 6: Praia do Porto. 



 

 

77

Na APA de Guadalupe existem dois tipos de rios: os rios litorâneos e os rios 

translitorâneos. Embora os rios litorâneos sejam menores, eles atuam na 

manutenção dos ecossistemas e das comunidades locais, como por exemplo, os rios 

Formoso, Mamucabas e Ilhetas. O Rio Formoso nasce no noroeste do município de 

Rio Formoso, seguindo em direção ao sudeste. A três quilômetros da sua jusante, o 

Rio Formoso encontra a Planície Costeira e se alarga ao norte e nordeste por meio 

dos braços formados pelos rios Goicana, dos Passos, Porto das Pedras e Lemenho. 

Nas proximidades da desembocadura, situada entre a Ponta de Guadalupe e a Praia 

de Carneiros, o Rio Formoso recebe o Rio Arinquindá e o seu afluente, o Rio União 

(CPRH, 1999). 

O Rio Mamucabas nasce em Tamandaré, a oeste da Reserva Biológica 

(REBIO) de Saltinho, sendo represado dentro da própria REBIO com o objetivo de 

formar o reservatório de água que abastece o município. Já o Rio Ilhetas, nasce em 

Rio Formoso, seguindo na direção sudeste até a Planície Costeira. Próximo ao 

litoral, este rio segue na direção nordeste, até alcançar a desembocadura, 

encontrando assim o Rio Mamucabas. Estes dois rios seguem paralelamente em 

direção do litoral e são rodeados por manguezais separados do mar por um cordão 

arenoso estreito (CPRH, 1999). Os rios Formoso e Ariquindá são importantes 

recursos turísticos da APA de Guadalupe, haja vista que o rio Formoso é bastante 

utilizado pela atividade turística na travessia do Píer de Guadalupe para a praia de 

Carneiros, pois enquanto a construção da ponte sobre o rio Ariquindá não está 

concluída este é o acesso mais próximo. Já no Rio Ariquindá, são realizados 

passeios turísticos de barcos e catamarãs. 

Também são encontrados na APA recifes de arenito e alguns capeados por 

corais na APA, criados a partir de areias de praia cimentadas por calcário e datadas 

do Holoceno.   

As três linhas de recifes são povoadas de corais únicos no mundo. A faixa 
de recifes orgânicos do tipo tacis é constituída, principalmente, de corais 
hermatípicos, algas calcárias, além de hidrocorais. Por exemplo, a formação 
recifal de Tamandaré é representada por importantes  exemplares da costa 
brasileira, sendo que  quatro espécies endêmicas de corais brasileiros 
encontram-se nesse trecho, Mussimilia hispida, Mussimilia favia gravida e 
Siderastrea stellata e um hidrocoral endêmico, Millepora brasiliensis (CPRH, 
1998). 
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A topografia predominante na paisagem do Litoral Sul, também conhecida 

como Mata Sul, é marcada pela presença de um relevo caracterizado por morros e 

colinas com altitudes variadas (onde há o domínio do plantio da cana-de-açúcar), 

que se estende até a planície costeira. 

A vegetação da APA de Guadalupe é, originalmente, floresta tropical atlântica. 

Entretanto, existem poucos remanescentes dessa vegetação primária, ocorrendo a 

predominância de matas secundárias e diversos estágios sucessionais espalhados 

por toda área do Litoral Sul pernambucano (CPRH, 1999, p.15). 

A paisagem fitogeográfica da APA de Guadalupe é diversificada, sendo os 

seus tipos de vegetação agrupados (conforme LIMA, 1960 apud CPRH, 1998) em 

duas zonas:  

a) Mata - onde são verificados os remanescentes de Mata Atlântica 

que se intercalam entre as extensas plantações de cana-de-açúcar. 

Nestas áreas há a presença de grande variedade de espécies cujos 

portes são elevados e densos27, observando-se, inclusive, uma 

maior diversidade de animais. Nas áreas onde as matas são mais 

reduzidas em razão das atividades antrópicas, constata-se a 

redução de espécies da fauna que possuem portes médio e grande, 

e a variação da vegetação quanto ao porte, textura e padrão; 

b) Litoral - onde estão localizados os manguezais (inseridas as zonas 

estuarinas dos rios Sirinhaém, Formoso, Mamucabas/ Ilhetas) e a 

vegetação de praia, que são diretamente influenciados pela maré. 

Há também a vegetação próxima a costa, a exemplo das restingas, 

que são compostas pelos campos de restinga e pelas matas de 

restinga, e ainda os campos de várzea, restritos aos terraços flúvio-

lagunares. 

É válido mencionar que os remanescentes de Mata Atlântica existentes na 

APA de Guadalupe, especialmente a mata próxima à Praia de Carneiros e a Mata da 

Pedra do Conde (ambas estão localizadas em Tamandaré), são áreas importantes 

                                                            

27 “Destacam-se as espécies de maior valor comercial e, por isso, mais vulneráveis: Sucupira-mirim, 
Camaçari, Amarelo, Oiticica, Mamajuba, Sucupiraçu, Gararoba, Pau d’arco – roxo, Jatobá, Angelim, 
e Urucuba”(CPRH, 1998). 
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tanto para a proteção de nascente como também para a prática de atividades 

turísticas sustentáveis (CPRH, 1998). 

Além dos remanescentes de Mata Atlântica, outros elementos geográficos 

também se configuram como atrativos turísticos naturais na APA de Guadalupe em 

razão da beleza cênica e contemplativa e/ou diversidade biológica significativa, 

como por exemplo: as falésias da Praia de Guadalupe (Foto 01), as piscinas naturais 

na Praia de Carneiros, a Praia de Guadalupe (Foto 02), Praia de Carneiros (Foto 

03), os Bancos de Areia na Praia de Carneiros, o Estuário do Rio Formoso (Foto 04), 

as diversas praias arenosas, que apresentam águas rasas, mornas e boa 

balneabilidade, recifes de corais onde são encontradas espécies raras do litoral 

brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 03: Praia de Carneiros 
Fonte: Vívian Silva, 2010. 
 

Foto 02: Praia de Guadalupe 
Fonte: Vívian Silva, 2010. 

Figura 04: Estuário do Rio Formoso 
Fonte: Vívian Silva, 2010. 
 

Foto 01: Falésias da Praia de Guadalupe. 
Fonte: Vívian Silva, 2010. 
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Por se tratar de uma unidade de conservação de uso sustentável, são 

permitidas atividades econômicas na APA de Guadalupe desde sejam criados 

mecanismos capazes de proteger a biodiversidade e disciplinar o uso e a ocupação 

do solo. Neste afã, o decreto nº 21.135 da APA de Guadalupe criou um instrumento 

de gestão cuja finalidade é assegurar o manejo ambiental dos recursos naturais, de 

acordo com a atividade econômica a ser desempenhada, através da determinação 

do ordenamento territorial: o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC). 

O ZEEC da APA de Guadalupe subdividiu a APA da seguinte maneira: Zona 

Marítima (ZM); Zona de Turismo, Veraneio e Lazer (ZTVL); Zona Rural Diversificada 

(ZRD); Zona Agrícola Diversificada (ZAD) e Zona de Preservação de Vida Silvestre 

(ZPVS) (CPRH, 1998). 

A Zona Marítima (ZM): inicia a partir da linha média das marés seguindo a 

costa por aproximadamente 5,4km, correspondendo a três milhas náuticas. Embora 

haja restrições quanto ao uso desta zona, observam-se impactos causados pelo 

pisoteio ancoragem, deposição de lixo, pesca predatória, contaminação do mar 

provocadas pelo lançamento de óleo e outros resíduos. A utilização de embarcações 

marítimas, prática de esportes náuticos, comércio ambulante em barcos e a pesca 

são permitidos desde que haja o disciplinamento e autorização.  

Zona de Turismo Veraneio e Lazer (ZTVL): esta zona abriga o CT Guadalupe, 

abrangendo a região litorânea de Barreiros, Tamandaré, Sirinhaém e Rio Formoso. 

Na ZTVL, verifica-se a presença de núcleos litorâneos consolidados e os 

loteamentos de veraneio, apresentando problemas relacionados com a ocupação 

desordenada do solo devido ao aterramento de manguezais e construções em áreas 

de praias sem respeitar o recuo de 33 metros em direção ao continente (Foto 05), 

falta de saneamento básico, lançamento de efluentes domésticos sem tratamento 

adequado (Foto 06), áreas inadequadas para colocação do lixo urbano, destruição 

da vegetação remanescente de restinga, circulação de veículos na faixa da praia, 

entre outros. 
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Vale salientar que esta zona se caracteriza pela presença de praias, 

manguezais, recifes, terraços-flúvio lagunares, remanescente de Mata Atlântica e 

restinga, que sofrem pressão de atividades econômicas tais como turismo, comércio, 

pesca e cultura do coco. Esta ZTVL é dividida em três subzonas:  

 Área de Uso Urbano, Turismo e Veraneio: compreende a área que 

inicia em Barra de Sirinhaém até o estuário do Rio Mamucabas. 

Caracteriza-se como área urbanizada, apresentando crescimento 

populacional acentuado e problemas relacionados ao esgotamento 

sanitário, abastecimento de água, drenagem e limpeza urbana. São 

permitidas nesta sub-zona, desde que sejam licenciadas, barracas, 

marinas e pontos de apoio à pesca artesanal. Entretanto, são proibidas 

edificações que promovam a privatização, impedimento ou dificuldade 

de acesso ao mar, construção de aterros sanitários, circulação de 

veículos na faixa da praia, construção de aterros sanitários, etc. 

 Área Estuarina do Rio Formoso (Foto 07): compreende a região dos 

manguezais que margeiam o Rio Formoso (Foto 08) e seus afluentes 

(Rios Passos, Lemenho, das Pedras, Porto Alegre e Arinquindá). São 

proibidos neste local o desmatamento de manguezais e restingas, 

pesca predatória, lançamento de poluentes no estuário, mineração e 

 

 

Foto 06: Lançamento de 
esgoto no mar. 
Fonte: Vívian Silva, 2010. 

Foto 05: Desrespeito ao recuo do mar. 
Fonte: Vívian Silva, 2010. 
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parcelamento e ocupação do solo com edificações. Em contrapartida 

são estimulados ecoturismo, extrativismo sustentável, apicultura, 

maricultura, uso de embarcações a vela e a remo. A construção de 

estradas de acesso e as embarcações são permitidas mediante 

licenciamento ambiental e zoneamento, respectivamente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Complexo Ambiental Ilhetas/Mamucabas: compreende desde o 

estuário do Rio Mamucabas até a extremidade sul da APA. Esta área 

se caracteriza pela baixa ocupação demográfica, uso rural do solo e 

presença de manguezais, maceiós, praias e afloramento rochosos. São 

encontrados nesta sub-zonas problemas, como por exemplo, 

destruição dos remanescentes de Mata Atlântica para o cultivo da 

cana-de-açúcar e coco, poluição da praia provocado por lixo urbano, 

aterro de manguezais para loteamentos, loteamento das áreas de 

restinga para construção de hotéis e equipamentos turísticos. Aqui são 

incentivadas atividades relacionadas com o turismo ecológico e rural, 

lazer, veraneio, empreendimentos turísticos e hoteleiros com baixo 

adensamento, etc. 

 Zona Rural Diversificada (ZRD): localizada entre as porções sudoeste do 

município de Rio Formoso e o noroeste de Tamandaré. Esta área se caracteriza pela 

predominância da cana-de-açúcar e apresenta problemas de desmatamento de 

   

Foto 07: Estuário do Rio Formoso 
Fonte: Vívian Silva, 2010. 
 

Foto 08: Manguezal do Rio Formoso 
Fonte: Vívian Silva, 2010. 
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remanescente da Mata Atlântica, poluição do solo e dos cursos de água devido ao 

uso de agrotóxicos, forte concentração fundiária, solos com fertilidade baixa. É 

tolerado nesta zona o uso disciplinado da Cachoeira do Bulha e estimula-se também 

atividades relacionadas ao turismo rural, ecológico, cultural. Além do turismo, podem 

ser desenvolvidos a piscicultura, apicultura, coleta seletiva e centro de triagem com 

compostagem do lixo e sementeira, etc.  

Por fim, Zona de Preservação da Vida Silvestre (ZPVS): corresponde à 

Reserva Biológica de Saltinho. Embora seja uma unidade de conservação de uso 

restrito, são observados no local problemas devido ao cultivo da cana-de-açúcar nos 

assentamentos do entorno da reserva sem a faixa de proteção, a presença de 

caçadores, a estrada PE – 060/076 cortando a REBIO, a morte de animais por 

atropelamento, entre outros. São sumariamente proibidas atividades recreativas, 

extração mineral ou vegetal, caça, pesca, introdução de espécies exóticas, coleta de 

material biótico, desmatamento e queimadas. São toleradas nesta zona as 

pesquisas e visitações com fins de educação ambiental e científicos. 

Com o objetivo de conter ou reduzir o atropelamento de animais da REBIO, 

foram instaladas placas de sinalização quanto à presença de animais na estrada e 

colocada uma lombada eletrônica para reduzir a velocidade dos veículos, como 

podem ser observado nas fotos 09 e 10. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto 09: Rodovia PE‐060 que corta a REBIO 

de Saltinho 
Fonte: Vívian Silva, 2010. 

Foto 10: Placa de sinalização 
sobre a presença de animais. 
Fonte: Vívian Silva, 2010. 
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4.2.2 Caracterização sócio-econômica da APA de Guadalupe 
 

Historicamente, devido às condições favoráveis de solo e clima do Litoral Sul 

do estado de Pernambuco, os municípios que compõem a APA de Guadalupe vêm 

apresentando como atividade econômica predominante a exploração da 

agroindústria da cana-de-açúcar.  

A exploração sucroalcooleira prevalece, principalmente, nas porções 

noroeste, centro-oeste da APA, ocupando os terrenos de Embasamento Cristalino, 

de Formação Barreira e trechos não alagados dos depósitos aluviais. O plantio da 

cana-de-açúcar se caracteriza nesta localidade pela produção em propriedades 

acima de 500 hectares, apresentando uma produtividade média equivalente a 70 

toneladas por hectare, onde prepondera o sistema de monocultura, havendo em 

alguns casos a criação de bovinos e/ou búfalos. Também são observados em razão 

do cultivo da cana-de-açúcar o desmatamento, erosão do solo nos cortes da estrada 

e poluição do solo e dos recursos hídricos (CPRH, 1998). 

Também se verifica na APA de Guadalupe o plantio do coco-da-baía, 

compreendendo a área do litoral, o entorno do estuário do Rio Formoso e a Ilha de 

Santo Aleixo. Cultura tradicional do litoral nordestino, o coco-da-baía é cultivado na 

APA em propriedades pequenas e médias (entre 50 e 200 hectares), utilizando 

técnicas tradicionais e mão-de-obra familiar e assalariada, nos sítios e fazendas, 

respectivamente (CPRH, s/data).  

Outra atividade econômica presente na APA de Guadalupe é a pesca, 

praticada nos estuários do Rio Formoso e do Ilhetas-Mamucabas. A pesca no local é 

desempenhada de maneira artesanal, através da utilização de embarcações 

pequenas (como as jangadas e canoas de remos e a vela), redes (de arrasto, de 

espera, de gamboa e tarrafa), gereré, covo, puçá, anzol, alçapão, vara, foice e a 

mão. São verificados alguns problemas concernentes à pesca, como por exemplo, a 

super-exploração do estuário acarretando a redução de algumas espécies, a pesca 

predatória a partir da utilização de bombas, produtos tóxicos e rede de malha fina e 

o conflito entre pescadores e turistas que passam em embarcações com alta 

velocidade (inclusive há ocorrência de “pegas” entre as lanchas), afastando os 

peixes, destruindo os instrumentos de pesca, comprometendo a reprodução das 
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espécies e, principalmente, promovendo a insegurança dos pescadores e 

marisqueiras). 

A policultura ocorre em dois locais distintos: 

a) Sudeste da cidade de Rio Formoso: prevalecem as lavouras de 

subsistência e os pomares domésticos, cujas propriedades são 

entre 3 e 9 hectares, podendo inclusive, ser administrada por mais 

de uma família. Apresenta a utilização de técnicas tradicionais, 

mão-de-obra familiar e produtividade muito baixa. 

b) Áreas de assentamentos rurais: localizadas no noroeste, centro-

oriental e sudoeste da APA de Guadalupe, com a predominância do 

cultivo da cana-de-açúcar remanescente, lavouras de subsistência, 

pomares domésticos e fruticultura (banana). As propriedades 

variam entre 6 e 10 hectares, apresentando técnicas de cultivos 

primitivas e a utilização da mão-de-obra familiar. 

Nestas áreas mencionadas acima, não se observam a presença de 

equipamentos turísticos, haja vista que estão concentrados no litoral da APA. 

Os núcleos urbanos estão situados na junção da PE-060 com PE-073, em Rio 

Formoso, e no litoral de Tamandaré e Barra de Sirinhaém. Em Tamandaré e Barra 

de Sirinhaém, a base econômica destes municípios é composta cana-de-açúcar, 

pesca e o turismo, já em Rio Formoso, é a cana-de-açúcar e a pesca. 

Em razão do turismo e do veraneio vem ocorrendo na faixa litorânea de 

Tamandaré uma forte pressão de ocupação urbana nas áreas de restinga, 

provocando também, o aterramento de manguezais para a construção de 

loteamentos destinados às classes média e média-alta. Dessa maneira, tal situação 

vem favorecendo o surgimento de conflitos de uso: expansão urbana X preservação 

do manguezal 

É importante salientar que o turismo não é uma prática recente na APA de 

Guadalupe. Na realidade, o processo de desenvolvimento e expansão do turismo 

começou na década de 1950 quando foi construído o primeiro hotel e as casas de 

veraneio começaram a ser erguidas no município de Tamandaré28. Inicialmente, as 

                                                            

28 Vale ressaltar que neste período Tamandaré era distrito do município de Rio Formoso. A 
emancipação de Tamandaré ocorre em setembro de 2005, a partir do Decreto nº. 11.257/05. 
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casas de veraneio se localizavam próximas à praia e entre os núcleos de 

Tamandaré e Campinas e foi se estendendo para o litoral, particularmente na 

direção norte, até os limites de Carneiros (LIMA, 2006). 

Outras construções também contribuíram para o crescimento da atividade 

turística em Tamandaré: o primeiro condomínio fechado (Privê Tamandaré) em 1977 

e a construção do Iate Clube Almirante de Tamandaré em 1985 (atualmente este 

empreendimento é uma colônia de férias administrada pelo Serviço Social da 

Indústria).  Entretanto, é a partir da década de 90 que se constata o crescimento 

acentuado da urbanização turística em Tamandaré oriundo do aumento do número 

de casas de veraneio e expansão da rede hoteleira. Coincidentemente, é justamente 

neste mesmo período que se inicia a implementação dos mega-projetos turísticos 

para a região, a exemplo do Projeto Costa Dourada, O CT Guadalupe, o 

PRODETUR/NE - I. Perante este cenário, aos poucos o município vai se destacando 

e se consolidando como destino turístico pernambucano (LIMA, 2006). 

A expansão turística de Tamandaré ocorreu de maneira desordenada, e 

atualmente, se encontra próximo à Praia de Carneiros29 (ao norte) e na foz do Rio 

Mamucabas (ao sul), apresentando sinais de crescimento em todas as áreas (de 

coqueirais, de remanescentes de vegetação de restingas e trechos de manguezais), 

inclusive, as protegidas por lei.  

É importante mencionar, que devido à vocação turística do município houve o 

incremento do setor de serviços no local. Em Tamandaré, é observada a presença 

de comércio, imobiliárias, bares, restaurantes, quiosques de praia, entre outros, para 

atender o fluxo de visitantes, que segundo a Secretaria de Turismo (1998), chegava 

a 60.000 durante a alta estação (dezembro - fevereiro) (CPRH, s/ data). Este fluxo 

turístico corresponde, praticamente, ao triplo da população residente, que de acordo 

com o IBGE (2004 apud FIRMINO, 2006) era de aproximadamente 18.550 

habitantes. 

                                                            

29 É justamente nesta parte de Tamandaré que estão localizados os terrenos e casas mais caras 
(LIMA, 2006). 
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5 OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DERIVADOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA 

NA APA DE GUADALUPE 

 

5.1 Problemas Ambientais na APA de Guadalupe 

 

De acordo com o Estudo de Avaliação Ambiental (EAA) realizado pela 

Engenharia e Tecnologia Ltda. (ENTEL, 2007), pode ser observada na zona costeira 

pernambucana uma série de problemas ambientais cuja natureza pode ser 

socioeconômica ou físico-ambiental, como pode ser verificada nos quadros 03 e 04. 

 

 

Edificações 
avançam na praia, 
aproximando-se do 
espaço público 

Implantação de 
loteamentos de 
forma inadequada 
ambientalmente 

Implantação de 
marinas sem a 
autorização dos 
órgãos 
competentes 

Expansão 
desordenada 
imobiliária e 
turística  

Avanço de muro na 
beira-mar 

Ocupação da orla 
por bares 

Aterros irregulares Especulação 
imobiliária  

Privatização e 
ocupação da beira-
mar 

Tendência à 
conturbação das 
praias 

Construções 
irregulares 

 

Quadro 03 - Problemas de natureza sócio-econômica: ocupação inadequada da Zona Costeira 
Pernambucana. 
Fonte: ENTEL, 2007 adaptado por Vívian Silva. 
 
 
Destruição dos 
remanescentes de Mata 
Atlântica. 

Assoreamento dos cursos 
d’água 

Erosão marinha pelos 
aterros 

Impactos da poluição no 
ambiente marinho 

Destruição dos 
manguezais 

Erosão costeira acentuada

Degradação dos recifes 
coralíneos  

Perda da diversidade 
costeira e marinha. 

Uso não sustentável dos 
recursos marinhos 

Quadro 04 – Problemas de natureza físico-ambiental da Zona Costeira de Pernambuco. 
Fonte: ENTEL, 2007 adaptado por Vívian Silva. 

 

Dos problemas ambientais acima mencionados pela ENTEL (2007), todos 

podem ser observados na APA de Guadalupe. Inclusive, é importante mencionar 
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que grande parte destes problemas ambientais é provocada pela atividade turística 

em razão da falta do planejamento sustentável do turismo e desrespeito aos 

instrumentos legais de uso e ocupação do solo. 

A presença de construções irregulares na APA de Guadalupe é notadamente 

visível (observe a foto 11). Inúmeros equipamentos turísticos são instalados sem a 

devida autorização dos órgãos competentes, gerando muitas vezes o surgimento de 

conflitos socioambientais em razão do descumprimento da legislação ambiental. 

 

 

                      

Foto 11 – Construção irregular de restaurante na faixa 
da praia, aproximando-se do espaço público na praia de  
Tamandaré. 
Fonte: Vívian Silva, 2010. 

 

Diversos quiosques, barracas e bares foram erguidos na faixa da praia de 

Tamandaré (observe na foto 12). Inclusive, a existência de barracas de praia 

irregulares já foi motivo de conflitos ambientais na APA de Guadalupe, conforme 

constam nas atas (nº. 67, 68, 74, 77, 78, 79, 8330, etc.) das reuniões do COMDEMA. 

As barracas da Boca da Mata, área localizada nas proximidades da desembocadura 

do Rio Mamucabas, foram construídas fora dos padrões estéticos, sem a 

autorização da Prefeitura Municipal, situadas em áreas de restingas muito próximas 

ao mangue, o que resultou numa ação em conjunto entre a CPRH, IBAMA e 

Prefeitura de Tamandaré para a remoção das mesmas. Nesta ação de remoção, não 

foram apenas os proprietários das barracas de praia que receberam as notificações 

                                                            

30 Reuniões realizadas entre os anos 2005 e 2006. 
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da irregularidade, como também todas as residências situadas nos loteamentos da 

Boca da Barra, haja vista que o local em questão se trata de uma área de 

preservação permanente. De acordo com a ata nº. 83, atualmente já não há mais a 

existência destas barracas de praia da Boca da Barra. 

 
 

 

Foto 12 – Ocupação da orla por bares na praia de Tamandaré 
Fonte: Vívian Silva, 2010. 
 

Os problemas ambientais relacionados com a atividade turística são fatos 

constantemente discutidos nas reuniões do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente (COMDEMA), como podemos observar abaixo:  

 o tráfego de quadriciclos, dirigidos até mesmo por menores de idade, nas 

praias do município de Tamandaré. Vale ressaltar que a condução de 

veículos motorizados na praia é proibida tanto a legislação estadual como a 

legislação federal. Entretanto, a falta de guardas municipais, viaturas e quadro 

pessoal dificulta a fiscalização das praias, que são legalmente protegidas por 

fazerem parte de duas APAs: APA de Guadalupe e APA dos Corais (ATA Nº 

26, 86); 

 construções irregulares de hotéis e loteamentos em locais inadequados e sem 

respeitar o Plano Diretor e demais instrumentos legais do município. Podem 
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ser tomados como exemplos: o muro no loteamento Faixa Branca, próximo 

aos maceiós das campas (ATA Nº 83), o gabarito da construção do Projeto 

Imobiliário Residencial Flat, no loteamento Alvorada, uma vez que o Plano 

Diretor de Tamandaré prevê no máximo prédios com no máximo dois 

pavimentos (ATA Nº 72), o projeto de construção da Moura Doubex não 

apresentava acesso público à praia, fato este proibido pelo Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC), Lei nº. 7.661/88 (ATA Nº 70), entre outros. 

Alguns destes casos tiveram que ser levado ao ministério público para 

garantir que os instrumentos legais existentes fossem cumpridos, gerando 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); 

 Retirada ilegal de areia (ATA Nº 60); 

 Despejo clandestino de esgoto doméstico na Praia dos Carneiros (ATA Nº 

77); 

 Acúmulo de lixo na área de estacionamento dos ônibus no Parque Natural 

Municipal do Forte de Tamandaré, produzidos pelos freqüentadores do local 

(ATA Nº 77); entre outros. 

Vale ressaltar, que os casos mencionados acima reforçam as informações 

levantadas pelo Estudo de Avaliação Ambiental elaborado pela ENTEL em 2007. 

Contudo, conforme as entrevistas realizadas na APA de Guadalupe durante o ano 

de 2010 existem diversos problemas socioambientais no recorte espacial em 

questão que não fazem parte da pauta das reuniões do COMDEMA, como pode ser 

observado no quadro 05: 

1.  As áreas marginais e circunvizinhas às novas vias de acesso que estão sendo 

construídas com os recursos do PRODETUR – sistema viário do CT Guadalupe – 

já estão sendo disputadas pelo setor privado. Já são observadas nestas áreas a 

presença de bares, botecos, postos de gasolina e supermercado 

2.  A população questiona a falta de acesso à Praia de Carneiros, pois a entrada por 

terra é permitida apenas aos usuários dos restaurantes e pousadas mediante o 

pagamento de uma taxa de R$50 no período da alta estação. Sem contar que 

quando o restaurante está lotado, é fechado o acesso à praia. 
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3.  As obras de saneamento básico são muito lentas e dificultam ou impedem o 

acesso dos turistas a alguns empreendimentos. 

4.  Barraqueiros das praias de Tamandaré reivindicam a construção de banheiros 

públicos, porém a CPRH proíbe devido aos impactos ambientais que serão 

causados. Durante o verão, inclusive, se verifica a presença de fezes na água do 

mar. 

5.  No período de alta estação ou de realização de shows a prefeitura de Tamandaré 

não consegue recolher todo o lixo produzido na cidade e passa a pegar apenas o 

lixo dos locais turísticos, próximos às pousadas, hotéis e praias, deixando os 

outros bairros sem coleta por vários dias. 

6.  A prefeitura de Serinhaém não quer que os barqueiros de Rio Formoso façam 

passeios de barco saindo do píer do seu município (píer de Guadalupe). Os 

barqueiros que atuam neste píer não possuem autorização para trabalharem no 

local. 

7.  Os barqueiros queriam utilizar a praia da pedra para sair com os turistas porque o 

píer de Guadalupe estava interditado. Entretanto, os acessos a esta praia estão 

localizados em propriedades privadas e os donos fechavam as porteiras. Os 

barqueiros questionaram o motivo da proibição, já que foi o governo quem colocou 

cascalho nos acessos para melhorá-los. 

8.  Aumento do vandalismo (os turistas reviram latas de lixo, jogam garrafas nas ruas).

9.  Embora as barracas de praia de Tamandaré tenham sido padronizadas, os 

proprietários que possuem mais recursos financeiros para investir na infra-

estrutura, decoração, acabam prejudicando aqueles que não podem, pois atraem 

mais turistas. 

10.  As bandas que a prefeitura traz atraem um público que não dispõem de muitos 

recursos financeiros e deixam pouco dinheiro. O lixo e o barulho não compensam 

financeiramente. E se a prefeitura quiser fazer os shows e trios, deveria organizá-

los no período de baixa estação, quando o fluxo turístico é bastante reduzido. 

11.  Os restaurantes e pousadas de Carneiros, por se tratar de áreas privadas, só 

permitem a entrada na praia de vendedores ambulantes que pertençam à 

associação dos vendedores, não sendo permitido o acesso à área interna dos 
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estabelecimentos. 

12.  Os motoristas que utilizam a rodovia PE-060, dentro dos limites da REBIO de 

Saltinho, não respeitam os limites de velocidade estabelecidos. Dessa maneira, 

vários animais morrem na pista em função dos atropelamentos. Já foram 

colocadas placas, mas não está surtindo efeito. 

13.  Ausência de iluminação pública na Praia do Forte, o que favorece a presença de 

usuários de drogas e os turistas não freqüentam a praia à noite.  

14.  Vendedores ambulantes de outros municípios vão para Tamandaré, tirando o 

espaço dos vendedores locais. Eles não precisam pagar a taxa da prefeitura. A 

prefeitura alega que somente os ambulantes cadastrados vendem produtos na 

praia. 

15.  Turistas estacionam seus carros na frente da praia, fato este proibido pela 

prefeitura.  

16.  A prefeitura fecha o acesso à praia do Forte de carro e de ônibus, fazendo com 

que os turistas façam o percurso andando. Além disso, os ônibus precisam pagar 

para ter acesso à cidade. Diante deste contexto os barraqueiros reclamam da 

redução do número de clientes bem como do consumo dos visitantes nas 

barracas. 

Quadro 05 – Problemas socioambientais identificados na pesquisa de campo na APA de Guadalupe. 
Fonte: Vivian Silva, 2010. 
 

Diante do exposto, verifica-se na APA de Guadalupe uma série de problemas 

ambientais provocada pela dinâmica da atividade turística. Embora os fatos acima 

mencionados não sejam marcados por embates entre os diversos atores sociais 

locais, tais episódios tanto ameaçam os recursos ambientais disponíveis na APA em 

questão como também afetam a qualidade de vida das comunidades.  
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5.2 Análise dos conflitos socioambientais provocados pelo turismo na APA de 

Guadalupe 

Os conflitos socioambientais na APA de Guadalupe não é um fato recente. 

Documentos arquivados no Ministério Público Federal31 comprovam a existência de 

contestações referentes aos impactos ambientais promovidos pelo inicio das obras 

de incentivo ao desenvolvimento turístico desde o início da década de 1990, como 

pode ser observado a seguir: 

O Estado de Pernambuco, através de sua agência de desenvolvimento, 
AD/DIPER, vem executando projeto econômico de incentivo a atividade 
turística, com intervenções diretas no meio ambiente, inclusive, com a 
construção de diversos equipamentos, tais como heliponto, piers, etc., 
dentro das linhas de ação do denominado Projeto Costa Dourada. 

 

A Ação Cautelar Inominada32 acima citada refere-se à montagem de 

tubulação para dragagem dos bancos de areia situados ao longo do litoral da Ponta 

do Guadalupe, que por sua vez, implicaria em forte intervenção dos ecossistemas e 

na comunidade de pescadores. No entanto, a CPRH - na época Companhia 

Pernambucana de Controle da Poluição e de Administração dos Recursos Hídricos - 

publicou o documento 032 de 07 de janeiro de 1993, negando o início de qualquer 

obra do CT Guadalupe, afirmando que a simples montagem de uma tubulação não 

representava uma drenagem com destruição dos habitat naturais, muito menos a 

degradação dos ecossistemas. Neste documento, a CPRH ainda alegou que se o 

prejuízo se encontrava na iminência de início da drenagem, a ação movida era 

inepta, haja vista que as obras não haviam começado. As obras no local foram 

interditadas até a apresentação da licença do empreendimento. 

O exemplo citado demonstra que os conflitos socioambientais derivados do 

turismo na APA de Guadalupe antecedem, inclusive, a própria criação da APA. É 

importante também lembrar, como já foi dito anteriormente, que a criação da APA de 

Guadalupe foi uma ação tomada com o objetivo de conter os impactos ambientais do 

CT Guadalupe e que o espaço turístico em estudo possui nos seus limites 

geográficos a presença de quatro unidades de conservação: APA dos Corais, 

REBIO de Saltinho, APA de Guadalupe e o Parque Natural Municipal do Forte. 

                                                            

31 Procedimento Administrativo (PA) 1.26.000.001197/2000-41 
32 Número da Ação Cautelar Nominativa 92.11509-8 
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Durante as entrevistas realizadas na APA de Guadalupe e participação das 

reuniões do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) de 

Tamandaré ao longo de 2010 foi possível identificar diversos conflitos ambientais no 

recorte espacial de estudo. Além dessas fontes de informações, foi imprescindível 

para a elaboração dessa discussão a análise dos documentos do Processo 

Administrativo (PA) 1.26.000.001197/2000-41 arquivado no Ministério Público 

Federal e o acesso às atas das reuniões realizadas no CONDEMA entre os anos 

2000 e 2006. O quadro 06 apresenta os conflitos socioambientais levantados 

durante as pesquisas bibliográfica e de campo: 

 
Classificação dos Conflitos 

 
 

Conflitos socioambientais 
identificados 

Acesso e 
uso dos 
recursos 
naturais 

 

Distribuição 
de 

externalidades  
 

Valores e 
modo de 
vida que 

envolvem o 
uso da 

natureza 
1. Implementação do Sistema Viário 

do CT Guadalupe. 

 X  

2. Poluição sonora  X  

3. Disputa para a realização de 

passeios turísticos às piscinas 

naturais e travessia à Praia de 

Carneiros 

X  X 

4. Realização de shows no Parque 

Natural Municipal do Forte de 

Tamandaré. 

X X  

5. Alta velocidade das embarcações 

turísticas. 

X X X 

6. Cobrança de pedágio para o 

acesso ao píer de Guadalupe. 

X   

7. Construção de barracas de praia 

na orla de Tamandaré sem 

licenciamento ambiental.  

X   

8. Comissionamento exigido por 

guias e taxistas para o 

  X 
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encaminhamento de turistas para 

o passeio de barco nas piscinas 

naturais. 

9. Interdição das piscinas naturais 

da praia em frente ao forte. 

X X X 

10. Lançamento do esgoto recolhido 

de residências e 

empreendimentos turísticos sem 

tratamento no lixão ou riachos do 

município. 

 X  

Quadro 06 - Classificação dos conflitos identificados na APA de Guadalupe. 
Fonte: Vívian Silva, 2010 
  

Conforme explanado anteriormente, em razão da complexidade dos conflitos 

socioambientais, em alguns casos o conflito socioambiental se enquadra em mais de 

um tipo de classificação. 

Para efeito de análise desta dissertação, embora tenham sido selecionados 

os conflitos socioambientais cujos níveis de intensidade são manifestos, explícitos e 

extremos (SANTOS, 2008), não foi identificado nenhum conflito extremo na APA de 

Guadalupe. 

 

5.2.1 Implementação do Sistema Viário do CT Guadalupe 

 

 Um dos grandes conflitos socioambientais provocado pela política de 

expansão do turismo na APA de Guadalupe foi a implantação do Sistema Viário do 

CT Guadalupe. Este sistema viário compreende a instalação de obras que são 

interdependentes: a Via de Penetração Sul33, a passagem sobre o rio Ariquindá 

através da construção de uma ponte, a Via de Contorno de Tamandaré34 e a Via 

Litorânea de Carneiros35.  

A Via de Penetração Sul tem oito quilômetros de extensão até 
o Rio Ariquindá, sobre o qual será construída uma ponte, com 

                                                            

33 Cruza o Rio União através de uma ponte erguida pelo DER/PE33, com passagens laterais 
34 Saindo da Via Litorânea de Carneiros, acompanhando o rio Ariquindá em direção ao sul 
35 se inicia em Tamandaré após o Condomínio Praia dos Carneiros seguindo em direção ao norte, até 

cruzar com a Via de Penetração Sul 
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220m de extensão, ligando-se também a Via Litorânea de 
Carneiros ao longo do litoral de Tamandaré (MAIA MELO 
ENGENHARIA LTDA, 2009, p.).  

 

Diante do exposto, observe na Figura 04, o mapa do Sistema Viário do CT 

Guadalupe. 

 

Figura 04 - Mapa do Sistema Viário do CT Guadalupe 
Fonte: ZAPE digital (2001); Mapas Municipais Estatísticos de Pernambuco (2007) 

 

Financiado com os recursos oriundos do Programa de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE), o Sistema Viário de Guadalupe tem como 

objetivo permitir o deslocamento dos turistas entre os municípios de Sirinhaém, Rio 

Formoso e Tamandaré, representando um importante marco para o desenvolvimento 

socioeconômico do CT Guadalupe. 

Em setembro do ano 2000, com o objetivo de assegurar a proteção dos 

ecossistemas litorâneos, o COMDEMA encaminhou uma Moção de Protesto que 

levou a suspensão das obras do sistema viário devido aos seguintes motivos:  
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 a inexistência das licenças ambientais necessárias36; 

 os impactos ambientais promovidos pela construção das obras, 

especialmente a ponte sobre o Rio Ariquindá, tais como:  

Parte dos manguezais e ambientes associados foram aterrados com 
material oriundo do deslizamento das barreiras abertas para a construção 
da Via de Penetração Sul e Via Litorânea de Carneiros; parte da Mata 
Atlântica foi suprimida para abertura da Via de Penetração Sul e para a 
construção da cabeceira da ponte sobre o Rio Ariquindá; há risco eminente 
de supressão de partes da Mata Atlântica, mangue e restinga para término 
da Via Litorânea de Carneiros (INQUÉRITO CIVIL 01/2001). 

 

No ofício nº. 015/2001, o CONDEMA ainda lista outros impactos ambientais 

identificados na APA de Guadalupe, a exemplo da retirada de material arenoso da 

restinga para a construção da via litorânea de Carneiros, assoreamento do rio 

Ariquindá provocado pelo transporte de sedimentos do deslizamento das barreiras 

abertas para a construção da Via de Penetração Sul, parte do curso do Rio União foi 

aterrado em função deste deslizamento.  

Em junho de 2001, a empresa de Consultoria GeoSistemas elaborou um 

plano de compensação de danos ambientais provocados pela implementação do 

sistema viário. No mês seguinte, a Unidade Executora Estadual (UEE) do 

PRODETUR encaminha um ofício ao Ministério Público Federal e ao COMDEMA de 

Tamandaré informando que as obras do sistema viário estariam suspensas até a 

emissão de todas as licenças ambientais necessárias.  

Após a abertura do Inquérito Civil, as partes entraram num processo de 

negociação visando firmar o TAC para reduzir os impactos causados e assegurar a 

adoção de medidas mitigatórias e compensatórias. Entretanto, em 18/03/2003 foi 

realizada vistoria nas obras e verificou-se que não havia sido implementada 

nenhuma medida de recuperação, exceto no corte dos morros foi constatado 

crescimento da vegetação fixadora implantada em alguns taludes.  

Conforme a ata nº. 26 do COMDEMA, por se tratar de Áreas de Proteção 

Ambiental (APA dos Corais e APA de Guadalupe) seria necessário compensar os 

danos ambientais promovidos pela implementação do sistema viário do CT 
                                                            

36 Ainda em 2001, através do Relatório Técnico nº. 044/2001, o IBAMA faz um histórico dos 
licenciamentos do sistema viário, informando que a Via Litorânea de Carneiros e a Ponte sobre o 
Rio Ariquindá possuíam licenças prévias, a Via de Penetração Sul possuía licença de instalação e a 
Via de Contorno de Tamandaré havia solicitado ao DER o licenciamento.  
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Guadalupe/ Projeto Costa Dourada. Então, em 2003, foi criado o Parque Natural 

Municipal do Forte. Na realidade, a criação deste parque foi uma alternativa sugerida 

pelo COMDEMA de Tamandaré, haja vista que a ideia inicial era a criação de um 

parque florestal no Rio Ariquindá e no seu entorno. Entretanto, o Governo do Estado 

teria dificuldades de alocar recursos para desapropriação da área pretendida, pois 

os custos eram superiores ao estabelecido pelo CONAMA37 (1996) de no mínimo 

0,5% do valor total do empreendimento. A proposta do parque, então, surgiu em 

razão de diversos fatores, entre os quais se destacam:  

 como a área do parque pertencia à União e à Marinha não seria 

necessário fazer nenhuma desapropriação; 

 o PRODETUR possuía na época um projeto de recuperação do Forte; 

  havia uma portaria federal (nº. 013/76) proibindo a pesca na área 

marinha defronte ao CEPENE; e, 

 a criação deste parque favoreceria o fomento do turismo e o 

fortalecimento da história do município, reforçando e consolidando as 

intenções de preservação da área. 

Então, numa reunião extraordinária realizada no dia 24/01/2002 o COMDEMA 

aprovou a criação desta unidade de conservação (OFICIO Nº012/2002) e no dia 10 

de setembro de 2003, através do Decreto nº. 13 foi criado o Parque Natural 

Municipal do Forte, 

Entretanto, a própria criação deste parque resultou no surgimento de conflitos 

socioambientais. Algumas atas de reuniões38 realizadas pelo COMDEMA e 

entrevistas realizadas in loco apontam a existência de discussões relacionadas às 

restrições de uso deste tipo de unidade de conservação, havendo até os dias atuais, 

reivindicações distintas dos demais atores sociais envolvidos. Neste espaço 

protegido, os pescadores, por exemplo, gostariam de voltar a pescar, a prefeitura 

                                                            

37 De acordo com o artigo 36 do SNUC, como forma de compensação ambiental o empreendedor é 
obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidades de conservação do grupo de proteção 
integral. Este mesmo artigo, fala que o valor dos recursos destinados pelo empreendedor para esta 
finalidade não  pode  ser  inferior a  meio por cento  (0,5%)  dos  custos  totais previstos para  
implantação do empreendimento,  sendo  o  percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de  
acordo com o grau de impacto ambiental. 

38 Atas 79/80/83/85/86 
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gostaria de realizar shows, os barraqueiros da Praia do Forte gostariam que o local 

fosse estruturado para poder executar as suas atividades, com padronização das 

barracas, instalação de banheiros públicos e o COMDEMA reivindica que a condição 

de espaço protegido seja respeitada, contestando os eventos realizados pela 

prefeitura. 

Portanto, este fato acima mencionado corrobora com a ideia proposta por 

Santos (2008): a delimitação das áreas protegidas também pode ser um agente 

causador de conflitos, pois os atores sociais possuem diferentes projetos de uso 

para aquele espaço.  

Em paralelo às negociações da criação do Parque Natural municipal do Forte, 

as transações referentes ao sistema viário continuaram seguindo. Em 2005, 

novamente é realizado um novo relatório de vistoria, desta vez em conjunto os 

técnicos ambientais da CPRH e técnicos do COMDEMA, são apontados os 

seguintes passivos ambientais provocados pelas obras do sistema viário do CT- 

Guadalupe: 

 Via de Penetração Sul: as áreas que foram utilizadas como empréstimo de 

materiais para a construção da estrada não sofreram reparações, formando 

um barreiro que, por sua vez, favorece a acumulação de água. Além disso, o 

trecho da rodovia apresentava um forte processo de erosão nas margens, 

causados pela drenagem das águas do rio; 

 Área da ponte sobre o Rio Ariquindá: degradação promovida pelo corte do 

morro na margem esquerda do Rio Ariquindá para a implantação da ponte. 

Também foi verificado um processo erosivo intenso no traçado da via e nos 

taludes laterais devido a não realização de drenagem e estabilização dos 

taludes, formação de voçorocas na área próxima ao rio devido a intensidade 

da erosão, a instalação de uma tubulação de concreto para o escoamento da 

água e alimentação do manguezal não considerou o fluxo e refluxo das águas 

e alimentação do manguezal localizado à direita da via; 

 Via de Contorno de Tamandaré: nesta área a vistoria identificou apenas a 

retirada ilegal de areia pelos comerciantes da área; 
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 Via Litorânea dos Carneiros: verificou-se que a pavimentação desta via já 

havia sido concluída, apresentando fortes sinais da ação antrópica (plantação 

de coco e exploração imobiliária) 

Com o objetivo de fornecer outra opção de acesso à APA de Guadalupe com 

“menos impactos ambientais”, o COMDEMA contratou em 2007 uma empresa de 

consultoria (ENTEL) para elaborar um projeto de implementação da travessia viária 

fluvial sobre rio Ariquindá através de balsas. Este projeto constou do prognóstico 

socioambiental, os impactos socioambientais, as medidas mitigadoras, a 

compensação ambiental, o programa ambiental que contemplava além da 

recuperação das áreas degradadas, um acompanhamento arqueológico da área, 

etc. 

Entretanto, o Governo do Estado, representado pela Secretaria Estadual de 

Turismo de Pernambuco (EMPETUR), dá em 2008 um parecer favorável à 

construção da ponte sobre o rio Ariquindá em contrapartida a travessia de balsa 

(proposta pelo COMDEMA). A EMPETUR, respaldada por quatro instrumentos de 

avaliação de impactos ambientais (Relatório de Impacto Ambiental/RIMA, Estudo de 

Impacto Ambiental/ EIA, Estudo de Avaliação Ambiental/ EAA e Plano Diretor CT- 

Guadalupe/Costa Dourada), afirma que ao optar pela ponte estava defendendo o 

interesse público da população, estando em “total observância aos parâmetros 

estabelecidos pela legislação ambiental em vigor” (PARECER 

SETUR/EMPETUR/PE Nº. 002/2008).  

Segundo a EMPETUR, a implantação do sistema de balsas causaria diversos 

problemas, tais como: limitações na capacidade de peso, problema com o ciclo das 

marés, problemas de segurança na plataforma de embarque e desembarque, 

problemas com relação à qualidade da água devido ao derramamento de óleo, 

problema de viabilidade econômica em relação aos preços e horários de 

funcionamento, problema de engarrafamento dos usuários da rodovia devido a 

impossibilidade de transportação permanente, comércio informal não autorizado, 

transporte irregular, entre outros (MAIA MELO ENGENHARIA, S/ DATA). 

Embora o Governo do Estado tenha optado pela construção da ponte sobre o 

Rio Ariquindá, os impactos das construções das obras do sistema viário foram 

reconhecidos no Termo de Ajustamento de Conduta 002/2008: 
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O presente acordo tem como objeto a execução de medidas de prevenção e 
de reparação (recuperação e compensação) dos impactos ambientais 
causados pelas obras do empreendimento Sistema Viário do CT 
Guadalupe, nos municípios de Tamandaré e Rio Formoso. 

 
 

 Coube então ao Governo do Estado cumprir as seguintes solicitações 

exigidas pelo TAC 002/2008: elaborar e executar compensação ambiental por 

desmatamento autorizado através da lei estadual 11.907/2000 e de desmatamentos 

não autorizados; a renovação/ atualização das licenças ambientais; recuperação 

ambiental conforme o relatório de vistoria conjunta CPRH/COMDEMA realizado em 

2005; recuperação e compensação ambiental nas áreas degradadas dos micro-

corredores ecológicos e nas reservas legais e Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) da Zona de Amortecimento da REBIO Saltinho; revisão do plano de manejo 

e zoneamento da APA de Guadalupe; apresentação de projeto de ordenação do 

tráfego e atracação das embarcações em Tamandaré; realização do estudo da 

capacidade de carga de Tamandaré; reforma do píer de Guadalupe; apoio as 

atividades das unidades de conservação federais da região; apoio ao plano de 

manejo do Parque Natural Municipal do Forte; instalação de lombadas eletrônicas na 

PE-60 e PE-76 para conter a velocidade dos veículos; entre outros.  

Em dezembro de 2008, seguindo as exigências do TAC 002/2008, a 

Secretaria de Turismo de Pernambuco encaminhou para o Ministério Público Federal 

um relatório apresentando as medidas tomadas para o cumprimento do TAC.  

Atualmente as obras do sistema viário estão próximas à conclusão. Segundo 

o Relatório de Ações da EMPETUR (2007-2010), as obras das vias de Penetração 

Sul e de Contorno de Tamandaré e da ponte sobre o Rio Ariquindá irão terminar no 

primeiro semestre de 2011 e totalizaram um investimento no valor de R$34,3 

milhões. 

O caso ilustrado do sistema viário do CT Guadalupe se enquadra nas 

definições de conflitos propostas tanto por Little (2003) como por Acserald (2004), 

pois se trata de um conflito socioambiental que emergiu em razão das distintas 

formas que os atores sociais têm de se relacionar com o meio ambiente na produção 

do desenvolvimento econômico, neste caso o turismo. Ambos os atores visam o 

incremento da atividade turística, entretanto divergem quanto à forma de favorecer 

este crescimento. Como pode ser observado, tanto o COMDEMA quanto o Governo 

do Estado de Pernambuco propõem diferentes maneiras de produzir o espaço 
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turístico, por meio da travessia de balsa ou pela construção de uma ponte sobre o rio 

Ariquindá, defendendo os seus pontos de vista, apoiados em instrumentos de 

avaliação de impactos ambientais, em relação aos impactos ambientais promovidos 

por cada uma dessas intervenções. 

De acordo com a classificação proposta por Acserald (2004), este conflito de 

implementação do sistema viário do CT Guadalupe é um conflito socioambiental de 

distribuição de externalidades em razão dos impactos ambientais oriundos da 

construção das obras viárias supracitadas entre os seguintes atores: o COMDEMA e 

o Governo do Estado de Pernambuco, representado, atualmente, pela EMPETUR. O 

espaço geográfico onde ocorrem os conflitos são os municípios de Tamandaré e Rio 

Formoso. O quadro 07 apresenta uma síntese deste conflito ambiental: 

 

Classificação do 
conflito 

Atores  
sociais envolvidos 

Nível do conflito 
segundo a 
intensidade 

Espaço 
Geográfico 

Distribuição de 
externalidades 

COMDEMA X 
Poder Público 

Explícito Municípios de 
Tamandaré e Rio 
Formoso   

Quadro 07 - Síntese do conflito ambiental provocado pela implementação do Sistema Viário do CT 
Guadalupe. 
Fonte: Vívian Silva, 2011. 

 

Esse conflito demonstra que embora o poder público, aqui representado pelo 

Estado de Pernambuco, tenha o papel de assegurar a preservação e conservação 

dos recursos ambientais para as futuras gerações, ele pode sim ser o agente 

propulsor de conflitos socioambientais. Pois, foram exatamente as ações do projeto 

de desenvolvimento turístico do CT Guadalupe que desencadearam uma série de 

impactos ambientais, que por sua vez, resultaram na eclosão de conflitos 

socioambientais. É importante mencionar que algumas obras eram legítimas, pois 

possuíam licenciamento ambiental. Porém, mesmo tendo o licenciamento ambiental 

fornecido pelos órgãos competentes, as obras do sistema viário não coincidiram com 

os interesses da coletividade. 

Contudo, também é importante mencionar que algumas pessoas da 

comunidade e do trade turístico eram favoráveis à construção da ponte. Sob seus 

pontos de vista, a ponte iria trazer um maior fluxo turístico em razão da facilidade do 

acesso e dessa forma a economia local seria incrementada, mesmo que fosse 
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necessário causar impactos ambientais. Observe abaixo o depoimento de alguns 

empresários de Tamandaré em relação ao sistema viário do CT Guadalupe: 

Eu gosto da natureza... mas, se precisar acabar um pouco com o meio 
ambiente para desenvolver mais a cidade eu concordo. As pessoas aqui 
são muito carentes. A construção da ponte é bem melhor, é por causa da 
ponte que tem mais gente investindo na cidade... venda de terrenos para 
residências e uso comercial (Proprietária de uma pousada). 

Os ecologistas é que não queriam a construção da ponte, eu mesma não 
concordava com o embargo da ponte (Proprietária de uma pousada). 

O IBAMA atrapalha muito. Para o desenvolvimento chegar, precisa vir o 
sofrimento e eu sei que isso vai afetar os ribeirinhos por causa do peixe. 
Mas para construir precisa destruir... O IBAMA aqui não deixa a gente fazer 
nada. Foram eles que não queriam a ponte por causa lá dos mangues. O 
IBAMA proíbe a gente até de arrancar um pau, até para remar. Qual é a 
ajuda que dá para o pescador. Se pegar um pescador com um pau, que é 
um pedaço de madeira, vai ser preso e desmoralizado só porque ia remar? 
(Pescador sócio da colônia de pescadores e jangadeiros de Tamandaré). 

Ah... a estrada vai beneficiar muita gente, tanto o turista quanto a gente aqui 
da cidade (funcionária de uma pousada em Tamandaré). 

 

Embora o conflito tenha se estabelecido em razão dos impactos ambientais 

provocados pelas obras do sistema viário, ele não pode ser analisado apenas pela 

sua face ecológica. Durante as entrevistas, percebeu-se uma grande preocupação 

da população quanto à segurança da cidade, haja vista que a facilidade do acesso 

promoverá o aumento do fluxo turístico na área. Além disso, existe o receio de que 

os turistas deixem de freqüentar a sede de Tamandaré e passem a visitar apenas a 

Praia de Carneiros, produzindo assim um impacto econômico em razão do 

desaquecimento do comércio e infra-estrutura turística local. Sem contar com os 

barqueiros, antigos pescadores que passaram a exercer atividades relacionadas 

com o turismo, que fazem a travessia dos turistas entre o píer de Guadalupe e a 

Praia de Carneiros, qual será a sua fonte de renda após a construção da ponte? 

Outra questão a ser discutida é a inserção da comunidade local dos benefícios 

econômicos que o turismo poderá trazer. A Praia de Carneiros é constituída apenas 

de empreendimentos turísticos privados, até o acesso à praia já foi anteriormente 

motivo de contestação. Os próprios ambulantes reclamam que para vender seus 

produtos precisam ser cadastrados e mesmo assim não podem entrar em grande 

parte dos restaurantes instalados. 

Diante deste contexto, o projeto dessa natureza não traz impactos apenas 

nos recursos ecológicos. Na realidade, faz-se necessário verificar como esse 
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aumento do fluxo turístico favorecerá a elevação dos indicadores sociais e a 

qualidade de vida da população daquela localidade. 

 

5.2.2 Poluição sonora 

 

Um grande problema que acontece em Tamandaré durante os períodos de 

grande fluxo turístico é o barulho excessivo proveniente do uso irregular de 

equipamentos sonoros em veículos e residências de veranistas. Muitas vezes os 

proprietários das residências trazem até bandas para tocar em suas casas, sem 

respeitar os níveis de som e ruídos e os horários que são permitidos pela legislação 

brasileira. 

Questões relacionadas à poluição sonora são fatos rotineiros na alta estação 

em Tamandaré. Além das entrevistas realizadas no município, este problema pôde 

ser comprovado nas inúmeras reportagens publicadas pelos mais diversos veículos 

de comunicação do Estado de Pernambuco sobre este assunto. 

 

A Praia de Tamandaré, no Litoral Sul do estado, será o primeiro alvo da 
Operação Verão que começa hoje e vai até o carnaval. A operação tem o 
objetivo de fazer os motoristas cumprirem a Lei Seca, combater o uso de 
quadriciclos e coibir a poluição sonora em toda a área litorânea (DIÁRIO DE 
PERNAMBUCO, 2010). 

O Governador Eduardo Campos apresentou, nesta quinta-feira (08/01), a 
Operação Sossego que vai atuar nas principais praias de Pernambuco com 
o objetivo de coibir os crimes ambientais, combater a poluição sonora, a 
alcoolemia na direção de veículos e a pirataria...  “Esta é a ampliação da 
operação já desenvolvida no primeiro final de semana do ano de 2009 em 
Tamandaré”... (ALGO MAIS, 2009). 

Devido ao intenso movimento de veranistas nas praias de Tamandaré as 
promotoras Claudia Magalhães e Maria Izamar Pontes expediram 
recomendação para tentar evitar poluição sonora em Tamandaré... 
(TRIBUNA POPULAR, 2009). 

. 

Paradoxalmente, em Tamandaré, muitas vezes a poluição sonora também é 

promovida pela própria prefeitura do município. Com o objetivo de captar um maior 

número de turistas e oferecer uma alternativa de lazer e entretenimento, a prefeitura 

de Tamandaré realiza eventos em áreas inadequadas, como por exemplo, uma 

tenda com DJ (Disk Jockey) que foi colocada no verão de 2010. Esta tenda 

funcionou no mês de janeiro, de quinta-feira a domingo, até as duas horas da 

manhã. Segundo o funcionário da prefeitura, essa tenda foi uma medida adotada 
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para evitar que vários carros ligassem o som ao mesmo tempo e fizessem disputas 

dos sons mais potentes em áreas inadequadas. Entretanto, essa medida não 

conseguiu conter a poluição sonora provocada pelos veículos e provocou 

contestações de parte da população local. 

 Embora o prefeito tenha garantido que no verão de 2011 não haveria mais a 

colocação desta tenda, este tipo de iniciativa da prefeitura divide a população. 

Enquanto alguns comerciantes locais encontram nessa ação da prefeitura uma 

oportunidade de trabalho e reivindica a continuidade da tenda ou iniciativas 

similares, outra parte é absolutamente contra e solicita a suspensão imediata.  

Além da tenda mencionada, a prefeitura também colocava trios elétricos na 

praia de Tamandaré. De acordo com as entrevistas realizadas, alguns proprietários e 

funcionários de quiosques de praia e restaurantes reclamaram da presença dos trios 

e fizeram o abaixo assinado para a sua suspensão. O alto barulho afastava os 

turistas e clientes, e ainda causava prejuízo, em razão das garrafas de bebidas que 

caíam do balcão em razão do tremor causado pelo som. Depois da solicitação da 

população, não foram mais colocados trios desde novembro de 2009. 

Durante as entrevistas realizadas no campo de estudo, os empreendimentos 

turísticos foram questionados quanto à sua posição em relação à colocação destes 

trios, shows, DJs, etc., grande parte afirmou que esse tipo de iniciativa deveria ser 

realizado nos períodos de baixa estação. Seria interessante que essas ações 

fossem implementadas durante o período de baixa estação, haja vista que, em razão 

do verão, o município naturalmente atrai muitos visitantes. 

A poluição sonora não interfere apenas na qualidade de vida da população 

residente. Esse problema tem afetado inclusive o próprio trade turístico, pois muitos 

proprietários de equipamentos de hospedagem questionam a realização dos eventos 

nas proximidades de hotéis e pousadas, uma vez que incomodam bastante os seus 

clientes. 

Em dezembro de 2010, houve uma audiência pública em Tamandaré 

determinando os locais onde o uso do som seria permitido. Entretanto, o funcionário 

da secretaria de turismo não sabe até que ponto essa iniciativa é valida uma vez que 

poderá não ser uma ação benéfica ao turismo... “para aumentar o fluxo de pessoas 

isso seria uma prática que não deveria ser aceita”. 
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A poluição sonora é um dano ambiental de fácil identificação e um dos 

impactos ambientais promovidos pela dinâmica do turismo constatado em diversos 

núcleos receptores.  

De acordo com o Ministério Público Estadual de Pernambuco, a poluição 

sonora é praticamente considerada um problema de saúde pública, haja vista que 

determinados níveis de som e ruído podem prejudicar a saúde e as atividades das 

pessoas. A poluição sonora desencadeia “malefícios mediatos e imediatos à saúde, 

de ordem psíquica e também orgânica, comprovadamente” (MINISTÉRIO PÚBLICO 

DE PERNAMBUCO, 2010). 

Vale ressaltar que a emissão de ruídos está sujeita à regulamentação 

específica. De acordo com a Lei Estadual nº. 12.789/05 o nível do som permitido 

varia conforme o seguinte horário: 

 até 50 decibéis das 22h à 07h nas residências; 

 até 60 decibéis das 18h às 22h; 

 até 65 decibéis das 7h às 18h.  

Até a legislação de trânsito brasileira considera a utilização de equipamentos 

de som no veículo cujo volume ou freqüência não sejam autorizados pelo 

CONTRAM, uma infração grave, sujeita à multa e retenção do veículo para 

regularização (Lei 9.503/97, art. 228). 

Diante do exposto, segundo Acserald (2004), a poluição sonora é classificada 

em razão da distribuição de externalidades, haja vista ser um impacto ambiental que 

causa conseqüências negativas a diferentes grupos da sociedade. 

Devido aos diferentes exemplos de poluição sonora expostos, os atores 

sociais envolvidos neste tipo de conflito vão depender de cada caso 

especificamente, como pode ser observado no quadro 08:  
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Conflito Atores  
sociais envolvidos 

Classificação do 
conflito 

Veranistas e turistas que 
utilizam equipamentos 
sonoros em veículos e 
residências de forma 
incompatível ao permitido na 
legislação brasileira. 

Poder Público X Veranista / 
Turistas 
 
Comunidade X 
Turistas/Veranistas 

Distribuição de 
externalidades 

Eventos promovidos pela 
Prefeitura de Tamandaré. 

Trade Turístico X Poder 
Público 
 
Comunidade X Poder 
Público 
 
Trade Turístico X Trade 
Turístico 

Distribuição de 
externalidades 

Quadro 08 – Atores sociais envolvidos no conflito ambiental provocado pela poluição sonora 
Fonte: Vívian Silva, 2011 
  

A poluição sonora é um conflito visível e faz parte das discussões políticas do 

município de Tamandaré, portanto, segundo Santos (2008), configura-se como um 

conflito socioambiental explícito.  

Mais uma vez verificou-se que as ações do poder público, neste caso, a 

Prefeitura de Tamandaré, em suas iniciativas de proporcionar o desenvolvimento do 

turismo provocou o surgimento de conflitos ambientais. A realização dos eventos 

também violou o Art. 22539 da Constituição Brasileira e o Art. 1º da Lei Estadual 

12.789/0540, pois compete ao Poder Público tanto assegurar à qualidade de vida, 

como também proibir a perturbação do sossego e bem-estar público. 

Embora a Prefeitura de Tamandaré tenha sido responsável pelo surgimento 

de conflitos ambientais, algumas ações vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de 

informar, sensibilizar e conscientizar veranistas e turistas quanto à poluição sonora. 

Estão sendo distribuídos nos equipamentos turísticos panfletos e foram implantadas 

placas informando a proibição do uso de equipamentos sonoros acima do volume 

permitido pela legislação, conforme pode ser visto na foto 13. 

 
                                                            

39 Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

40 Art. 1º da Lei Estadual 12.789, de 28 de abril de 2005 - proibido perturbar o sossego e o bem estar 
público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por 
qualquer meio ou forma que contrariem os níveis máximos de intensidade auditiva, fixados por lei. 
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      Foto 13 – Sinalização informativa sobre proibição de uso de 
      equipamentos sonoros em Tamandaré. 

 Fonte: Vívian Silva, 2010. 
  

Entretanto, apesar das placas de sinalização nas principais vias da cidade, 

freqüentemente podem ser identificadas infrações referentes à poluição sonora em 

Tamandaré, veja abaixo o relato do Jornal do Comércio. 

Nas principais vias da cidade, como a Avenida Doutor Leopoldo Lins e a 
Rua São José, placas da prefeitura alertam para a proibição de som alto, 
animais na areia e comércio ambulante ilegal. Porém há quem ignore as 
regras, como os donos dos dois carros estacionados à beira-mar ontem. Por 
volta das 11h30, os aparelhos de som de um Fiat Uno com placa de 
Gravatá e de um Toyota Bandeirante, de Caruaru, ensurdeciam que se 
instalava ao seu redor (JC, 2010). 

 

 A Prefeitura de Tamandaré precisa implantar no município uma equipe de 

fiscalização ofensiva e constante com o objetivo de assegurar a qualidade de vida à 

comunidade local e visitantes. 

 

 

5.2.3 Disputa para a realização de passeios turísticos às piscinas naturais e 

travessia à Praia de Carneiros. 

 

Um dos grandes atrativos turísticos naturais da APA de Guadalupe são as 

piscinas naturais localizadas na Praia de Carneiros (município de Tamandaré). O 

acesso a estas piscinas é realizado através de passeios de barco, lancha ou 
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catamarã oferecidos no Píer de Guadalupe (município de Sirinhaém) ou na Praia de 

Carneiros. O turista pode tanto optar por estacionar o seu veículo no Píer de 

Guadalupe e atravessar de barco, lancha ou catamarã, como estacionar na Praia de 

Carneiros e lá mesmo contratar este serviço. 

Em entrevistas realizadas com barqueiros que prestam serviços de travessia, 

constata-se uma disputa acirrada entre os barqueiros de Rio Formoso e de 

Sirinhaém quanto o direito de realização destes serviços. Os barqueiros de Rio 

Formoso alegam que só existem quatro barqueiros de Sirinhaém e com este número 

reduzido fica inviável conseguir atender o fluxo turístico que chega à região. Os 

barqueiros de Sirinhaém, por sua vez, reclamam que por serem minoria, os 

barqueiros de Rio Formoso querem monopolizar os serviços de passeios e 

travessias. Segundo os barqueiros de Rio Formoso e Sirinhaém, existe uma pessoa 

de Rio Formoso responsável por fazer um sorteio com o objetivo de definir a ordem 

dos barqueiros que prestarão os serviços de acordo com a chegada de turistas. 

Entretanto, segundo os barqueiros de Sirinhaém, eles não participam desse sorteio. 

Ademais, não podem fazer nenhum tipo de abordagem oferecendo seus serviços 

aos turistas que chegam ao píer de Guadalupe. 

 
90% do Píer de Sirinhaém é de Rio Formoso e eles não queriam nem que a 
gente trabalhasse lá. Lá eles não tinham nem associação e nem queriam 
trabalhar lá (Barqueiro de Rio Formoso) 
 
Aqui eu sou pioneiro, sou daqui de Sirinhaém, mas hoje se chegar um carro 
aqui com turista eu não posso chegar e abordar os turistas. Quem manda 
aqui hoje são os barqueiros de Rio Formoso, porque eles são maioria. Eu só 
não digo que estou sozinho aqui porque agora tem mais três companheiros 
daqui para trabalhar, mas era eu sozinho aqui contra 60 de Rio Formoso 
(Barqueiro de Sirinhaém).  

 

Além das disputas para a prestação dos serviços de travessia e passeio entre 

os barqueiros de Rio Formoso e Sirinhaém, surge outro prestador de serviços neste 

cenário: os catamarãs. Os catamarãs são embarcações náuticas com capacidade de 

passageiros superior às das lanchas e barcos possuídas pelos barqueiros. Enquanto 

uma lancha ou barco cabe até 12 pessoas, o catamarã tem capacidade aproximada 

de 60 passageiros:  

Logo no começo para gente era bom demais, todo mundo trabalhava, todo 
dia a gente saia. Mas hoje... Com os catamarãs ai a gente está meio 
devagar, tem uma associação aqui, a gente sai na nossa vez do sorteio. 
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Têm vezes que a gente passa dois, três dias para a gente trabalhar 
(Barqueiro de Rio Formoso). 

Na vaga do catamarã ia [nós, grifo nosso] está dando três ou quatro viagens 
(Barqueiro de Rio Formoso). 

 

Tendo em vista a grande quantidade de passageiros, os valores da travessia 

e do passeio de catamarã são menores que os preços cobrados pelos barqueiros, 

atraindo então, grande parte dos turistas. Os barqueiros ainda contestam o fato dos 

funcionários dos catamarãs dizerem que os serviços prestados pelos catamarãs 

oferecem maior segurança que os deles. 

Somos pequenos demais para lutar com esses caras (Barqueiro de Rio 
Formoso). 

Os catamarãs vendem mais barato e ainda levam mais gente (Barqueiro de 
Rio Formoso). 

O catamarã atrapalha nós demais (Barqueiro de Rio Formoso). 

Se não tivesse catamarã nós não sofria tanto assim (Barqueiro de Rio 
Formoso). 

                                                                                                                                   

A relação dos barqueiros de Rio Formoso e Sirinhaém com outros atores 

sociais do turismo é bastante conturbada. Muitos barqueiros alegam que são 

discriminados pelos proprietários dos restaurantes de Carneiros, pois não podem 

entrar em alguns estabelecimentos, nem atracar suas embarcações defronte aos 

restaurantes. 

Os donos dos restaurantes não querem nem conversa. Quem fala mais alto 
aqui é o dinheiro (Barqueiro). 

O segurança só falta jogar a gente fora (Barqueiro). 

Os barqueiros de Rio Formoso e Sirinhaém também têm um forte 

desentendimento com outro ator do segmento turístico: os guias de turismo41. De 

acordo com os barqueiros a comissão dada aos guias de turismo por trazerem 

turistas para o píer corresponde a 50% do valor do passeio e eles não arcam com 

nenhuma despesa de combustível, manutenção, documentação da embarcação. Na 

                                                            

41 Os barqueiros consideram os guias de turismo as pessoas que trazem os turistas até o Píer de 
Guadalupe.  Estas pessoas não são reconhecidas como guias de turismo pela Lei 8.623/93 que 
regulamenta a profissão de Guia de turismo. 
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concepção dos barqueiros esta comissão é muito alta, haja vista que os guias 

recebem dos turistas para a realização do translado e o comissionamento dos 

restaurantes da Praia de Carneiros (que corresponde a 10% de todo o consumo dos 

turistas). 

O que eu estava querendo é deixar a gente aqui forte, para acabar com o 
vício que existe aqui dos taxistas de Porto de Galinhas. Porque é o 
seguinte: hoje o turismo de Carneiros é muito caro, porque, por exemplo, o 
taxista traz para aqui 10 turistas e cada um vai pagar R$20 por esse 
passeio, só que a gente é obrigado a dar a metade para esse taxista, se 
não der ele não traz para a gente. A gente acha isso aqui um absurdo, 
porque comissão tem que haver, mas no máximo 10% e aqui estamos 
dando 50%. A gente ainda ganha menos porque temos o combustível e a 
manutenção (Barqueiro de Sirinhaém). 

Os guias são ladrão, ganham mais que a gente. Ganham na travessia, 
ganham nos hotéis, nos restaurantes, ganham almoço e ainda querem 
ganhar no passeio (Barqueiro de Rio Formoso). 

 

Os barqueiros também reivindicam a revitalização do Píer de Guadalupe. Vale 

salientar que esta reforma estava prevista no TAC 002/2008, assinado em 16 de 

dezembro de 2008, 13ª obrigação: “reformar o píer/atracadouro de Guadalupe 

(prazo: até 24 meses)”. Observe na foto 14 tirada em novembro de 2010, há 

aproximadamente 40 dias do encerramento do prazo estabelecido pela Procuradoria 

de República de Pernambuco. 
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Foto 14 - Interdição do Píer de Guadalupe. 
Fonte: Vívian Silva, 2010. 

 

Como o píer se encontrava interditado, todo o trânsito das pessoas era 

realizado pelo mangue, como pode ser verificado nas fotos 15 e 16.    

 

 

 Foto 15 - Turistas embarcando pelo mangue devido à  
 Interdição do Píer de Guadalupe. 

                Fonte: Vívian Silva, 2010. 
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            Foto 16 - Turistas embarcando pelo mangue devido 
            à interdição do Píer de Guadalupe. 

                         Fonte: Vívian Silva, 2010. 
 

Como pôde ser observada nas fotos 15 e 16, a interdição do Píer de 

Guadalupe não levou a interrupção dos serviços prestados pelas empresas turísticas 

e barqueiros locais. Portanto, a lentidão da reforma não levou em consideração as 

fragilidades e vulnerabilidades deste ecossistema costeiro, o mangue. Entretanto, é 

importante mencionar que ao final dessa pesquisa, a revitalização deste píer foi 

concluída.  

Os conflitos ambientais que se manifestam na área do Píer de Guadalupe 

surgem pela falta de planejamento do turismo no local. Embora o píer em questão 

seja municipalizado, a Prefeitura de Sirinhaém não tem adotado medidas 

administrativas de ordenamento e regulamentação destes serviços prestados 

(mesmo após a revitalização do píer) que contemplem a organização do espaço, das 

embarcações, as documentações (alvará das embarcações) e licenças da marinha. 

Inclusive, alguns barqueiros entrevistados disseram ter procurado a prefeitura para 

regulamentar suas atividades, mas que nada foi feito. 

Conforme exposto acima, estas áreas onde se localizam o Píer de Guadalupe 

e a Praia de Carneiros apresentam dois casos distintos de conflitos socioambientais 

promovidos pela prática da atividade turística no loca que serão analisados 

separada e individualmente. 

 

 



 

 

114

5.2.3.1 Disputa entre os barqueiros de Rio Formoso e Sirinhaém 

  

Em razão do choque de interesse estabelecido entre os barqueiros de 

Sirinhaém e os barqueiros de Rio Formoso devido aos direitos territoriais 

questionados pelos barqueiros de Sirinhaém, este conflito socioambiental se 

enquadra nas definições de conflito proposta por Quintas (2006) e Zhouri (2005). 

De acordo com Quintas (2006) mesmo que neste caso inexista o impacto 

ambiental, dois grupos sociais diferentes – barqueiros de Rio Formoso e barqueiros 

de Sirinhaém - estão disputando o mesmo elemento natural para a realização 

práticas econômicas (a travessia e os passeios turísticos). Além disso, os barqueiros 

de Sirinhaém se julgam prejudicados na utilização dos recursos ambientais situados 

em Sirinhaém, pois são nativos deste município, local onde o Píer de Guadalupe 

está instalado. Embora os projetos de uso dos recursos ambientais sejam iguais, os 

barqueiros de Sirinhaém se sentem prejudicados por causa do seu pertencimento 

local42 (ZHOURI, 2005). 

Essa disputa entre os barqueiros de Sirinhaém e Rio Formoso gerou um 

conflito ambiental que pode ser classificado da seguinte forma: 

 acesso e uso dos recursos naturais (ACSERALD, 2004): haja vista que não 

há uma definição nítida e clara de quem pertence o território em disputa; 

 valores e modo de vida que envolvem o modo de uso da natureza (LITTLE, 

2003): ainda que a utilização dos recursos ambientais seja a mesma (a 

prestação de serviços turísticos), os barqueiros de Sirinhaém reivindicam o 

seu direito ao uso destes recursos por causa da sua territorialidade. 

Como o conflito em questão é visível, mas não tem força política para compor 

a agenda política local, o seu nível de intensidade, segundo Santos (2008) é 

manifesto. Verifique no quadro 09 a síntese da análise deste conflito. 

 

 

 
                                                            

42 Segundo Santos (1996), este sentimento de pertencimento do local, é considerado como 
territorialidade. 
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Classificação do 
conflito 

Atores  
sociais envolvidos 

Nível do conflito 
segundo a 
intensidade 

Espaço 
geográfico 

- Acesso e uso 
dos recursos 
naturais; 
- Valores e modo 
de vida que 
envolvem o modo 
de uso da 
natureza. 

Barqueiros de 
Sirinhaém X 
Barqueiros de Rio 
Formoso 

Manifesto Municípios de 
Tamandaré (Praia de 
Carneiros) e 
Sirinhaém (Píer de 
Guadalupe) 

Quadro 09 – Síntese do conflito ambiental provocado pela disputa entre os barqueiros de Sirinhaém e 
os barqueiros de Rio Formoso. 
Fonte: Vívian Silva, 2011. 

 

5.2.3.2 Disputa entre os barqueiros (Rio Formoso e Sirinhaém) e os catamarãs. 

 

Esse conflito ambiental se estabeleceu conforme a definição proposta por 

Silveira (2010), haja vista que a apropriação dos recursos naturais vem ocorrendo de 

maneira assimétrica por causa das diferenças sociais e de poder existentes naquela 

sociedade. Neste caso, a distribuição ecológica desigual ocorre porque os 

catamarãs podem levar um número significativamente superior de turistas por se 

tratar de uma embarcação maior e, portanto, mais cara, enquanto que os barcos e 

lanchas, além de menores, são mais baratos, condizentes com a realidade 

socioeconômica dos barqueiros. Dessa maneira, a apropriação dos recursos 

ambientais ocorre de maneira desproporcional e ainda promove um processo de 

exclusão gradativo dos outros grupos sociais (barqueiros) que dependem deste 

recurso. 

Este caso é um exemplo típico de não reconhecimento da comunidade local e 

de exclusão da população nativa dos benefícios econômicos produzidos pela 

atividade turística. Embora os projetos turísticos sejam criados com o argumento de 

promover o desenvolvimento local, a comunidade autóctone (aqui representada 

pelos barqueiros de Sirinhaém e Rio Formoso) muitas vezes não dispõe de recursos 

financeiros para concorrer em condições de igualdade com as empresas que são 

instaladas na localidade. 

Diante do exposto, este conflito pode ser classificado tanto em razão do 

acesso e uso dos recursos naturais (ACSERALD, 2004) quanto pelos valores e 

modo de vida que envolvem o uso da natureza (LITTLE, 2003), pois os barqueiros 
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visualizam nos recursos ambientais uma forma de garantir o seu sustento, já que 

muitos abdicaram da pesca para viver das práticas de trabalho relacionadas com o 

turismo, como pode ser observado no depoimento abaixo: 

  A gente tudo aqui era pescador, mas no turismo a gente faz melhor 
(Depoimento de barqueiro). 

 

Entretanto, o exercício de atividades capitalistas está afetando as os 

costumes sociais e as práticas econômicas dessas comunidades. O quadro 10 faz 

uma breve apresentação do conflito abordado. 

 

 

Classificação do 
conflito 

Atores  
sociais envolvidos 

Nível do conflito 
segundo a 
intensidade 

Espaço 
Geográfico 

- Acesso e uso dos 
recursos naturais; 
- Valores e modo de 
vida que envolvem o 
modo de uso da 
natureza. 

Barqueiros de 
Sirinhaém X 
Barqueiros de Rio 
Formoso 

Manifesto Municípios de Tamandaré 
(Praia de Carneiros) e 
Sirinhaém (Píer de 
Guadalupe) 

Quadro 10 – Síntese do conflito ambiental provocado pela disputa entre os barqueiros (de Sirinhaém 
e Rio Formoso) e os catamarãs. 
Fonte: Vívian Silva, 2011. 

 

5.2.4 Realização de shows no Parque Natural Municipal do Forte de 

Tamandaré. 

 

Conforme constatado nas reuniões e atas do Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente (COMDEMA), todos os anos em Tamandaré o COMDEMA entra 

em conflito com a Prefeitura de Tamandaré por causa da realização de shows no 

Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré (PNMFT) nos períodos de alta 

estação.  

Segundo as atas das reuniões do COMDEMA, este conselho reivindicava 

junto à prefeitura que as condições de uso estabelecidas no Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) para essa categoria de UC fossem atendidas. De 

acordo com o SNUC, instituído pela Lei Federal nº. 9.985, decretada em 18 de julho 

de 2000, os Parques Nacionais (PARNAS) são unidades de conservação (UC) de 

proteção integral, cujo objetivo fundamental é assegurar a 
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Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 
 
 

A lei nº. 9.985/2000 ainda estabelece que a visitação desta categoria de UC 

deve estar submetida a normas e restrições regidas pelo Plano de Manejo.  

Diante deste contexto, a natureza restritiva deste tipo de unidade de 

conservação, não permite a realização de atividades econômicas que ponham em 

rico os objetivos propostos na criação desta UC. Além disso, é importante lembrar 

que o PNMFT foi uma compensação ambiental realizada em razão dos danos 

ambientais provocados pela construção do Sistema Viário de Guadalupe. Portanto, 

segundo o COMDEMA, como processo de criação do Parque foi realizado de forma 

consultiva e participativa com a comunidade, os conflitos de interesse também 

deveriam ser decididos com base na legislação brasileira (ATA Nº. 78). 

Ainda de acordo com as atas, qualquer decisão referente ao PNMFT deveria 

ser realizada através de consulta ao Conselho Gestor do parque, haja vista que 

compete ao conselho a responsabilidade dos danos que poderão ocorrer tanto no 

patrimônio natural quanto no histórico. Ademais, o conselho tem condições de 

adequar e limitar as ações desenvolvidas nesta área em questão. O COMDEMA 

também reclama que os recursos oriundos das atividades do parque deveriam ser 

revertidos para um fundo específico, para que esse dinheiro pudesse ser empregado 

na elaboração do plano de manejo, contratação de equipes de fiscalização, entre 

outros (ATA Nº. 78). 

Outro problema contestado pelo COMDEMA é o não reconhecimento da 

Prefeitura de Tamandaré do PNMFT como uma unidade de conservação, do 

COMDEMA como Conselho Gestor e a iniciativa de criação do parque como 

compensação ambiental (ATA Nº. 78). Por esses motivos, realizava shows no local 

contrariando a legislação vigente. 

Vale ressaltar que a realização dos shows em Tamandaré traz também uma 

série de problemas que afeta não apenas o PNMFT, mas o município como um todo, 

como pode ser verificado na reportagem do Jornal do Comércio: 

Os shows no fim de semana atraem um público que chega quintuplicar a 
população de Tamandaré, a 82 quilômetros do Recife, no Litoral Sul do 
Estado. Essa invasão de turistas acaba agravando problemas que se 
repetem todo verão: acúmulo de lixo, som alto em carros estacionados no 
calçadão, animais soltos na praia, jet skis passeando perigosamente 
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próximos aos banhistas. Ontem, com a faixa de areia apinhada de gente, 
eram muito incomodados com a situação (JC, 2010). 

 

Além da realização de shows, são constatadas diversas irregularidades na 

área do PNMFT: tráfego e estacionamento de veículos à beira mar durante a maré 

seca, exatamente na área de restinga; estacionamento irregular de ônibus; depósito 

de veículos irregulares apreendidos no verão pela Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos (EMTU); barracas de praia em condições precárias; acúmulo 

de lixo na área do estacionamento; conduta dos usuários danificando a estrutura do 

forte (balas de canhão foram encontradas no chão e entregues à prefeitura); etc. 

Ademais, alguns participantes das reuniões do COMDEMA contestam a 

importância biológica do PNMFT, alegando que o local deveria apenas ser Tombado 

pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE). 

Por isso a dificuldade de enquadrar os problemas que acontecem na área do parque 

na lei de crimes ambientais.  Portanto, esta área deveria ser apenas defendida pela 

legislação de patrimônio histórico cultural através da FUNDARPE. 

Várias ações da Prefeitura de Tamandaré vêm sendo motivo de conflitos na 

área do PNMFT, não apenas a realização de shows. Os barraqueiros que atuam 

nesta área reivindicam a implantação de infra-estrutura que melhore as condições de 

trabalho, como por exemplo, iluminação e banheiros públicos; a cobrança de 

estacionamento dos ônibus no valor de R$70 reais e mudança do local permitido 

para o estacionamento dos ônibus, pois com uma distância maior e a taxa, houve 

redução do número de clientes; aumento do valor da taxa de uso dos barraqueiros 

sem que haja melhorias no local; presença de ambulantes de outros municípios 

atrapalhando a comercialização dos seus produtos (embora a prefeitura afirme o 

cadastramento de todos os ambulantes e a proibição de vendedores de outros 

municípios no local); entre outros. 

Perante o exposto, novamente o conflito ambiental se estabeleceu devido a 

uma iniciativa de promover e incentivar o desenvolvimento turístico em Tamandaré. 

Embora algumas ações sejam benéficas como, por exemplo, o ordenamento de 

tráfego de veículos na área do parque, essas medidas promovem impactos diretos 

nas atividades dos barraqueiros de praia instalados nesta área. 

Na realização dos shows no PNMFT, observam-se nitidamente os 

antagônicos interesses dos atores sociais envolvidos (COMDEMA e Prefeitura de 
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Tamandaré) nas práticas de circulação de serviços turísticos. Principalmente, ao se 

levar em consideração a ilegitimidade da realização de shows numa unidade de 

conservação de uso restrito, como é o caso dos parques nacionais. 

O conflito ambiental da realização de shows no PNMFT emerge por causa da 

não observância de duas dimensões da sustentabilidade (ecológica e institucional) 

em razão apenas da dimensão econômica. Quando a Prefeitura de Tamandaré 

realiza shows no PNMFT são promovidos no local impactos ambientais por causa do 

número excessivo de pessoas, estacionamento em área de restinga, entre outros. 

Além disso, ações como esta não consideram o direito do COMDEMA de atuar como 

Conselho Gestor desta UC, ferindo, portanto, mais uma dimensão da 

sustentabilidade: a institucional.  

Com relação à questão social, a opinião da comunidade de Tamandaré se 

divide quanto à realização dos shows. Segundo as entrevistas realizadas, muitas 

pessoas são a favor destes eventos, pois vislumbram uma oportunidade de trabalho. 

Entretanto, outra parte da população considera que o público alvo desses eventos 

não traz muitos benefícios econômicos ao município, pois são jovens que não 

dispõem de recursos financeiros. Ainda de acordo com este grupo, ocorrem também 

nos períodos destes eventos o aumento de vandalismo, crimes, o uso de drogas e 

utilização excessiva de bebidas alcoólicas, afetando assim, a rotina e a qualidade de 

vida da cidade.  

Diante do exposto, segundo Acserald (2004) este conflito socioambiental do 

PNMFT possui dois tipos de classificação: 

 a distribuição de externalidades, pois a poluição sonora provocada pela 

realização destes shows não afeta apenas a comunidade local, mas também 

altera a dinâmica dos animais presentes. Além disso, também ocorre o 

aumento da produção de lixo, esgoto e violência. 

 acesso e uso dos recursos naturais, uma vez que fere a legislação ambiental 

brasileira vigente quanto à apropriação e uso dos parques nacionais. Neste 

sentido, o COMDEMA reivindica que o parque seja preservado com o objetivo 

de salvaguardar seus patrimônios natural e histórico, como foi proposto no 

seu projeto de criação. 
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Como a realização de shows no PNMFT tem sido marcada por embates e 

choques de interesse nas discussões políticas de Tamandaré relacionadas com o 

uso dos recursos naturais, o nível deste conflito de acordo com Santos (2008) é 

explícito. O quadro 11 apresenta de maneira sucinta a análise realizada: 

 
 

Classificação do 
conflito 

Atores  
sociais envolvidos 

Nível do conflito 
segundo a 
intensidade 

Espaço 
Geográfico 

- Acesso e uso 
dos recursos 
naturais; 
- Distribuição de 
externalidades 

COMDEMA X 
Prefeitura de 
Tamandaré 

Explícito Parque Natural 
Municipal do Forte de 
Tamandaré (município 
de Tamandaré) 

Quadro 11 – Síntese do conflito ambiental provocado pela realização de show na área do PNMFT 
Fonte: Vívian Silva, 2011. 

 

5.2.5 Alta velocidade das embarcações turísticas 

 

De acordo com as entrevistas realizadas e recorrência nas atas das reuniões 

do COMDEMA, há na APA de Guadalupe um grande conflito ambiental provocado 

pela utilização inadequada de embarcações marítimas.  

A inexistência de ordenamento náutico e de fiscalização da capitania dos 

portos no recorte espacial em estudo tem levado a população local contestar a 

quantidade e a velocidade das embarcações utilizadas pelos turistas e veranistas 

que freqüentam a APA de Guadalupe. 

A repetição desse problema é evidente nas atas das reuniões realizadas pelo 

COMDEMA, como pode ser observado abaixo: 

Josias representante da Colônia de Pescadores informou que as 
“Marisqueiras” que pescam no rio Ariquindá estavam solicitando 
informações sobre o limite de velocidade das embarcações motorizadas no 
leito do rio, e que as autoridades tomassem providências em relação ao 
derramamento de óleo no rio decorrente da limpeza de embarcações das 
marinas (ATA Nº. 78). 

 

Vandécio informou mais uma vez das irregularidades que estão acontecendo 
no rio Ariquindá, tais como tráfego de embarcações em alta velocidade e 
limpeza das mesmas, ocasionando acidentes e poluição do rio (ATA Nº. 73) 

 

O pleito dos pescadores é fundamental, pois coincide com irregularidades 
discutidas anteriormente no Conselho, tais como, o tráfego irregular de 
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embarcações motorizadas e a erosão das margens do rio causada pela ação 
das ondas (ATA Nº. 67). 

 

O COMDEMA recebeu denúncia sobre os prejuízos causados à atividade 
pesqueira, pelo tráfego desordenado de embarcações no rio Ariquindá. 
Pescador informou que mais de 30 lanchas podem ser vistas circulando pelo 
rio em um só dia no verão, além de grande quantidade de óleo derramado 
nas águas (ATA Nº. 66). 

 

Além do desrespeito à fragilidade dos ecossistemas costeiros locais e os 

impactos ambientais mencionados nas atas acima, a utilização desordenada de 

embarcações náuticas põe em risco a integridade física e até mesmo a vida dos 

banhistas, marisqueiras, pescadores e todos os usuários do mar e rios da APA de 

Guadalupe.  

É importante também mencionar que a alta velocidade e o número excessivo 

de embarcações afetam diretamente as atividades econômicas realizadas por 

pescadores e marisqueiras, pois provocam o afastamento dos peixes e danos aos 

instrumentos de trabalho.  

Diante deste contexto, o conflito ambiental provocado pelo turismo se 

manifesta por causa das antagônicas formas que a comunidade local e os turistas/ 

veranistas têm de perceber, relacionar e utilizar os espaços naturais de uso comum: 

as praias e os rios da APA de Guadalupe.  

Little (2003) aponta este tipo de conflito ambiental como às diferentes formas 

de inter-relacionamento ecológico. Os turistas e veranistas vêem e utilizam os 

recursos ambientais da APA de Guadalupe como uma fonte de lazer e recreação, 

que muitas vezes são marcadas pela despreocupação que suas ações podem 

provocar nos meios social e ecológico. Os pescadores e marisqueiras, contudo, 

enxergam o mar como uma fonte de renda e ainda possuem uma relação cultural 

com estes recursos. 

O conflito socioambiental provocado pela utilização irregular das 

embarcações náuticas se manifesta pelos seguintes motivos: 

 prejudica os atores sociais da APA de Guadalupe (ACSERALD, 2004), 

pescadores e marisqueiras, em razão dos impactos ambientais provocados; 

 despreocupação com a vulnerabilidade e fragilidade dos ecossistemas 

costeiros da APA de Guadalupe (FIRMINO, 2006); 
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 afetar os significados culturais estabelecidos por estes atores sociais 

(pescadores e marisqueiras) com o mar e rio (ZHOURI, 2005); 

 perda da qualidade de vida da comunidade local provocada pela ação dos 

veranistas e turistas (ACSERALD, 1992); e 

 inexistência de regras de regulamentação de uso e ordenamento do espaço 

marítimo da APA de Guadalupe. 

 

Dessa maneira, este conflito ambiental derivado do turismo é classificado pela 

distribuição das externalidades (ACSERALD, 2004), valores e modo de vida que 

envolvem o uso da natureza (LITTLE, 2003) e acesso e uso dos recursos naturais 

(ACSERALD, 2004). O quadro 12 apresenta um breve resumo deste conflito 

socioambiental: 

 

 

Classificação do 
conflito 

Atores  
sociais envolvidos 

Nível do conflito 
segundo a 
intensidade 

Espaço 
Geográfico 

- Acesso e uso dos 
recursos naturais; 
- Distribuição de 
externalidades 
- Valore e modo de 
vida que envolvem o 
uso da natureza. 

Comunidade Local 
X Turistas/   
Veranistas 

Explícito Praias e rios de 
Tamandaré, 
Sirinhaém e Rio 
Formoso. 

Quadro 12 – Síntese do conflito ambiental provocado pela alta velocidade das embarcações 
turísticas. 
Fonte: Vívian Silva, 2011. 

 

5.2.6 Cobrança de pedágio para o acesso ao píer de Guadalupe. 

 

Em 2009, a Prefeitura de Serinhaém passou a cobrar pedágio43 aos taxistas e 

guias de turismo que queriam ter acesso ao píer de Guadalupe. Na época, o valor 

da cobrança deste pedágio era de R$30 para carros pequenos e R$70 para os 

ônibus, conforme apresenta o recibo abaixo na figura 05: 

 

 

 
                                                            

43 A prefeitura dava a seguinte nomenclatura a este pedágio: Programa de Arrecadação Ambiental 



 

 

123

                     

Figura 05 - Cópia do recibo do pedágio cobrado pela Prefeitura de Sirinhaém 

 

 

Entretanto, a cobrança desta taxa não era uniforme. A Prefeitura de 

Sirinhaém suspendeu o pagamento deste pedágio aos ônibus que pertenciam à uma 

determinada empresa do setor privado, pois segundo os entrevistados, por se tratar 

de uma agência de viagens já estava pagando os impostos estabelecidos pela lei. 

Essa medida favorecendo a agência de viagens promoveu entre os taxistas e 

guias de turismo um forte sentimento de indignação, entretanto esta sensação não 

foi suficiente para que a prefeitura suspendesse esta arrecadação44.  

Contudo, um dia a empresa de turismo mandou um veículo para o Píer de 

Guadalupe sem a logomarca da empresa que identificasse o transporte e a agência 

de turismo foi obrigada a fazer o pagamento da taxa. Isso fez com que a agência 

entrasse com um processo e uma liminar judicial suspendeu o pagamento de 

pedágio para todos que passassem pelo local.  

Este conflito socioambiental pode ser analisado sob a ótica de Little (2003), 

pois esta tensão surgiu por causa da ruptura das práticas sociais que proporcionava 

vantagens a todos os atores dispostos neste espaço em questão: todos tinham 

acesso ao píer sem nenhuma taxação.  A isenção da cobrança do pedágio a apenas 

uma agência de viagens criou um modelo de desenvolvimento do turismo que 

passou a favorecer apenas um grupo social, por isso o conflito se manifestou. 

                                                            

44 Todavia, para evitar o pagamento do pedágio, os taxistas passaram a levar os seus passageiros 
para embarcarem na Praia de Guadalupe (município de Sirinhaém). 
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Neste caso, o conflito ambiental eclodiu em razão das contradições existentes 

da política de desenvolvimento do turismo adotada pela Prefeitura de Sirinhaém. 

Pois, esta medida não levou em consideração os diversos atores sociais existentes. 

Esta situação demonstra o quadro delineado por Quintas (2009) de que a gestão 

dos recursos ambientais pode efetivamente contrariar os diferentes atores e que a 

isenção da cobrança do imposto ambiental a empresa de turismo comprova que 

suas decisões são realmente influenciadas por grandes grupos econômicos.  

Ai surge um grande questionamento: como a Prefeitura, representante do 

poder público responsável por garantir que os interesses da coletividade no uso e 

apropriação dos recursos ambientais, pode tomar decisões que favoreçam os fortes 

grupos econômicos hegemônicos tão explicitamente? Esta imparcialidade somente 

contribuiu para fortalecer as injustiças ambientais existentes no desenvolvimento do 

turismo, haja vista que os elementos ambientais são utilizados de acordo com os 

interesses do sistema capitalista de produção.  Este fato apenas evidencia que 

poder público é realmente um braço do sistema capitalista, capaz de promover o que 

Oliveira (2004) chama de processos de exclusão e reprodução das desigualdades 

sociais.  

Como a reivindicação dos taxistas e guias de turismo era a igualdade de 

acesso ao Píer de Guadalupe, esse conflito classifica-se como acesso e uso dos 

recursos ambientais (ACSERALD, 2004). Segue o quadro 12 com a síntese deste 

conflito sócio ambiental. 

 
 

Classificação do 
conflito 

Atores  
sociais envolvidos 

Nível do conflito 
segundo a 
intensidade 

Espaço 
Geográfico 

- Acesso e uso 
dos recursos 
naturais 

Taxistas e Guias 
de turismo X 
Prefeitura de 
Sirinhaém 

Explícito Estrada de acesso ao 
Píer de Guadalupe 
(município de 
Sirinhaém) 

Quadro 13– Síntese do conflito ambiental provocado pela Cobrança de pedágio para o acesso ao píer 
de Guadalupe 
Fonte: Vívian Silva, 2011. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O incentivo ao crescimento da atividade turística em países em desenvolvimento 

tornou-se uma prática comum devido aos impactos econômicos positivos 

promovidos nos núcleos receptores. A grande capacidade deste segmento 

econômico de gerar emprego e renda provocou o interesse dos governantes de criar 

condições que permitissem a expansão turística dos municípios e cidades. 

Reconhecida a importância do turismo para o crescimento econômico local, a 

região Nordeste do Brasil, através dos governos estaduais aliados a instituições 

financiadoras, através do PRODETUR, criou uma série de programas e projetos cuja 

finalidade era a implementação de infra-estrutura turística e de apoio ao turismo que 

possibilitasse a expansão do turismo. Dessa maneira, com o apoio do poder público 

brasileiro, as cidades e os municípios nordestinos iniciaram o processo de 

transformação do espaço para atender, o que Silveira (2010) chama de 

necessidades do processo de produção vigente, neste caso, o turismo. 

A APA de Guadalupe foi alvo deste processo de expansão turística orquestrado 

pelo Governo do Estado de Pernambuco e outras instituições parceiras públicas e 

privadas, através de programas e projetos tais como o Projeto Costa Dourada, o 

Centro Turístico de Guadalupe e o PRODETUR. 

Entretanto, com a presente dissertação foi possível verificar que existe na APA 

de Guadalupe uma incompatibilidade entre o processo de desenvolvimento turístico 

e a sustentabilidade dos recursos socioambientais. Os programas idealizados pelo 

governo estadual embora estivessem apoiados num discurso do desenvolvimento 

sustentável, associando a geração de emprego e renda com a conservação do meio 

ambiente, não contemplou a fragilidade e vulnerabilidade dos ecossistemas 

costeiros da APA em questão e nem a inserção da comunidade local nos processos 

de decisão e dos benefícios econômicos provenientes do desenvolvimento das 

práticas turísticas, contribuindo para a eclosão de conflitos socioambientais. 

Os problemas e os conflitos socioambientais identificados na APA de Guadalupe 

corroboram para a contestação da sustentabilidade do desenvolvimento turístico no 

local de estudo. Desde o início os projetos se apresentavam incoerentes com a 

conservação dos recursos ambientais.  A magnitude do Projeto Costa Dourada, por 

exemplo, vislumbrava um centro turístico capaz de atender mais de vinte mil turistas 
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por dia e uma área de lazer com campo de golfe com 18 buracos, píers com 

capacidade total de 750 barcos, etc., totalmente incompatível com a fragilidade do 

ecossistema local representado por mangues, restingas, estuários e Mata Atlântica.  

Os conflitos surgiram como conseqüência das ações dos programas 

governamentais de expansão do turismo. O conflito de maior visibilidade foi a 

implantação do sistema viário do CT Guadalupe, composto pela Via de Penetração 

Sul, Via de Contorno de Tamandaré, Via Litorânea de Carneiros e a ponte sobre o 

Rio Ariquindá. Vale salientar que, apesar do sistema viário ter sido contestado em 

razão dos impactos ambientais provenientes da sua construção, estas obras estão 

atualmente em fase de conclusão.  

Embora os projetos originais do Projeto Costa Dourada e do CT Guadalupe não 

tenham sido concretizados, ficou evidente que as iniciativas de desenvolvimento 

turístico propostas pelo poder público podem se tornar agentes propulsores de 

conflitos socioambientais. A forma como o Governo do Estado estava produzindo o 

espaço turístico da APA de Guadalupe não atendeu aos interesses e necessidade 

de parte da população local, resultando numa briga judicial que levou quase vinte 

anos para ser solucionada.  

Este conflito ambiental provocado pela implantação do sistema viário do CT 

Guadalupe apresenta-se como um exemplo típico da afirmação de Seabra (2008, 

p.177) no desenvolvimento de programas de fomentação do turismo:  

Vários planos, programas e estratégias turísticas fracassaram, porque, na 
grande maioria das vezes eram pensados por instituições oficiais, 
centralizadoras, e pouco democráticas, que não estavam sensíveis às 
necessidades locais. Dessa forma, tais planos agravaram as diferenças 
sociais e econômicas, inviabilizando-se e degradando os patrimônios 
naturais e culturais. 

 

Além dos conflitos ambientais relacionados com a produção do espaço turístico, 

outras iniciativas do poder do poder público, provocaram o surgimento de conflitos 

devido aos diferentes motivos. Conforme as entrevistas realizadas, participação das 

reuniões do COMDEMA e leitura das atas de reuniões do COMDEMA foi verificado 

que a ação do poder público na APA de Guadalupe também provocou o surgimento 

de conflitos socioambientais devido a realização de shows no Parque Natural 

Municipal do Forte, a colocação de trios elétricos na praia, a cobrança de pedágio 

para o acesso ao Píer de Guadalupe.  
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Diante dos conflitos identificados e analisados, cabe questionar o papel que o 

poder público exerce de garantir e assegurar a preservação e conservação dos 

recursos ambientais, bem como a imparcialidade das suas ações. Embora o poder 

público devesse ser “um representante da coletividade, não apresentando interesses 

comerciais e de lucro imediato” (SWARBROOK, 2000), as decisões adotadas pelos 

governantes na APA de Guadalupe, ora representado pela esfera federal, estadual 

ou municipal, levou o surgimento de impactos socioambientais, processos de 

exclusão e reprodução das desigualdades sociais que desencadearam no 

surgimento de conflitos socioambientais no recorte espacial em estudo. 

Não obstante, é importante mencionar que o espaço turístico em análise possui a 

existência de quatro unidades de conservação. E vale ressaltar, que tanto o Parque 

Natural Municipal do Forte de Tamandaré como a própria APA de Guadalupe foram 

criados justamente para conter os impactos ambientais provocados pelos programas 

e projetos de expansão turística delineados pelos governos estadual e federal. 

Outrossim, segundo a legislação brasileira, o uso e a apropriação dos seus recursos 

ambientais das unidades de conservação deveriam primar pela sustentabilidade 

(social, ecológica e econômica).  

Perante o exposto, os objetivos propostos foram alcançados e também foi 

confirmada a hipótese sugerida nesta dissertação de que apesar das APAs serem 

protegidas pela legislação brasileira, o desenvolvimento da atividade turística nestas 

áreas promove o surgimento de conflitos socioambientais entre os diversos atores 

sociais da APA. 

Não são apenas as iniciativas de expansão do turismo que promovem a 

manifestação dos conflitos socioambientais. Como pôde ser visto na análise de 

dados, a dinâmica das práticas de circulação de serviços e de construção e de 

funcionamento de empreendimentos turísticos favorece o surgimento dos conflitos. 

Podem ser citados como exemplos de conflitos ambientais desta natureza 

identificados na APA de Guadalupe: a disputa para a realização de passeios 

turísticos às piscinas naturais e travessia para a praia de Carneiros, a alta 

velocidade das embarcações náuticas, o comissionamento exigido por guias e 

taxistas para o encaminhamento de turistas para o passeio de barco nas piscinas 

naturais, a construção de barracas de praia na orla de Tamandaré sem 

licenciamento ambiental, entre outros. 
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Na APA de Guadalupe, observa-se que os impactos ambientais são distribuídos 

assimetricamente, assim como o acesso e do uso dos recursos ambientais e os 

benefícios econômicos gerados pela atividade turística. Esta situação fica bastante 

evidenciada quando a comunidade local, representada pelos barqueiros de Rio 

Formoso e Sirinhaém, é gradativamente excluída das práticas de circulação de 

serviços turísticos à medida que grandes embarcações entram no mercado turístico 

local.  

Além dos catamarãs que já existem, os proprietários dos restaurantes da Praia 

de Carneiros estão adquirindo novas embarcações para oferecer o serviço da 

travessia e passeio às piscinas naturais. Portanto, as possibilidades de inserção da 

comunidade local na prestação de serviços turísticos vêm diminuindo 

gradativamente haja vista que os barqueiros estão cada vez mais perdendo espaço 

deste mercado, pois não possuem recursos econômicos para concorrer em 

condições igualdade. 

Dessa maneira, a atividade turística que deveria ser uma estratégia para reduzir 

as desigualdades sociais como propõe o Plano Nacional de Turismo (PNT), vem 

promovendo a gradativa exclusão da comunidade no processo de desenvolvimento 

econômico. 

A população local também se prejudica com o desrespeito das embarcações 

turísticas no que se refere à quantidade e ao limite de velocidade. As embarcações 

interferem na qualidade de vida da população na área que tem para o lazer que é a 

praia, e ainda traz prejuízos econômicos, impactos ambientais e risco de vida. 

Muitos destes conflitos poderiam ser resolvidos caso houvesse intervenção do 

poder público. Os conflitos relacionados com a poluição sonora e velocidade das 

embarcações náuticas apenas acontecem por falta de fiscalização permanente e 

ostensiva e pelo descumprimento das penalidades estabelecidas, haja vista que 

existem instrumentos legais vigentes que contemplem a utilização de equipamentos 

sonoros e os níveis de segurança exigidos para a utilização de embarcações. Vale 

ressaltar, por exemplo, que compete ao poder público, através da capitania dos 

portos, delimitar com marcação física a área que separa os banhistas das 

embarcações e os limites de velocidades permitidos que não ponham em risco a 

vida dos banhistas e pescadores. 
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O conflito socioambiental provocado em razão da disputa por turistas no Píer de 

Guadalupe também poderia ser resolvido caso o poder público municipal 

intercedesse na questão. Se a prefeitura de Sirinhaém estabelecesse um 

ordenamento operacional e espacial deste píer que favorecesse a qualidade dos 

serviços prestados, oferecendo conforto, segurança de embarque e desembarque, 

instalações para portadores de deficiência física, para recepção e atendimentos dos 

turistas, instalações sanitárias, etc. Enfim, se fosse criado um terminal portuário que 

exigisse regulamentação e autorização das empresas, fiscalização da prefeitura, 

controle do fluxo de turistas e passageiros, os conflitos ambientais oriundos das 

desigualdades socioeconômicas entre os barqueiros e proprietários de catamarãs 

poderiam ser reduzidos, dando a todos a oportunidade de trabalhar no mesmo local 

com as mesmas condições de trabalho. 

É muito importante que o poder público se posicione urgentemente quanto ao 

seu papel de regulador e responsável por assegurar a qualidade de vida da 

população, para que os problemas ambientais não venham a se tornar futuros 

conflitos socioambientais. Como por exemplo, o problema do recolhimento do lixo 

apenas nas áreas de circulação dos turistas. Isso vem causando insatisfação da 

comunidade, e possivelmente será futuramente motivo de contestação e embates 

entre a população local e o poder público. 

Para alcançar o equilíbrio entre as práticas dos serviços turísticos, a utilização 

dos recursos ambientais da APA de Guadalupe e a inclusão da comunidade local no 

processo de desenvolvimento turístico, é imprescindível incorporar as questões 

sociais e ambientais ao processo de desenvolvimento econômico. Somente a 

ruptura com o padrão de desenvolvimento, pautado na utilização descontrolada e 

desordenada dos recursos ambientais, será capaz de assegurar a comunidade o 

direito que lhe é concedido por lei: proteção dos recursos naturais imprescindíveis 

para a subsistência das populações tradicionais, bem como o respeito e valorização 

da sua cultura e conhecimento e promoção social e econômica (SNUC, 2000). 

Não obstante, é essencial que o poder público assuma o seu papel de garantir a 

qualidade de vida da população e as condições de igualdade no uso dos recursos 

ambientais. Cabe aos governantes criar mecanismos de fiscalização dos 

empreendimentos e das práticas turísticas, implantar infra-estrutura adequada às 

necessidades locais, considerar a participação social nos processos de decisão e de 
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planejamento turístico, elaborar trabalhos educativos, treinar a população para 

ingressar nas atividades turísticas, planejar o uso do solo, delinear políticas públicas 

de turismo compatíveis com as políticas ambientais vigentes, entre outros. 

É importante salientar que o desenvolvimento de qualquer atividade econômica 

que não seja capaz de melhorar a qualidade de vida da sua população e ainda 

promove a exclusão social, fortalecimento das desigualdades sociais, impactos 

socioambientais, precisa ser urgentemente ordenado e planejado. O planejamento 

sustentável do turismo é uma estratégia de fundamental importância para assegurar 

a equidade social, ecologia, econômica e institucional da APA de Guadalupe.  

Para que a sustentabilidade da atividade turística seja alcançada, faz-se 

necessário reconhecer a fragilidade dos ecossistemas, articular as políticas públicas 

de expansão do turismo com as políticas de conservação e preservação dos 

recursos naturais, viabilizar a participação da comunidade no processo de 

desenvolvimento turístico e inseri-la nos benefícios econômicos que esta atividade 

pode proporcionar. 

Segundo Seabra (2008, p.173-176), o maior desafio para os atores sociais da 

atividade turística é conseguir transformar a idéia do turismo sustentável em 

estratégias concretas capazes de articular os atores intervenientes dando-lhes 

direitos e responsabilidades em prol da construção da sustentabilidade do turismo. 

A definição de um modelo de gestão e atuação poderá ser uma ferramenta de 

intervenção eficaz para o fortalecimento e crescimento do turismo na APA de 

Guadalupe. Uma vez que, conforme constado neste trabalho, a criação de unidades 

de conservação sem os instrumentos de gestão e fiscalização necessários e a 

participação em projetos e programas estaduais e federais desarticulados com os 

aspectos socioambientais locais e a inexistência da gestão participativa não 

garantem a sustentabilidade desenvolvimento local e ainda contribuem para o 

surgimento de problemas e conflitos socioambientais das mais diversas ordens.  
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APÊNDICE 

Roteiro de entrevista 

1. Qual a postura da comunidade local sobre o turismo? 

2. Como é o relacionamento da comunidade local com os turistas? 

3. Como a atividade turística afeta o cotidiano da população? 

4. Quais são as principais mudanças que vêm acontecendo em Tamandaré em função do 

desenvolvimento da atividade turística?  

5. Como a comunidade percebe/ convive com estas mudanças? 

6. Como e quais as obras de implementação de infra-estrutura que interferem no cotidiano 

das populações?  

7. Como os recursos naturais são utilizados para o turismo? 

8. Quais são os atrativos turísticos? Quais são os mais visitados? 

9. Quais são os principais impactos do turismo? 

10. Quais são as medidas adotas para mitigar os impactos do turismo? 

11. Quais as principais dificuldades encontradas para o desenvolvimento do turismo? 

12. A comunidade participa dos processos de decisão para o desenvolvimento do setor? 

13. Você identifica algum conflito que seja proveniente da atividade turística? 

14. Como surgiram esses conflitos? 

15. Quais são os atores envolvidos? 

16. Existem conflitos entre pessoas, empreendedores e..., moradores e ....., atividades 

turísticas e...., poder público e.....? 

17. Existem conflitos entre a atividade turística e outras atividades econômicas? 

18. Como se estabelece a relação entre o desenvolvimento do turismo e a conservação dos 

recursos naturais? 
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19. Existem políticas capazes de conciliar a exploração turística com a manutenção e 

proteção dos recursos ambientais? 

20. Os empreendimentos turísticos respeitam a legislação ambiental? 

21. Quais as ações do poder público para desenvolver este segmento? 

22. Como foram / são utilizados os recursos do Prodetur? 

23. O poder público deixa de atender as demandas de infra-estrutura da comunidade em 

beneficio da implementação de obras que favoreçam a atividade turística? 

24. O poder público favorece de alguma forma os empresários relacionados com o turismo? 

25. Estão acontecendo mudanças nas atividades tradicionais por conta do turismo? 
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