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Turismo

Definições

• Viagem ou excursão feita por prazer 
a locais que despertam interesse.

• As atividades dos turistas e aqueles 
que os atendem.

• O conjunto dos serviços necessários 
para atrair aqueles que fazem 
turismo e dispensar-lhes 
atendimento por meio de provisão 
de itinerários, guias, acomodações, 
transporte, etc.

2



Turismo

Visita a áreas naturais se intensificou (últimos 50 anos):

• Crise da Biodiversidade

• Implementação do conceito de desenvolvimento sustentável

Denominações:

• Turismo selvagem

• Turismo alternativo

• Turismo sustentável

• Turismo verde

• Ecoturismo
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Definições de “Ecoturismo”
• "Visitas a parques nacionais e outras áreas naturais com o objetivo de ver e apreciar as plantas e os animais bem

como alguma cultura nativa" (Boo 1990).

• “Uma experiência enriquecedora de viagem a natureza que contribui para a conservação dos ecossistemas ao
mesmo tempo que respeita a integridade das comunidades hospedeiras" (Cater and Lowman 1994).

• “Viagem responsável a áreas naturais que conserva o ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas locais" 
(Lindberg and Hawkins 1993).

• “Turismo que envolve viajar para áreas naturais relativamente não perturbadas ou não contaminadas, com o 
objetivo específico de estudar, admirar e apreciar o cenário e suas plantas e animais selvagens, bem como, 
quaiquer outros aspectos culturais “ (Ceballos-Lascurain 1993).

• "O turismo, baseado em ambientes naturais relativamente não perturbados, não é degradante, está sujeito a um 
regime de gestão adequado e contribui direto para a continuação da proteção e gestão da área protegida utilizada“ 
(Valentine 1991).

• “Turismo que é ambientalmente sensível" (Muloin 1991).

• " Viagem intencional que cria uma compreensão da história cultural e natural, salvaguardando a integridade do 
ecossistema e produzindo benefícios econômicos que incentivem a conservação" (Ryel and Grasse 1991).

• “Turismo à natureza de baixo impacto que contribui para a manutenção de espécies e habitats tanto diretamente
através de contribuição para conservação e/ou indiretamente por prover um retorno para a comunidade local 
suficiente para a população valorizar e consequentemente proteger, sua área selvagem herdada, como uma fonte
de renda " (Goodwin 1996).

4



Ecoturismo

• Uma interação com a natureza, que incorpora o desejo de 
minimizar os impactos negativos, e está Implícito no termo, 
o pressuposto de que as comunidades locais devem se 
beneficiar do turismo e ajudarão a conservar a natureza no 
processo (Goodwin 1996)

• Inicialmente, envolvia viagens de turistas de países ricos 
para áreas naturais em países mais pobres, como meio de 
fornecer entrada de recursos para as economias nacionais, 
e ganhos para populações rurais mais pobres, bem como 
uma razão para justificar a manutenção da vida selvagem 
em áreas protegidas (Orams, 1995).
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Turismo baseado na natureza com componente de vida selvagem: muitas excursões baseadas na 
natureza mostram a vida selvagem como uma parte chave, mas acessória do produto.

Locais com boas oportunidades de vida selvagem: alguns alojamentos estão localizados próximo a 
um habitat rico em vida selvagem. Muitas vezes atraem animais selvagens.

Atrações artificiais baseadas na vida selvagem: algumas espécies são susceptíveis de formar a 
base de uma atração artificial, onde a espécie é mantida em cativeiro e pode até ser treinada (ex. 
falcoaria). 

Especialista em observação de animais: passeios atendem interesses especializados em uma 
espécie ou grupo de espécies (ex. observação de aves).

Passeios específicos de Habitat: passeios são baseados em um habitat rico em vida selvagem e 
geralmente acessível a ser acessado por algum veículo (ex. transpantaneira).

Passeios emocionantes: a base destes é a exibição de uma espécie perigosa ou grande atraída para 
se envolver em um comportamento espetacular na natureza pelo operador.

Viagens de caça / pesca: este uso de consumo de animais selvagens pode estar em condições de 
habitat natural, semi-cativas ou cultivadas. Isso pode envolver matar o animal ou liberar com uma 
frequência de alta taxa de mortalidade.

Classificação do Ecoturismo

6



Animais devem apresentar a maioria das seguintes características:
• previsível em atividade ou local;
• acessível;
• facilmente visível (habitats abertos);
• tolerante à intrusão humana (por algum tempo do ano);
• Possuir elementos de raridade ou super abundância local;
• padrão de atividade diurna.

Habitats mais desejáveis são aqueles que:
• possuem uma série de espécies observáveis e interessantes;
• estão abertos e permitem uma boa visibilidade dos animais;
• cobertura que obscurece a aproximação dos observadores dos animais;
• têm características que concentram a atividade animal às vezes;
• permitem a mobilidade oferecidas pelo transporte, como veículos ou embarcações.

O poder de manter os visitantes atentos é aumentado pelo:
• movimento do animal;
• tamanho;
• participação dos visitantes;
• presença de um filhote;
• facilidade de visibilidade;
• percepções dos visitantes (valor de raridade ou ‘fofura’ das espécies).

Características atrativas do Ecoturismo
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Qualidade do 
ecoturismo 

• Palavra vital no ecoturismo é “grande”.

• A vida selvagem distante não vende.

• As empresas de turismo de vida selvagem mais 
bem sucedidas são aquelas que se baseiam em 
espécies-chave ou combinações de espécies e 
grupos de espécies.
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Naturalista: interesse primário e afeto pela vida selvagem

Conservacionista: preocupação primária pelo meio ambiente como o sistema e a vida selvagem.

Humanista: interesse primário e forte carinho pelos animais individualmente, principalmente animais de estimação.

Moralista: preocupação primária pelo tratamento com os animais.

Cientista: interesse primário em atributos físicos e funcionamento biológico dos animais.

Estética: interesse primário pelas características artísticas e simbólicas dos animais.

Utilitário: preocupação primária pelo valor prático e material de animais ou habitat.

Dominador: interesse primário em animais de domínio e controle, tipicamente em situações esportivas.

Negativista: evita os animais devido à indiferença, antipatia ou medo.

Público geral - tendem a ser humanistas e moralistas

Gerentes de vida selvagem (Administradores de UC, guias e empresários do ecoturismo) - tendem a ser conservacionistas, cientistas

ou utilitários

Características do Turista
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Efeito econômico do 
Ecoturismo

Benefícios do ecoturismo incluem:

• receitas cambiais, 

• oportunidades de emprego, 

• melhoria da conscientização sobre os objetivos de 
conservação,

• estimulação da atividade econômica, 

O ecoturismo traz benefícios tangíveis da 
conservação para as comunidades locais com a vida 
selvagem que ocorre em suas terras. 
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Ecoturismo e suas verdades

• O Ecoturismo é usado para ligar a gestão da vida selvagem com 
incentivos econômicos para promover a conservação, principalmente 
nos países em desenvolvimento. 

Os benefícios obtidos para as comunidades locais do turismo foram até 
agora exagerados
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Ecoturismo e suas 
verdades

• O Ecoturismo pode contribuir enormemente 
para a gestão de áreas protegidas. 

• O ecoturismo é inerentemente sustentável.

O Ecoturismo pode ser mais prejudicial para o 
meio ambiente do que o turismo de massa, pois 
normalmente ocorre em ambientes frágeis e 
abre destinos anteriormente desconhecidos para 
o mercado de massa
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Ecoturismo

Incorpora objetivos de conservação ambiental e cultural e enfatiza 
benefícios econômicos. 

Apresentado como uma panaceia para o desenvolvimento sustentável.

• Impactos ambientais - tipo de atividade turística

• Impactos indiretos são difíceis de quantificar.

• os impactos negativos na conservação e no bem-estar dos animais 
selvagens, são difíceis de detectar, especialmente pelos próprios 
turistas 

(Moorhouse et al., 2015).
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Coleta / morte: atividades como caça e pesca ou colisão com veículos ou embarcações.

Eliminação do habitat: remoção completa ou quase completa do ecossistema nativo.

Mudança na composição de plantas: perda de espécies de plantas nativas e a invasão por plantas exóticas. 

Produção reduzida de plantas: Crescimento, o nível de floração e frutificação podem ser diminuídos. Pisoteamento pode 

alterar a hidrologia localizada através da compactação do solo. A ação da onda dos barcos pode causar intrusão de sal que 

afeta as comunidades que não toleram sal.

Estrutura da vegetação alterada: Ações de gerenciamento como diluição das árvores, corte e mudança dos regimes de fogo.

Poluição: a introdução de concentrações nocivas de produtos químicos no habitat animal

Impactos do Ecoturismo
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Outras fontes de impacto

Frequência e intensidade de sons

• Cetáceos respondem de várias maneiras aos sons de barcos e 
aeronaves fugindo do local, surfando na superfície, alterando a 
velocidade do mergulho e do comportamento social.

• Barcos perturbam a atividade de alimentação de ariranhas (Parque 
Nacional Manu, Peru)

• O anfíbio fossorial, Spea hammondii, é induzido a emergir dos 
buracos pelo som dos veículos, provavelmente porque o som deve 
parecer chuvas fortes.

Luz artificial

• Há poucos estudos que avaliem o impacto
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Fatores e consequências de 
perturbações

Emigração animal: a emigração é um prelúdio da mortalidade, pois não encontram outro lugar
adequado.

Redução na produção e reprodução de animais: as atividades de turismo diminuem o tempo de 
alimentação e/ou aumentam o gasto de energia devido ao perigo percebido.

Habituação: o processo de aprendizagem é estressante, o tempo de alimentação é perdido e a energia
é gasta em fugir. 

Distorção alimentar dos animais: a alimentação dos animais pelos visitantes pode produzir uma dieta
desequilibrada com deficiências de vitaminas e minerais.

Comportamento estereotipado: os animais em cativeiro podem desenvolver comportamentos
neuróticos com a estimulação.

Comportamento social aberrante: a taxa de comportamento agonístico pode aumentar para níveis
artificialmente altos com consequente perda de condição e sobrevida (atraídos a fonte de alimento).

Maior predação: perturbações de animais reprodutores podem aumentar o risco de descoberta de 
jovens por predadores (colônia de aves).

Modificação dos padrões de atividade: contato com humanos excessivo pode alterar padrões de 
atividades (comum em caça).

Estrutura da comunidade alterada: se as espécies deixam uma área ou morrem, a composição da 
espécie muda. Pode facilitar ou permitir a entrada de espécies exóticas.
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Efeito dos impactos do 
ecoturismo na fauna

Impactos diretos:

· Perturbação dos padrões de alimentação e 
reprodução;

· Maior vulnerabilidade a competidores e 
predadores;

· Interrupção dos vínculos progenitores-prole;

· Transmissão de doenças;

· Morte de animais individuais.
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Escala do impacto

• O significado de qualquer impacto dependerá do seu efeito na 
genética e/ou dinâmica de populações ou ecossistemas específicos 

• Pequenas populações de espécies raras ou de reprodução lenta são 
mais afetadas do que grandes populações de espécies comuns 
amplamente distribuídas. 

• Há pouca evidência clara que liga os impactos sobre os indivíduos aos 
efeitos sobre as populações. A escala e a aceitabilidade dos impactos 
geralmente são julgados por motivos estéticos e não científicos.
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Galápagos – impacto 
do ecoturismo

Impacto não observado

Número de visitantes X Sucesso de reprodução de aves marinhas 
coloniais

Colônias visitadas e não visitadas X Criação de ninhegos e 
comportamento de incubação de cormorão, fragata e atobá-de-patas-
azuis. 

Impacto observado

Atobás mascarado (Sula dactylagra), pata vermelha (S. sula) e pata-azul 
(S. nebouxii) apresentam mudanças comportamentais sutis. 

Albatrozes mudaram a localização dos seus locais de nidificação longe 
das rotas turísticas. 

Leões marinhos mostraram maior agressividade e nervosismo. 

Tartarugas engoliram sacos plásticos do lixo despejado nas ilhas ou por 
barcos.

Recifes de corais foram danificados para se obter lembranças.
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Ecoturismo em Bonito

52 espécies de peixes nas cabeceiras
Visibilidade de até 40 m de profundidade

Bonito tem 17.856 habitantes
Recebe ~ 80.000 turistas anualmente
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Impacto do 
Ecoturismo

Teresa et al., 2011. Environmental Management

Linhas sólidas – áreas com turismo 
Linhas pontilhadas – áreas sem turismo
Os 3 níveis referem-se a atividade 
turística (Antes, durante e depois)
* Indica diferença significativa entre 
sítios
# indica diferença significativa em 
relação a passagem dos turistas

Córrego Olho D’água

Rio Sucuri
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Bessa et al. 2017 In: D.T. Blumstein et al. (eds.), 
Ecotourism’s Promise and Peril,
DOI 10.1007/978-3-319-58331-0_5

Peixes alimentados por turistas: 
• reduzem o comportamento de defesa 
• Aumento de agregações não 

familiares
• aumento de agressão interespecífica 
• sinais físicos como erosão de 

nadadeiras, ulcerações de tecidos e 
lesões 

Locais com mergulhos:
• Arraias têm mais lesões e parasitas 

intestinais, porque mergulhadores 
interrompem o comportamento de 
limpeza dos peixes piloto. 

• Provavelmente a sobrevivência e 
sucesso reprodutivo são reduzidos

• Protetor solar estimula a incubação de 
ovos, reduz a ação de enzima digestiva 
e interfere no funcionamento das 
gônodas. Tubarões brancos 
(Carcharodon carcharias)
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Ecoturismo no 
Pantanal

• “Na cabeça de alguns, onça boa é onça morta, já 
que ela entra nas propriedades para caçar gado” 
Júlio César Sampaio (WWF-Brasil). 

• “Por isso, temos que trabalhar para promover uma 
convivência harmônica com a fauna e a flora 
locais”, diz, reiterando que o ecoturismo pode ser 
benéfico para a preservação.
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“... o lucro promovido pela onça chega na casa 
dos milhões, o prejuízo que o animal causa 
para o mercado de criação de gado é de cerca 
de R$ 400 mil.”



Lucro com a onça

• R$ 22,7 milhões é a receita anual do ecoturismo

• 20% aumento da capacidade de ocupação das 
pousadas ao longo da transpantaneira entre 2010-
2016

• A prática de avistamento de onça-pintada vem 
crescendo há 10 anos, aumentando o número de 
hospedagens e de guias especializados

• 80% dos turistas aceitaram doar uma quantia para 
compensar a morte de gado causado pela onça e e
impedir que o animal seja morto por pecuaristas
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• "Esta é a última chance e o 
privilégio que a mãe-natureza nos 
deu, e os viajantes da vida 
selvagem são a melhor e efetiva 
ferramenta para a conservação da 
onça-pintada em todo o Pantanal 
se for desenvolvida de maneira 
adequada". Dr. Peter Jr. Crashaw
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Ilha Grande
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Detecção afetada
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Contextualização

• O turismo contribui com ~1% para o PIB global da região amazônica brasileira.

O ecoturismo em Manaus é citado um modelo exemplar

• Comunidades rurais possuem conhecimento diferenciado sobre flora e fauna nativas. 
• Ao invés de práticas de caça insustentáveis, a população fornece transporte e acomodação, e 

atividades de guias. 
• Cria-se atividades comunitárias alternativas sustentáveis para pessoas que são removidas de 

novas áreas protegidas ou para aquelas que praticam atividades insustentáveis em zonas 
tampão.

Ecoturismo em Manaus
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Figure 3. Number of animals provided for direct contact per tour.



Animais mantidos em cativeiro para os turistas poderem 
tirar fotos:

Jacaré maior era mantido com uma tira de borracha na 
boca.

Quando não estava em exposição, a preguiça era 
mantida amarrada num tronco sem que pudesse se 
locomover

As sucuris eram apertadas no pescoço com muita força, 
enquanto os turistas tocavam no corpo dela, e um dos 
animais era mantido num freezer quebrado. Um dos 
animais observados estava claramente desidratado e em  
más condições físicas
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Impactos do Turismo



Impactos do Turismo

Uso de isca e contato direto é uma atividade
controversa;

Mudança do comportamento dos botos, desde a 
habituação até o aumento da confiança, 
tornando-os agressivos com coespecíficos ;

Comportamento humano nocivo – restringindo
movimento e atacando golfinhos, e alimentando
com objetos inapropriados
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Os arranhões do golfinho são um resultado da 
luta com outros golfinhos para a isca de peixe.

Devido a gestão fraca, essa atividade pode 
resultar em impactos negativos



Impactos do Turismo fotográfico

Envolve repetida remoção a longo prazo de animais de 
populações selvagens e mortalidades associadas. 

Seis preguiças foram observadas durante o trabalho de 
campo - cinco meses depois nenhum deles foi observado.

A taxa de sobrevivência das preguiças é baixa em 
instalações de resgate e reabilitação, bem como, os o 
sucesso da liberação em vida selvagem.
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34

IBAMA e policiais do Batalhão Ambiental 
emitiram 6 multas a empresas de 
turismo no valor total de R $ 1.3 milhões 
(≈ 425,000 $ USD) usando a Lei Federal 
9.605 e o Decreto Federal 6.514. 

Foram confiscados 6 animais em 
cativeiro do Parque Ecológico de 
Januaria (2 sucuris, 2 jacarés, 1 jibóia, 1 
preguiça)



Legislação

• O Brasil possui um Plano Nacional de Turismo (Decreto Federal nº 
7.994 / 2013), mas falta orientação específica sobre a regulamentação 
adequada do ecoturismo.

• Legislação nacional relativa aos crimes ambientais [Lei Federal 9.605 / 
1998] declara que é ilegal buscar, capturar ou matar qualquer espécime 
de fauna selvagem no Brasil sem autorização, licença ou autorização de 
uma autoridade competente. 

• Não há leis específicas que regulem o uso de isca para atrair animais 
selvagens de vida livre no Brasil. 

• Lei da Caça [Lei federal 5,197] também proíbe qualquer atividade 
"envolvendo vida selvagem que viva naturalmente fora do cativeiro".

• A multa por espécime incluído na lista brasileira de espécies ameaçadas 
de extinção é R$ 5.000 [Decreto Federal 6.514].

• Boto cor-de-rosa está incluído na lista brasileira, onde a espécie é 
classificada como “Em perigo“
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Exemplo dos 
observadores de aves

• São uma das melhores fontes de renda do 
ecoturismo; 

• formam o maior grupo de ecoturistas; 

• são educados e têm renda acima da média;

• possuem uma consciência ecológica em geral 
maior que os outros ecoturistas;

• gastam grandes quantidades de recursos em 
busca de pássaros;

• Possuem Normas Éticas para Observação de Aves
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As dimensões humana e ecológica devem ser compreendidas e equilibradas nas etapas de planejamento para a 
gestão. Ignorar qualquer uma é um convite a conflitos que irão resultar na degradação dos recursos e / ou na 
degradação da experiência recreativa.

Planejamento para a gestão

1. Identificação dos participantes e partes constituintes do processo de turismo da vida selvagem

2. Gerenciamento de satisfação: esta área examina tanto o lado da demanda e o lado da oferta

3. Análise de impacto e trade-off, que inclui impactos sociais e biológicos decorrentes de estratégias de 
desenvolvimento e preservação
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Tensões entre operadores turísticos e gerentes de áreas protegidas:

• Operadores buscam um acesso maior e mais próximo à vida selvagem X Gerentes UCs buscam 
restringir o acesso e aumentar a distância entre visitantes e a vida selvagem.

• Ponto de vista da indústria do turismo: os gerentes de UCs procuram restringir os visitantes com 
base em uma objeção filosófica ou social aos visitantes, em vez de evidências sólidas de impactos 
ecológicos no ambiente visitado ou na vida selvagem. 

• Ponto de vista de pessoas preocupadas com a conservação e gestão da vida selvagem: os 
operadores geralmente fazem afirmações sobre a viabilidade de suas operações que não podem ser 
apoiadas por evidências.

Conflitos
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1. Efeitos no turista da experiência, com medição de prazer / satisfação e mudança de estilo de vida 

comportamental.

2. Efeito no ambiente natural, incluindo negativos (ações para minimizar o distúrbio ao meio ambiente) e 

positivos (ações que contribuem para a saúde do meio ambiente); 

3. Capacidade suporte como meio de estabelecer números de visitantes usando um local.

Foco das pesquisas
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Maikuchiga é uma instalação de reabilitação de macacos que 
não permite que mais de seis turistas visitem de cada vez.



O potencial limitado do ecoturismo 
em contribuir para a conservação da 
natureza

O potencial do ecoturismo como uma estratégia de 
conservação da vida selvagem é limitado pela 
incapacidade de assegurar a proteção a longo prazo de 
ativos ambientais e pela sua tendência de contribuir 
diretamente para a degradação ambiental. 

Alguns empresários podem desenvolver um nicho rentável 
seguindo as práticas de baixo impacto do ecoturismo. Mas 
os rigores de um sistema de mercado que atende às 
preferências de consumidores modernos tornarão difícil 
para essas empresas prosperarem e proliferarem. 

Promover o ecoturismo pode na verdade, tirar o foco de 
meios mais apropriados de proteção ambiental (Isaacs, 
2000).
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"O problema do gerenciamento de caça não é como devemos lidar com o 
cervo * o problema real é de gestão humana. O gerenciamento da vida 
selvagem é comparativamente fácil; a gestão humana, difícil.” 

(Aldo Leopold, 1966)

Obrigada!

Contato: nena.bergallo@gmail.com
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