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RESUMO
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão,
primeira do Rio Grande do Norte, foi criada em 2003, como resultado de reivindicações
coletivas contra os efeitos negativos do turismo e da carcinicultura sobre o litoral potiguar.
Uma das estratégias encontradas para o desenvolvimento local, associada às práticas
tradicionais, é o turismo promovido pela própria comunidade, conhecido também como
turismo de base comunitária. O objetivo principal deste trabalho é analisar as
potencialidades ecoturísticas, considerando os impactos, restrições e ações mitigadoras
aplicáveis a essa atividade dentro de uma unidade de conservação. A dinâmica natural na
área é bastante intensa, sendo constituída por dunas móveis e fixas, manguezais e por uma
restinga, separando o braço de mar do oceano, além da própria caatinga típica, que compõe
o cenário mais interiorano da RDS. Alguns desses caminhos já são utilizados com fins
turísticos, assim como as dunas e a própria praia, mas sem fluxo considerável. Detectaramse como potencialidades para o desenvolvimento do ecoturismo os passeios de barco pelas
gamboas existentes, as trilhas pelas dunas e pela caatinga, porém com algumas restrições
devido às fragilidades ambientais e infra-estruturais da área. A detecção dos atrativos se
deu por meio de análises documentais, de imagens de satélite e mapas temáticos da área,
resgate de informações com as comunidades, através de reuniões, idas e acompanhamento
de campo, traçando-se as rotas. A implementação das atividades de ecoturismo na
RDSEPT deve passar pela análise conjunta dos anseios da comunidade e pela adequação
técnica, no sentido de planejar meios de viabilizar, monitorar e minimizar impactos dessas
atividades, definindo bem os papéis da comunidade enquanto ator ativo do processo.
Palavras-chave: Potencialidade turística; impacto ambiental; turismo sustentável; unidade
de conservação; preservação ambiental.

ABSTRACT
The State Reserve of Sustainable Development Ponta do Tubarão, first of Rio
Grande do Norte, was created in 2003 as resulted of collective demands against the
negative effects of the tourism and the shrimp cultivation on Rio Grande do Norte’s coast.
One of the strategies found for the local development, associated to the traditional
practices, is the tourism promoted by the proper community, known also as tourism of
communitarian base. The main objective of this paper is to analyze the ecotourism
potentialities, considering the impacts, restrictions and mitigating actions applicable to this
activity inside a protected area. The natural dynamic in the area is sufficiently intense,
being constituted of mobile and fixed dunes, mangroves and by a sandbank, departed from
the sea branch, beyond proper typical scrub, that composes the most provincial scene of the
RDS. Some of these ways are already used with tourist finality, like the dunes and the
proper beach, but without considerable flow. As potentialities to develop the ecotourism
were detected outing of boat by the existing gamboas, the tracks for dunes and scrub,
however with some restrictions due to the ambient fragilities and infrastructures of the
area. The detection of the attractive was done by documentary analyses, from satellite
images and thematic maps, rescue of information with communities, through meetings,
travels and drawing routes. The implementation of the ecotourism activities in the
RDSEPT should pass through analysis by the communities and by the adequacy technique,
in the meaning of planning ways to make possible, to monitor and to minimize impacts of
these activities, defining as well the paper of the community as active actor on this process.

Key-words: Tourist potentialities; ecotourism; sustainable tourism; protected area;
environmental protection.
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INTRODUÇÃO

Vem crescendo em todo o mundo a busca por lugares mais
autênticos, onde a natureza esteja mais preservada e da mesma forma, os
gêneros de vida próprios e tradicionais mantidos, numa tentativa de
reaproximação com o “bom selvagem” e a “natureza intocada” (DIEGUES,
1997). Como esses locais estão cada vez mais escassos, as unidades de
conservação se mostram uma oportunidade para esse contato, geralmente
intermediado pelo turismo.
Cresce também a consciência da importância da preservação
desses ambientes para a manutenção dos processos naturais, surgindo então
a concepção de turismo alternativo (BENEVIDES, 1999), que abarca
numerosas representações, como: turismo ecológico, ecoturismo, turismo
rural, agroturismo, turismo cultural etc (COSTA, 2002a e 2002b; FARIA;
CARNEIRO,

2000;

BOO,

1999;

WESTERN,

1999;

CEBALLOS-

LASCURÁIN, 1999; LINDBERG; HUBER JR., 1999).
Em meio à discussão e inclusão do termo desenvolvimento
sustentável e sustentabilidade é que passa a se falar também em turismo
sustentável, que seria aquele que preza pela proteção do ambiente em que
se desenvolve a atividade turística, a viabilidade econômica a longo prazo e
a justiça social (SWARBROOKE, 2002). O turismo sustentável seria o
oposto do modelo de turismo até então desenvolvido, o turismo de massa.
Com o crescimento da demanda por esses espaços, mesmo que
seja sob uma suposta forma menos impactante, é cada vez mais difícil
preservá-los frente à investida voraz do turismo. As áreas protegidas,
apesar de crescerem também nas últimas décadas, não conseguem garantir a
preservação tanto quanto deveriam, devido à falta de investimentos em
infra-estrutura e pesquisa, recursos destinados para essas áreas, e também
devido

ao

crescimento

dos

interesses

particulares

e

de

grupos

especuladores. Mesmo assim, as categorias de turismo ligadas à natureza
crescem em torno de 10 a 30% ao ano no mundo (BRASIL.MMA, 2006).

No caso específico da Reserva de Desenvolvimento Susutentável
Estadual

Ponta

do

Tubarão,

as

comunidades

locais

optaram

pelo

desenvolvimento de um turismo sustentável de base comunitária, ou seja,
calcado nos preceitos do desenvolvimento sustentável e cujo gerenciamento
da atividade turística deve ser conduzido pela comunidade. Assim,
tornando-se uma alternativa de geração de emprego e renda, uma forma de
proteger seu ambiente e, também, combater especuladores ou empresários
sem ligação com o lugar, que desejavam se instalar no local.
A RDS Estadual Ponta do Tubarão tem como base econômica a
pesca e está localizada nos municípios de Macau e Guamaré, o litoral norte
do Rio Grande do Norte. Apresenta área de mais de 12 mil hectares,
incluindo ambientes de caatinga, manguezal e praias. Foi criada no ano de
2003, sendo a primeira reserva de desenvolvimento sustentável do Rio
Grande do Norte.
Diante

da

natureza

preservada

do

local

e

do

desejo

da

comunidade local por implantar a atividade turística ligada ao ambiente
natural na Reserva, surgem questionamentos a respeito da instalação de
atividades ligadas ao ecoturismo, como: quais são os atrativos naturais
mais interessantes para o praticante do ecoturismo? Ou: até que ponto se
considera proximidade com a natureza “intocada” dentro do limite normal,
sem que se cause prejuízo a essa mesma natureza?
Essas

questões

justificam

a

análise

das

potencialidades

ecoturísticas da Reserva e a detecção dos possíveis impactos que a
atividade teria sobre os recursos da RDS. Mesmo que o turismo não esteja
efetivamente implantado, constituindo-se em mais um motivo para a
realização de tal estudo, mesmo como algo preliminar, mas que contribuiria
no sentido de orientar o planejamento e a gestão, ajudando a direcionar
estudos mais específicos e recursos.
Esse estudo teve como objetivo geral a identificação de locais de
provável interesse ecoturístico na área da RDS Estadual Ponta do Tubarão,
levando em consideração as restrições ambientais locais.
Especificamente, objetiva-se: 1) a identificação (inventário) dos
pontos naturais com potencial turístico; 2) a identificação de atividades
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voltadas ao ecoturismo que possam ser executadas nessas áreas; 3) a
identificação e qualificação, quando possível, dos impactos ambientais
potenciais para cada atividade, selecionando as que apresentam maior
potencial de executabilidade/viabilidade ecoturística; 4) a definição de
rotas e pontos a serem explorados, em consonância com as especificidades
locais; e, por fim 5) a identificação de pontos frágeis na área da Reserva,
os quais não serão possíveis de exploração ecoturística.
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REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL

As Unidades de Conservação
Desde os primórdios da civilização existe a idéia de área
protegida, seja por questões místicas ou por reserva dos recursos naturais
para usos futuros. Tendo-se registros dessas áreas desde as culturas préagrárias da Ásia e Oriente Próximo (DAVENPORT; RAO, 2002).
A primeira unidade de conservação oficialmente criada no mundo
foi o Parque de Yellowstone, nos Estado Unidos, em 1º de março de 1872.
Já em 1864, entretanto, a área hoje correspondente ao Parque de Yosemite,
também nos EUA, já havia sido considerada como área de preservação, pelo
então presidente Abraham Lincoln, mas somente em 1890 foi fundado
oficialmente como parque. A categoria de Parque Nacional foi então a
primeira categoria de unidade de conservação do mundo, e esse modelo dos
parques estadunidenses foi se disseminando por todo o mundo (COSTA,
2002b).
No

Brasil,

quatro

anos

depois

da

criação

do

Parque

de

Yellowstone, ou seja, em 1876, ainda no Império, já havia propostas para
criação de parques em Sete Quedas (PR) e na Ilha do Bananal (TO)
(URBAN apud BENSUSAN, 2006).As primeiras unidades de conservação
no entanto foram surgir oficialmente na década de 1930, embora os hortos e
jardins botânicos, criados na primeira metade do século XIX, por ocasião
da

presença

da

família

real

portuguesa

em

terras

brasileiras,

se

assemelhassem a certas categorias atuais de unidades de conservação.
O Código Florestal de 1934 (BRASIL, 1934) diversificava as
categorias de unidades de conservação, reconhecendo: parque nacional,
floresta nacional e floresta protetora. O Código sofreu modificações em
1965 (Lei nº 4.771), distinguindo então, áreas em que se permitiria a
exploração e áreas em que não permitiria a exploração.
As primeiras unidades de conservação oficialmente criadas, ou
instituídas no Brasil, a exemplo do que ocorreu no resto do mundo, foram
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os Parques Nacionais, do Itatiaia, na divisa dos estados do Rio de Janeiro e
Minas Gerais, e da Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro, em 1937
e 1939, respectivamente. Também em 1939, criou-se o Parque de Iguaçu,
no Paraná (BENSUSAN, 2006).
Na década de 1990, o Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA) reconhecia 11 categorias de unidades de conservação: Área de
Proteção Ambiental – APA, Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE,
Estação Ecológica – EE, Floresta Nacional – FLONA, Horto Florestal,
Jardim Botânico, Jardim Zoológico, Monumento Natural, Parque Nacional –
PARNA, Reserva Biológica – REBIO e Reserva Ecológica – RE (Com base
nas Resoluções nº. 11, de 3 de dezembro de 1987 e nº. 12, de 14 de
dezembro de 1988 do próprio CONAMA).
O passo mais relevante no que se refere à conservação e à
preservação do patrimônio natural foi o lançamento do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), Lei nº 9.985 de 2000 (BRASIL, 2000),
constituindo a uniformização da nomenclatura das áreas protegidas e os
objetivos específicos de cada uma delas.
O SNUC define unidade de conservação como sendo uma porção
do território com características naturais, objetivos e limites definidos e em
regime especial de administração, de acordo com a categoria na qual se
insere e às quais se aplicam garantias de proteção (BRASIL, 2000).
O SNUC reconhece 14 tipos de unidades de conservação em duas
categorias, as de proteção integral e as de uso sustentável. A primeira
categoria contempla cinco tipos, a saber: estação ecológica, reserva
biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre.
A segunda, mais numerosa, contempla sete tipos: área de proteção
ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva
extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e
reserva particular do patrimônio natural, conforme pode ser visualizado no
Quando 1.
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Quadro 1 – Distribuição das UCs nos dois grupos:
proteção integral e uso sustentável
PROTEÇÃO INTEGRAL

USO SUSTENTÁVEL

Estação ecológica

Área de proteção ambiental

Reserva biológica

Área de relevante interesse ecológico

Parque nacional

Floresta nacional

Monumento Natural

Reserva extrativista

Refúgio da vida silvestre

Reserva de fauna
Reserva de desenvolvimento sustentável
Reserva particular do patrimônio natural

Fonte: SNUC, 2000.

As unidades de conservação de proteção integral não permitem
em sua área os assentamentos humanos. O objetivo dessa categoria é a
preservação dos recursos naturais, só sendo permitido o uso indireto. As
unidades de uso sustentável devem compatibilizar a preservação da
natureza com as atividades humanas sustentáveis, utilizando-se de parte
dos recursos naturais (BRASIL, 2000).
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação teve assim a
preocupação de especificar os objetivos de cada categoria de unidade de
conservação,

abrangendo

todos

os

aspectos

importantes

de

serem

conservados, e incluindo nesses objetivos aspectos culturais, como no caso
das reservas de desenvolvimento sustentável, que visam também proteger
os modos de vida de populações tradicionais.
A criação da categoria de Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN), também pelo SNUC, proporcionou que áreas particulares
pudessem ter porções protegidas de sua área, caso houvesse aspectos
naturais relevantes e que fosse de interesse do proprietário, podendo ele
tomar a iniciativa para a criação da unidade. Antes dessa lei ficava a cargo
do poder público apontar as localizações das unidades e criá-las.
Para

a

União

Internacional

para

Conservação

da

Natureza

(UICN), também designada IUCN (sigla em inglês), área natural protegida,
que

no

Brasil

está

representada

pelas

unidades

de

conservação,

é
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interpretada como uma área terrestre ou marítima destinada à proteção e
manutenção da diversidade biológica e cultural, sob uma tutela jurídica ou
outra que atue de forma eficaz para que se cumpra o seu propósito
conservacionista (UICN, 1994).
Apesar

da

importância

da

criação

de

áreas

que

visem

salvaguardar a natureza e, por conseguinte, a própria humanidade, sabe-se
que a maioria não passa do ato de criação, e quando passa, boa parte sequer
possui plano de manejo, que venha a regular o seu uso. Até 1994, existiam
192 UCs federais no país. Em 2004, as unidades de conservação federais
eram 258, segundo IBAMA (2005), distribuídas por todos os biomas e
estados brasileiros (ver Mapa 1). Até 1996, as áreas protegidas no Brasil
representavam 3,78% em área (UNEP, 2006). Atualmente, 10,52 % da área
do Brasil está coberta por unidades de conservação, das quais 6,34% são de
proteção integral e 3,53% são de uso sustentável (BENSUSAN, 2006).
Como

categoria

de

unidade

de

conservação,

a

reserva

de

desenvolvimento sustentável é definida no SNUC (2000), como uma área na
qual habitam populações tradicionais, com seus sistemas sustentáveis de
exploração dos recursos naturais, utilizados ao longo das gerações,
garantindo a manutenção e diversidade biológica do local. Ela tem como
objetivo principal preservar a natureza assegurando os modos de vida
dessas populações.
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), além disso, é
de domínio público, sendo que as populações residentes e que dela tiram
seu sustento não são removidas, dado o objetivo de conservação também
dessas comunidades.
Quando da criação da RDS Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT),
só havia duas outras RDS no Brasil: a RDS de Mamirauá, criada em 1996, e
a RDS de Amanã, criada em 1998, ambas no Amazonas, estado que possui
hoje mais de 10 RDS em seu território (QUEIROZ, 2005). A nível federal,
só existe uma reserva de desenvolvimento sustentável: a RDS ItapupãBaquiá, no estado do Pará (IBAMA, 2006). A RDSEPT é pioneira para a
região nordeste e é a primeira do Brasil inserida na Caatinga, envolvendo
ainda representações do manguezal e da restinga.
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Um problema geral nas unidades de conservação e que também se
repete na RDSEPT é a carência do Plano de Manejo. Além do que muitas
das unidades de conservação criadas, como já dito anteriormente, não
passam do papel e/ou passam por dificuldades de gestão em função da
carência de recursos.

Fonte: IBAMA, 2005.

Mapa 1 - Evolução da criação de Unidades de Conservação Federais por períodos
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As Unidades de Conservação no Rio Grande do Norte
A primeira unidade de conservação do Rio Grande do Norte, a
nível estadual, o Parque Estadual das Dunas, em Natal, foi criado em 1977,
e, a nível federal, a Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas, em
1979.
O Rio Grande do Norte apresenta atualmente 15 unidades de
conservação, sendo sete federais e oito estaduais (IDEMA, 2005); outras
quatro estão em processo de viabilização e/ou normatização (Quadro 2).
As áreas que ainda não são oficialmente unidades de conservação,
mas que estão em processo de viabilização pelo governo do Rio Grande do
Norte são:
•

Morro do Careca - Natal

•

Médio Assu – Vale do Rio Piranhas-Assu

•

Cavernas - Região de Martins – Serra de Martins

•

Dunas do Rosado – Porto do Mangue e Areia Branca (IDEMA,
2005).

Apesar das 15 unidades de conservação existentes no estado,
constata-se ainda insuficiência de área para salvaguardar os recursos
naturais existentes, principalmente do Bioma Caatinga.
São nove unidades de conservação concentradas no litoral
oriental e apenas cinco no interior do estado e uma – a RDS Estadual Ponta
do Tubarão – no litoral norte, abrangendo o sistema costeiro e a caatinga
(Mapa 2).
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Quadro 2 – Unidades de Conservação Federais e Estaduais existentes no
Rio Grande do Norte
NOM E DA UC

LOCAL/

LEI/D ECRETO DE

A BRANGÊNC IA

CR IAÇÃO
Decreto Estadual nº 7.237
de 22.11.1977
IBAMA/RN -Decreto
Federal n.º 83.549 de
05.06.1979
IBAMA/RN.-Decreto
Federal n.º 87.222 de
31.06.1982
Lei Estadual nº 5.823 de
07.12.88 e Portaria
Estadual 446 de
31.08.1989; e, Decreto
Estadual n° 14.813 de
16.03.2000/ IDEMA-RN

INSTÂNCIA

Parque das Dunas

Natal

Reserva Biológica
Marinha do Atol das
Rocas

Oceano Atlântico - RN

Estação Ecológica do
Seridó

Serra Negra do Norte

Parque Estadual Pico
do Cabugi

Angicos

APA Piriqui-Una

Pedro Velho,
Canguaretama e Espírito
Santo

Decreto Estadual nº 10.683
de 06.06.1990 IDEMA-RN

Estadual

Reserva Particular do
Patrimônio Natural –
RPPN Jucurutu –
Stoessel de Brito

Jucurutu

IBAMA/RN – Portaria
Federal nº52 de 20;05.1994

Federal

APA Jenipabu

Natal e Extremoz

Decreto Estadual n.º 12.620
de 17.05.1995/ IDEMA-RN

Estadual

Reserva Particular do
Patrimônio Natural –
RPPN Sernativo

Acari

IBAMA/RN – Portaria
Federal nº109 de 1996

Federal

APA Bonfim/Guaraíra

Nísia Floresta, São José
de Mipibu, Arês,
Senador Georgino
Avelino, Goianinha e
Tibau do Sul

Decreto Estadual nº 14.369
de 22/03/1999/IDEMA

Estadual

Baía Formosa

Portaria Estadual
(tombamento) nº 460, de
22.12.90 e Decreto Federal
nº 20/2000 de 20.03.2000

Federal

Reserva Particular do
Patrimônio Natural –
RPPN Mata Estrela
Senador Antônio
Farias
APA dos Recifes dos
Corais
FLONA (Floresta
Nacional) Açu
FLONA (Floresta
Nacional) – Nísia
Floresta
RDS Estadual Ponta
do Tubarão
Parque Estadual Mata
da Pipa (PEMP)

Touros, Rio do Fogo e
Maxaranguape
Assu
Nísia Floresta
Macau e Guamaré
Tibau do Sul

Decreto Estadual n° 15.475
de 06.06.2001 IDEMA/RN
IBAMA/RN-Portaria
Federal nº 245 de
18.07.2001
IBAMA/RN – Portaria
Federal nº445, de
18.07.2001
Lei Estadual nº 8.349 de
18/07/2003
Decreto Estadual nº 19.341
de 12/09/2006

Estadual
Federal
Federal

Estadual

Estadual
Federal
Federal
Estadual
Estadual

Fonte: IDEMA/RN, 2005.
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE

RDSEPT
APA Recife de Corais
APA Jenipabu
Parque Estadual das Dunas
APA Bonfim-Guaraíra
Parque Estadual Mata de Pipa
APA Piquiri-Una
Parque Estadual do Cabugi
Reserva Biológica Atol das Rocas
RPPN Mata da Estrela
FLONA Nísia Floresta
FLONA Assu
RPPN Stoessel de Brito
RPPN Sernativo

UC Estadual
UC Federal

Mapa sem escala.

Mapa 2 – Unidades de Conservação no Rio Grande do Norte

O conceito de ecoturismo
Muitas são as expressões para designar ou para se referir a um
tipo de turismo ligado ao ambiente natural; desde turismo ecológico e
ecoturismo até turismo em ambiente natural. Mas, geralmente, quando se
fala dessa modalidade (mesmo com nomes distintos), refere-se, sobretudo a
um turismo mais seletivo e menos impactante, baseado em princípios do
chamado desenvolvimento sustentável ou ecodesenvolvimento, a partir dos
quais se passou a falar também em turismo sustentável.
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Para Faria e Carneiro (2000), as categorias de turismo ecológico
e ecoturismo diferem, sendo assim entendidas: turismo ecológico é aquele
realizado em situações que preservem as condições originais; enquanto que
o ecoturismo é aquele feito sob condições de manejo (controle externo)
intenso, pois o sistema já não dispõe de capacidade para manter-se em
determinado grau de qualidade ambiental sem a ação permanente de
procedimentos de conservação e /ou recuperação.
Para Western (1999), a prática do ecoturismo é entrar em contato
com a natureza, explorando seu potencial turístico, de forma a promover o
desenvolvimento e a conservação, causando o mínimo impacto negativo
possível sobre os aspectos locais da ecologia, da cultura e da estética;
devendo, para isso, envolver um conjunto de preocupações e condutas para
que o ecoturismo não venha a se converter em um mercado elitista de
amantes da natureza, já que esse tipo de turismo tende a ser mais caro.
Para Costa (2002a), o ecoturismo, antes de mais nada, encerra em
si um posicionamento de conservação ambiental e cultural das pessoas que
o praticam.
Para diversos autores, a constante é que o ecoturismo sempre
abarca noções de visita a áreas naturais, sustentabilidade ambiental e
cultural, e baixo impacto ou baixo contingente.
Fennell (2002) apresentou uma análise que ilustra as concepções
de

diversos

autores

sobre

o

ecoturismo,

trazendo

os

aspectos

que

consideravam e que não consideravam como inerentes ao conceito.
Os aspectos levantados mais aceitos pela maioria dos estudiosos
do

ecoturismo

como

parte

do

que

se

relaciona

ao

termo

e

suas

características, segundo a análise de Fennel (2002) são: o interesse pela
natureza, a contribuição à conservação, o relacionamento estreito com as
áreas protegidas e benefícios à população local em longo prazo.
Questões tidas como eminentes do ecoturismo, já incorporadas ao
discurso ecológico do turismo, como o baixo impacto, não foi considerada
relevante ou própria do ecoturismo pela maioria dos autores analisados por
Fennell (2002).
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Pode-se entender esse fato como um ponto importante não do
ecoturismo,

mas

de

toda atividade

turística

que

seja

implementada

corretamente, respeitando princípios éticos e de sustentabilidade, ponto
que, geralmente está presente na retórica, mas não na prática.
Na verdade, não é a atividade ecoturística, desenvolvida em uma
área protegida ou não, que deve ser menos predatória; é o posicionamento
das pessoas, tanto visitantes quanto residentes dos destinos ecoturísticos.
No sentido de que é a mudança de atitude frente à natureza e à sociedade
que deve mudar; devendo ser a postura do ecoturista um resultado desse
processo.
Alguns autores julgam a “máxima” do turismo ecológico, que
usamos aqui também valendo para o ecoturismo - visitar a natureza
causando mínimos impactos, promovendo sua conservação e da população
local – como estando presente apenas no discurso de quem o justifica, e
subdivide

a

atividade

em:

“turismo

tipo

Cancún”,

“turismo

tipo

institucional ambiental”, “turismo tipo aventura de luxo pseudocientíficohumanista” e por fim, “turismo tipo aventura desportista de grupo”
(RIBEIRO; BARROS, 1997). Um tipo sendo aquele com estrutura complexa
montada; outro no qual o visitante é guiado por uma unidade de
conservação seguindo regras específicas do local; um terceiro, no qual o
visitante ambientalista visita a “mãe-natureza” e o “bom selvagem”; e como
exemplo do último, tem-se aqueles de baixo investimento e alto retorno,
relacionado a ideologias ambientalistas e místico-religiosas.
Assim,

deve-se

ter

cautela,

ao

definir

atividades

como

ecoturísticas, tomando cuidado para que ela não seja ou se torne,
pseudocientífica ou institucional. O ecoturismo pode cair nessas três
últimas categorias, o que não promoveria os reais objetivos do ecoturismo e
da unidade de conservação.
Aqui, consideraram-se todos os aspectos enumerados como
participantes da concepção do ecoturismo, mas não por ser algo próprio
deste, mas sim, por estar inserido em uma proposta de turismo sustentável,
cidadania, ética, educação, de uma forma geral, mas não como caráter
único e exclusivo dessa modalidade.
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Mas, enfim, admitindo que o ecoturismo seja uma atividade
dentro de uma perspectiva maior do turismo sustentável (e, portanto, do
desenvolvimento sustentável ou, como no conceito de Diegues (2001), do
ecodesenvolvimento), englobando principalmente os quatro itens mais
citados na análise de Fennell (2002): o interesse pela natureza (de alguma
forma), a contribuição à conservação, o relacionamento estreito com as
áreas protegidas e os benefícios à população local em longo prazo. Aqui
ecoturismo e turismo ecológico foram tratados como sinônimos, referindose a áreas sob manejo ou não, preferindo-se o termo ecoturismo.
No

Brasil,

um

passo

significativo

para

a

organização

e

estruturação do ecoturismo foi a elaboração das Diretrizes para a Política
Nacional do Ecoturismo, da qual participaram uma equipe interministerial,
com membros do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da
Indústria, Comércio e Turismo (MOURÃO, 2004).
Muitas

são

as

atividades

relacionadas

como

típicas

do

ecoturismo; algumas consideradas de impacto nulo e de baixo impacto.
Pode-se citar algumas dessas atividades típicas, como as trilhas, sejam
longas, interpretativas ou místicas, a caminhada, a canoagem, o mergulho,
a pesca esportiva, a escalada, os passeios à cavalo, os passeios de bicicleta,
a observação da fauna e da flora, as visitas pedagógicas, e o acampamento.
A observação da fauna e flora é uma atividade considerada como
não trazendo impacto negativo ao ambiente e é uma atividade que mobiliza
muitos ecoturistas no mundo todo, apesar de não ser tão comum no Brasil.
Na observação da fauna a mais comum é a observação de aves.
Talvez a prática mais impactante seja o tráfego de veículos nos
enduros, pois movimenta uma grande área, perturbando a fauna e flora, bem
como o cotidiano das populações do entorno e o ambiente físico.
Assim, resta discutir como as atividades ecoturísticas se inserem
nas chamadas áreas protegidas.
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Ecoturismo e sua inserção nas UCs
Para Costa (2002b), as unidades de conservação são a matériaprima para a atividade ecoturística. De fato, que lugar melhor para se
“aproveitar a natureza” e ao mesmo tempo promover a sua conservação?
Frente à importância que ganham as áreas conservadas na
sociedade atual, já que são escassas, vê-se também a necessidade de
aproximar essa mesma sociedade desse “resto de paraíso”, atraindo divisas
para a própria conservação ou manutenção da área e por vezes, dos que a
habitam.
Nas unidades de conservação em que se prevê a visita turística,
há que se trabalhar a sua vocação, se é que se pode falar em vocação,
ecoturística: É a fauna? É a flora? São os dois?
Em cada caso, se deve obter um estudo caracterizando o
ambiente, com todos os seus componentes bióticos e abióticos, delineando
assim o potencial da unidade de conservação em questão.
A partir daí, definir cenários interessantes do ponto de vista de
“explorar” turisticamente e, definir também até que ponto podem ser
utilizados, formas de manejo, alternativas menos agressivas entre outros.
Definindo ou traçando seus pontos fortes e frágeis como atrativos turísticos
e suas limitações socioambientais, pode-se planejar e implementar a
atividade, mas sempre de forma que se garanta a sobrevivência do
ecossistema e da sociedade do local e do entorno.
Unidades de conservação de proteção integral envolvem um
monitoramento severo até porque restringem mais o contato do visitante
com o meio e nelas também não são permitidos núcleos humanos. Ao
contrário dessas, as unidades de conservação de uso sustentável prevêem os
assentamentos humanos, relacionados com as chamadas comunidades
tradicionais, as quais devem ter suas culturas preservadas, e que também
são atração turística.
Dessa forma, incluir atividades em que se promova o contato com
o ambiente natural e com a população local e suas atividades deve
enriquecer

a

experiência

do

visitante.

Atividades

essas

que

devem
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promover um baixo impacto ambiental, incluindo instrumentos e fazeres do
próprio cotidiano da comunidade, em geral menos agressivas, justificado
pela própria longevidade de suas atividades.
Vale salientar que como qualquer proposta o ecoturismo também
deve passar por etapas de reconhecimento e de planejamento e então de
monitoramento/gestão,

baseado

em

princípios

de

sustentabilidade

socioambiental.
As interações ecoturismo-UC são muitas e os resultados podem
ser satisfatórios tanto para os visitantes quanto para as comunidades das
unidades de conservação. Basta para isso um bom planejamento, análises e
engajamento do poder público e das comunidades.
A RDS Estadual da Ponta do Tubarão
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do
Tubarão foi criada pela Lei nº. 8.349 de 18 de julho de 2003, após esforços
conjuntos das comunidades envolvidas, especialmente as das localidades de
Diogo Lopes e Barreiras, e da sensibilização das autoridades. De início, as
comunidades desejavam a criação de uma Área de Proteção Ambiental
(APA), já que se começava a observar devastação do ambiente e a
apropriação do território local por parte do grande capital na região. A luta
pela transformação da área em uma área protegida começou no ano de
2000, quando a população encaminha um abaixo-assinado ao Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte
(IDEMA), procurando também outros órgãos e profissionais e ainda realiza
um encontro para discutir a temática ambiental – o Encontro Ecológico de
Diogo Lopes e Barreiras, que mais tarde, com a criação da Reserva passa a
ser chamado de “Encontro Ecológico da RDS Estadual Ponta do Tubarão”.
Tal mobilização indica que a forma adequada para preservação da área
seria uma RDS, não uma APA. É justamente no 3º Encontro Ecológico de
Diogo Lopes e Barreiras, em 5 de junho de 2003, que a governadora Wilma
de

Faria,

assina

o

Projeto

de

Lei,

encaminhando-o

à

Assembléia
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Legislativa, cujos deputados aprovam por unanimidade em 18 de julho do
mesmo ano.
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do
Tubarão abrange os municípios de Macau (distritos de Diogo Lopes e
Barreiras) e Guamaré (distritos de Mangue Seco I e II e Lagoa Doce). Os
núcleos organizados desses distritos vêem na tentativa de implantar o
chamado Turismo Comunitário uma forma de garantir que as decisões e os
benefícios não saiam das mãos das comunidades envolvidas no processo, e
que o planejamento e a gestão sejam voltados para a população local, para
contar com mais uma forma de geração de emprego e renda (SILVA, 2004).
A Reserva, com 12.946,03ha, de ambiente terrestre e marinho,
localizada entre as coordenadas 5º2’S e 5º16’S de latitude e 36º23’W
36º32’ de longitude, compreende uma porção marinha, um braço de mar,
popularmente chamado de rio Tubarão, a ilha da Ponta do Tubarão – faixa
estreita de terra, parcialmente alagada com as marés, que tem a forma
semelhante a um tubarão, as dunas, a restinga e uma parte mais continental
de caatinga típica (Mapa 3).
Segundo o IDEMA são reconhecidos na RDSEPT oito unidades
geoambientais (Tabela 1), sendo que as dunas ocupam a maior parte da
área, cerca de 38%, seguidos pela porção marinha, 30%, e pela superfície
de aplainamento, 19% (IDEMA/RN, 2004).
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Fonte: IDEMA, 2004.

Mapa 3 – Localização geográfica da RDSEPT em relação ao estado do Rio
Grande do Norte

Tabela

1

–

Representação

dos

diversos

ambientes naturais na RDS Estadual Ponta do
Tubarão
UN IDADE GEOAM BIEN TA L

ÁR EA ( Ha)

%

O ceano / br aço d e ma r

3906,73

Praia

62,67

0,48

Mangu e

536,23

4,14

Plan ície de ma r é

1009,48

7,80

Dun a móv e l

1952,37

15,09

Dun a f ix a

2944,01

22,75

Lago as

14,29

Sup erf ície de ap la in amen to

2514,3

30,19

0,11
19,43

Fonte: IDEMA/RN, 2004.
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CASO DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ESTADUAL
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Analisys of potentialities and restrictions to the ecotourism: the case of
the
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Desenvolvimento
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Estadual

Ponta

do

Tubarão
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Luiz Antonio Cestaro 2

RESUMO
Analisaram-se as potencialidades do ecoturismo da RDSE Ponta do
Tubarão, relacionando as atividades ligadas a essa modalidade, bem como
seus impactos e ações mitigadoras. Os ambientes de interesse para o
ecoturismo compreendem o braço de mar e a caatinga, envolvendo práticas
e restrições diferentes em cada ambiente. Traçaram-se roteiros a partir de
idas à campo, diálogos com população e análise de mapas e imagens de
satélite.
Palavras-chave: Potencialidade turística; turismo sustentável; unidade de
conservação; preservação ambiental; trilha ecológica.

ABSTRACT
The ecotourism potentialities of the RDSE from Ponta do Tubarão were
analyzed, relating the activities connected to this modality, as well as its
impacts and mitigation attitudes. The interested environments for the
1
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ecotourism are the sea branch and the scrub, involving practical and
different restrictions in each environment. Routes were planned based in
work experience, dialogues with the population and maps and satellite
image analyses.
Key-words: Tourist potentialities; sustainable tourism; protected area;
environmental preservation; ecological path.

INTRODUÇÃO
A escassez de áreas naturais preservadas faz com que o homem
procure

dispositivos

que

venham

a

garantir

a

proteção

das

áreas

remanescentes. Uma das formas para que isso seja possível é a criação de
áreas protegidas.
A idéia de áreas protegidas, apesar de datarem ainda do século
quarto antes de Cristo (DAVENPORT; RAO, 2002) na Ásia, ganha força no
final do século XIX com a formalização pioneira dos Parques Nacionais de
Yellowstone e Yosemite, em 1872 e 1890, respectivamente, ambos nos
EUA.
A partir daí, pelo mundo todo cresce o número de áreas
protegidas. Elas tinham de início duas motivações principais, segundo
Bensusan (2006), a preservação de lugares sagrados e a manutenção dos
recursos naturais. Hoje inclui-se também como objetivo a preservação dos
modos de vida de populações tradicionais.
Com o advento do discurso do desenvolvimento sustentável
discutem-se maneiras de promover um desenvolvimento sem que implique
em prejuízo para as comunidades e suas atividades tradicionais e para o
ambiente em si.
O turismo com base na natureza, o ecoturismo, parte do princípio
do desenvolvimento sustentável, devendo ser de baixo impacto para a
natureza e para as comunidades tradicionais, trazendo benefícios para
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ambas, sobretudo na forma de renda extra que ajude a melhorar a qualidade
de vida dessas populações.
Com a chegada da atividade turística no litoral norte do Rio
Grande do Norte, as comunidades organizadas ao mesmo tempo que viram
uma oportunidade de explorar seus supostos potenciais, viram também a
ameaça às suas tradições.
É nesse contexto que emergem as discussões acerca da Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT): o
desenvolvimento do turismo, centrado nos recursos naturais (ecoturismo), e
o desenvolvimento das comunidades que dela fazem parte, promovendo
sustentabilidade às demais atividades tradicionais da Reserva e proteção do
ambiente natural. Ressalta-se que a dinâmica natural na área é bastante
intensa, sendo constituída por dunas móveis e fixas, manguezais e por uma
restinga, separando o braço de mar do oceano, além da própria caatinga
típica que compõe o cenário mais interiorano da RDS Estadual Ponta do
Tubarão.
Assim,

dadas

as

belezas

cênicas,

do

seu

quadro

natural

preservado e do seu quadro cultural, pensou-se em desenvolver o turismo
baseado nos recursos naturais calcado em princípios do desenvolvimento
sustentável - o ecoturismo – discutido mais adiante. Essa é uma modalidade
que cresce, sobretudo em áreas protegidas, as unidades de conservação
(COSTA, 2002a).
O objetivo principal deste trabalho é analisar as potencialidades
ecoturísticas, considerando os impactos e ações mitigadoras aplicáveis a
essa atividade dentro de uma unidade de conservação.

MATERIAIS E MÉTODOS
Descrição da área de estudo
A RDSEPT é uma unidade de conservação criada em 18 de julho
de 2003 (Lei Estadual nº. 8.349) com base na reivindicação de um núcleo
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organizado das comunidades dos municípios de Macau e Guamaré, em
especial

os

distritos

de

Barreiras e

Diogo

Lopes.

A

expansão

da

carcinicultura e da atividade turística de forma devastadora foi vista pela
comunidade como ameaça a seu ambiente e suas fontes de trabalho, como já
acontecera em outras partes do litoral nordestino.
A Reserva está localizada no litoral norte do Rio Grande do Norte
(Mapa 1) e abrange uma área de 12.946 ha, sendo a primeira RDS do estado
e a primeira localizada no Bioma Caatinga. O zoneamento e o plano de
manejo estão sendo construídos de maneira participativa.

Map a 1 – Lo ca liza ç ão g eográ f ic a d a RDS EPT
em r e lação ao Rio Gr and e do Nor te

A região está sob influência do clima semi-árido, possuindo
temperatura média anual de 27,2°C; umidade relativa do ar de 68 %,
vegetação de caatinga típica e de restinga e mangue, solos de areias
quartzosas distróficas, solos salinos (solonchack), latossolo vermelhoamarelo e relevo em geral abaixo dos 100m de altitude.
A

área

correspondente

à

RDSEPT,

compreende

áreas

com

ambientes dunares, de manguezal, superfícies de aplainamento e de maré,
além de caatinga típica mais para o interior do continente, conforme
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zoneamento do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
(IDEMA, 2004) apresentado pelo Mapa 2.

Fonte: Idema, 2004.

Map a 2 – Un id ade s g eoa mb ie n ta is d a Re s erva d e D es envo lv ime n to Suste n táv e l Es ta dua l
Pon ta do Tub arão

Em estudo dos elementos geoambientais da área, Souto (2004)
construiu mapas de vulnerabilidade natural e ambiental, caracterizando a
área de estirâncio dessa região como de alta vulnerabilidade natural, dado
os processos da dinâmica costeira bastante atuantes.
A faixa de estirâncio e a restinga, ou esporão, estão à mercê
desses processos constituindo uma área instável, podendo ser exemplificada
pela migração da barra que dá acesso ao canal principal do braço de mar e
o próprio surgimento de novas barras, algumas das quais fecham tão
rapidamente quanto abrem. Em janeiro de 2006, com as altas marés do
período, abriu-se uma nova barra, que está sendo monitorada pelos órgãos
competentes visando entender um pouco mais da dinâmica local e prever a
abertura de outras. A migração da Barra do Fernandes e a forma da Ilha da
Ponta do Tubarão foram estudadas por Vital (apud SOUTO, 2004).
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A restinga juntamente com a faixa de praia tem cerca de 15 km de
extensão leste-oeste e não mais que 200 metros no sentido norte-sul.
Contígua a ela mostra-se a Ilha da Ponta do Tubarão, como sua antiga
continuação. A restinga é cercada ao norte pelo oceano Atlântico e ao sul
pelo manguezal, limitando-se a leste com a praia do Minhoto e a oeste com
a Ponta do Tubarão.
As dunas móveis da região migram no sentido sudoeste, e têm
forma de barcanas, ou meia-luas. O vento se desloca na região com
velocidade média anual de 20km/h deixando para trás a planície de
deflação, com os sedimentos mais grossos que não migraram (MIRANDA
apud SOUTO, 2004).
As dunas cercam toda a área centro-sul da Reserva; encontrandose

tanto

dunas

fixas

quanto

dunas

móveis.

Encontram-se

também

afloramentos rochosos das formações Potengi, Barreiras e Tibau, no sentido
da mais superficial à base, na forma de falésias, localizadas em Chico
Martins e Barreiras (SOUTO, 2004).
A

base

econômica

da

área

da

Reserva

é

a

pesca,

cuja

representação para o Rio Grande do Norte é significativa (cerca de 80% da
sardinha produzida no estado é dessa região) e a pequena criação de
animais e agricultura, na porção mais ao sul e sudeste. O núcleo urbano da
RDSEPT corresponde ao margeamento da RN-403, a saber, os distritos de
Barreias e Diogo Lopes, estendendo-se à comunidade de Sertãozinho. Esse
núcleo limita-se ao sul com as dunas e ao norte com o canal do braço de
mar e o mangue.
As comunidades dos distritos de Guamaré – Mangue Seco I e
Mangue Seco II e Lagoa Doce – são essencialmente rurais, com pequenas
lavouras e criação de animais.
Levantamento de dados e informações
Para o desenvolvimento do trabalho foram feitas visitas in loco,
como etapa imprescindível da análise dos locais com potencialidades
turísticas e suas rotas, bem como diálogos com moradores locais.
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Ao mesmo tempo em que essa pesquisa se desenvolvia, houve
reuniões dos grupos organizados da RDSEPT (turismo, uso e ocupação do
solo, pesca e monitoramento), com oficinas e reuniões temáticas dos
subgrupos que discutem a estruturação e o gerenciamento da Reserva. Esses
momentos de reunião dos grupos foram aproveitados como momento de
coleta das mais variadas informações para a pesquisa.
As visitas foram acompanhadas, algumas vezes, por membros da
comunidade que já realizavam passeios com visitantes, e em alguns
momentos, por rotas que eles já utilizam para esse e outros fins. Essas
visitas foram planejadas e discutidas com eles anteriormente de modo a
traçar os roteiros a serem cumpridos.
As idas a campo realizaram-se no período de outubro de 2005 a
fevereiro de 2006. Em alguns trechos foi necessário o uso de veículo de
tração (4x4), devido à dificuldade de locomoção nas areias dunares e em
outros casos, ao alagamento em certos períodos. Os percursos relacionados
ao braço de mar, pelas gamboas, estiveram sujeitos à altura da maré, já que
alguns trechos só poderiam ser percorridos com a maré cheia. Dessa forma,
os percursos foram planejados de acordo com as tábuas de maré, relativas
ao porto de Macau.
Discutiram-se profundamente os atrativos turísticos da Reserva,
as dificuldades de implantação das atividades turísticas, a infra-estrutura e
a participação dos envolvidos nesse processo, com os quatro subgrupos do
grupo de turismo: trilhas e passeios, hospedagem, alimentação e artesanato.
Assim, muitas das informações foram coletadas de maneira informal nesses
encontros. Uma das trilhas foi feita com alunos de um curso promovido na
RDSEPT para condutores de visitantes, analisando-se assim ao final da
trilha os pontos positivos e negativos da trilha, condutas, dificuldades etc.
As visitas foram acompanhadas com equipamentos fotográficos e
em algumas delas com equipamento de GPS, bem como com registro escrito
das

observações.

Foram

percorridos

trechos

diversos

em

ambientes

terrestres e aquáticos pela Reserva.
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Os diálogos desenvolvidos ao longo dos percursos e durante
reuniões com lideranças das comunidades, também foram aproveitados, no
sentido de captação de informações.
A partir das imagens de satélite IKONOS da RDSEPT, fornecidas
pelo IDEMA/RN, analisaram-se as suas configurações e possíveis pontos a
serem visitados para verificação de potencialidades. Na impressão dessas
imagens foram marcadas áreas visitadas, nomes das gamboas existentes e
das ilhotas arenosas em meio ao mangue.
Com o programa ArcView Gis 3.2 foram traçadas as rotas
potenciais com as atividades ecoturísticas da Reserva, facilitando a
visualização das mesmas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As atividades ecoturísticas potenciais
As

atividades

ecoturísticas

potenciais

estão

associadas

aos

ambientes naturais da RDSEPT; dessa forma, descrevem-se brevemente tais
ambientes e seus usos pela comunidade, relacionando-os às atividades
pertinentes.
A praia representa a área mais ao norte da Reserva, exterior à
restinga, tendo ligação com o braço de mar, pela chamada boca da barra –
Barra do Fernandes, que é também por onde entram e saem as embarcações
que vão pescar em alto mar.
A praia, ou como é chamada pelas comunidades, a costa, não é
povoada

permanentemente,

mas

abarca

uma

série

de

construções

denominadas de ranchos, nos quais os pescadores podem permanecer por
alguns dias, tratando o pescado ou levando as famílias para lazer nos finais
de semana. No entanto, como é uma área de domínio do GRPU (Gerência
Regional de Patrimônio da União) não são permitidas construções em
alvenaria.
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A restinga ou esporão dá ao visitante a opção de acesso à praia ou
ao canal, permitindo a visualização do núcleo urbano da RDSEPT e seu
manguezal.
As comunidades costumam freqüentar a costa nos finais de
semana, mas mesmo assim o fluxo é pequeno. Por vezes, automóveis de
tração foram utilizados para se chegar até o final da restinga pela beiramar, o que agora não é mais possível dada a abertura da nova barra,
localizada praticamente no meio da restinga.
A praia por ser de difícil acesso, já que se este dá por meio de
barco e com as oscilações das marés e pela ocupação dos barcos com a
pesca, reduz o contingente de visitantes, até agora, formando um cenário
natural desabitado, com exceção dos poucos ranchos existentes. Portanto,
os impactos maiores são naturais e não antrópicos.
O

cenário

constituído

pelo

conjunto

praia,

manguezal,

restinga/esporão, braço de mar, juntamente com a vista dos núcleos
urbanizados e as dunas ao fundo (sul, posterior aos núcleos) formam um
conjunto de rica beleza cênica e de grande potencial interpretativo.
Um outro conjunto atrativo para atividades relacionadas ao
ecoturismo são os cordões de dunas e as lagoas perenes e intermitentes.
Ocupam a porção ao sul das comunidades “urbanas” (Barreiras, Diogo
Lopes e Sertãozinho) e parte das comunidades rurais (Mangue Seco I e II e
Lagoa Doce).
As dunas móveis abrangem boa parte da Reserva e em trechos de
Diogo Lopes e Barreiras pode-se observar grande número de restos de
conchas de espécies marinhas, fazendo-se com que surjam discussões e
especulações a respeito da origem desse material.
As dunas recobrem o que antes eram pequenas propriedades e
residências, sendo hoje possível caminhar sobre essas, mas causando ainda
certo incomodo e incerteza quanto à localização exata dos limites dessas
antigas propriedades (ver Fotografia 1 em anexo).
A prática mais comum nas dunas são as caminhadas, podendo ser
rápidas ou longas, fazendo-se trilhas, como a da Lagoa de São Bento
(Fotografia 2 em anexo), na qual se passa por cenários típicos da caatinga,
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com suas catingueiras e marmeleiros, adentrando-se no cenário dunar, com
sua vegetação rasteira. O encontro dos dois cenários se dá abruptamente,
com a visão das dunas encobrindo a vegetação. Essa trilha dura cerca de
uma hora e meia e tem em média 3 km. Favorecem as caminhadas no
sentido longitudinal e latitudinal, com combinações e distâncias as mais
variadas, podendo ser mais fortes ou mais leves, dependendo dos objetivos
da caminhada.
Outra prática é a caminhada pelas dunas de Lagoa Doce até
Mangue Seco II, seguida de descidas com pranchas (“esquibunda”),
praticadas, sobretudo nos distritos de Guamaré, nas dunas em direção às
numerosas lagoas temporárias que se formam durante as chuvas. Essa
caminhada dura em média uma hora e meia. O pôr-do-sol também é
convidativo nessas dunas.
O encontro freqüente das dunas com a caatinga proporciona
variações para o visitante contemplar e uma vez associadas aumenta a
atratividade de uma trilha, pois aumenta a diversidade fauno-florística a
que o visitante terá acesso.
O mangue e o braço de mar são extensos e ricos para a
comunidade, tornando-se um cenário exótico e diverso (ver Fotografia 3 em
anexo). Existem várias gamboas, porém as mais conhecidas e utilizadas são
as do Alagamarzinho e da Estiva. Por entre o manguezal surgem porções
arenosas, as ilhotas, das quais pode-se destacar a ilha da Missa, a ilha dos
Cavalos, a ilha dos Camaleões, a ilha dos Ratos, a Ponta do Tubarão ou
Ilha do Tubarão e a chamada Costinha.
O acesso às ilhas na sua maioria é difícil, sendo necessário descer
das embarcações e caminhar pelo solo do mangue por alguns metros, com
exceção da ilha da Missa (Fotografia 4 em anexo), à qual se pode chegar
diretamente com a embarcação, se a maré estiver alta.
Nessa ilhas é possível ver a própria caatinga contígua ao mangue.
Cactáceas emergem nas porções arenosas das ilhas, formando algo singular
e intrigante.
O passeio de barco, em especial de canoa, além de ter a
possibilidade de ser bem diverso, já que existem muitas opções de rota e
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pontos de parada, é uma oportunidade de desfrutar as movimentações e os
sons da natureza, passando-se próximo da fauna e flora do manguezal. É
possível, por vezes, ver aves, como as garças branca e cinza, caranguejos,
siris e ostras, estas especialmente próximo a Barreiras, e cavalos-marinhos,
símbolo da RDSEPT.
A

área

comunidades

agrícola,

rurais,

em

ambiente

localizadas

mais

de

caatinga,

envolve

expressivamente

a

as

sudeste

(comunidades de Mangue Seco e Lagoa Doce, no município de Guamaré).
O interessante da caatinga típica (Fotografia 5 em anexo),
correspondente à superfície de aplainamento, é a mudança de cenário,
caminhando-se

na

direção

norte-sul,

além

das

próprias

mudanças

provenientes do suceder das estações do ano, a das chuvas e a das secas.
Porções tidas como secas e estéreis facilmente florescem quando caem as
primeiras chuvas.
Os caminhos antes utilizados por comunidades rurais, na altura de
Sertãozinho, pela estrada que dá acesso à rodovia RN-221, poderiam ser
utilizados para trilhas pedagógicas sobre a caatinga. A maioria das casas
nesses locais está abandonada, o que, por meio de negociações visando a
ampliação da oferta, diversificando-a e ao mesmo tempo promovendo sua
conservação, seria possível torná-las pontos de apoio para os trilheiros e
serviria

também

de

ponto

de

camping,

mais

uma

modalidade

de

hospedagem.
A transição da paisagem, conforme se avança pelo caminho de
Sertãozinho, no sentido norte-sul, compreende primeiramente as dunas
móveis e porções de dunas fixas, seguido por uma faixa amplamente
ocupada

por

quixabeiras,

então

a

leste.

Observam-se

carnaúbas,

e

continuando para o sul, visualizando um contínuo de vegetação de baixo
porte, seca (cinza) se na estação seca, e florida e verde, se na chuvosa.
Esse contraste é por si um atrativo, além das práticas associadas, como a
criação de animais e as pequenas plantações.
Nas extremidades oeste e sudoeste, fora dos limites da Reserva,
existe uma área que expõe a devastação causada pelas salinas e também
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pela carcinicultura, além de se visualizar ao longe os cataventos do Parque
de Energia Eólica de Macau.
De uma forma geral, foram detectadas potencialidades para o
ecoturismo nos ambientes naturais da RDSEPT, enumerados no Quadro 1. A
tônica principal é o turismo interpretativo/contemplativo, pedagógico e
científico, além, claro do associado ao lazer e descanso.
As práticas de ecoturismo propostas estão centralizadas nos
ambientes naturais, lembrando-se que o ecoturismo envolve o contato com
as comunidades locais e o respeito a suas culturas. Assim, classificou-se os
ambientes ou conjuntos que formam um contínuo como atrativos naturais
para o ecoturismo.
As atividades propostas podem seguir as que já vêm sendo
desenvolvidas na comunidade de forma esporádica, como o passeio de
canoa pelas gamboas do braço de mar. Essa atividade pode acompanhar o
cotidiano do pescador e está submetida ao regime das marés. As
possibilidades de como se desenvolverem as trilhas e passeios e a duração
são inúmeras (ver Quadro 2).
Do passeio pelas gamboas pode-se alcançar a praia, no lado
oposto da restinga. Esse trajeto é um dos mais utilizados para guiar os
visitantes. Nesse passeio há um estreito contato com a fauna e flora dos
manguezais. Na Reserva as embarcações existentes são a jangada (veleiro),
o barco motorizado e as ioles (nome local para as canoas).
A pesca em si já é uma grande atração dados os variados tipos
que assume quanto ao tipo de embarcação, forma de pescar e tipo de
pescado a que se destina. As espécies de pescado mais comuns são a tainha,
a sardinha, o voador, o dourado, a salema, pescada, espada, o carapicu;
além dos mariscos e moluscos, como o camarão, os búzios, o sururu, o siri
etc.
Pelo braço de mar é possível passear de barco, seja ele barco à
motor, canoa ou jangada, somente pelo canal, parando nas ilhas ou na
costa, banhar-se, descansar e conversar com as pessoas da comunidade,
observar a pesca e as marisqueiras.
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Qu adro 1 – Un id ade s g eo a mb ien ta is e a tiv idad es e co tur ís tica s re la c ionad as n a RD SE PT

FALÉSIAS

PONTA
DO
TUBARÃO

DUNAS

LAGOAS

INTERIOR –
CAATINGA –
QUIXABEIRAS

PRAIA

BRAÇO DE MAR/
CANAL

MANGUE,
GAMBOAS E
ILHAS

AMB.

POSSIBILIDADES

RESTRIÇÕES

DIFICULDADES

ATIVIDADES

 Turismo pedagógico e/ ou
científico;
 Turismo contemplativo e
interpretativo;
 Lazer: banho em alguns
pontos;

 Fauna e flora frágil;
 Muita movimentação acarreta
mudança na dinâmica do mangue e
suas espécies;
 Não suporta grande quantidade de
pessoas;

 Barcos que façam pouco barulho e
com conforto para os visitantes;
 Traçar rotas o menos cansativas e
monótonas;
 Impedir que se deprede o mangue e
suas espécies;

 Trilhas de barco;
 Descidas do barco em
alguns pontos;
 Caminho para a costa;
 Exercícios pedagógicos/
interpretação ambiental;

 Turismo pedagógico;
 Turismo contemplativo e
interpretativo;
 Lazer: banho e mergulho
em alguns pontos;

 Embarcações podem comprometer a
qualidade da água e a integridade
física das espécies;
 Sujeito a oscilações das marés;
 Atividade pesqueira X atividade
turística;
 Grande quantidade de embarcações
pode provocar sensação estética
desagradável;

 Barcos que façam pouco barulho e
com conforto para os visitantes;
 Traçar trajetos o menos cansativos;
 Impedir que se deprede o mangue e
suas espécies;
 Demarcação de horários das marés
as quais os passeios devem obedecer;
 Quantidade de barcos saindo por vez
(congestionamento);

 Passeio de barco;
 Nado e mergulho;
 Contemplação;
 Pesca esportiva;
 Regatas esportivas;

 Turismo pedagógico;
 Turismo contemplativo e
interpretativo;
 Lazer: banho de mar;

 Como a faixa de terra é curta, os
impactos são maximizados;
 Marés do início do ano tornam o
oceano violento;
 Acesso de carro está parcialmente
impedido;
 Não pode haver instalações de
concreto na praia;

 Fragilidade do percurso para se
chegar à praia – gamboas;
 Carros e barcos que façam o
percurso;

 Diversos: banho, descanso,
corrida, caminhada entre
outras;

 Turismo pedagógico;
 Turismo contemplativo e
interpretativo;
 Turismo Cultural;
 Turismo rural;

 Sem restrições;

 Estrada de difícil acesso;
 Cultura ligada às quixabeiras
(representação dessa espécie para a
cultura local);

 Turismo contemplativo e
interpretativo;
 Lazer;

 Pela dimensão pequena das lagoas,
poucos visitantes devem ser
permitidos;
 Certas épocas do ano elas secam;
 Somente a Lagoa de São Bento
(Barreiras não seca);

 Ligadas ao regime de chuvas;

 Contemplação da natureza;
 Conhecimento da cultura
rural local;
 Camping;
 Trilhas em caminhos por
entre a caatinga;
 Passeios a cavalo e de
bicicleta;
 Contemplação da natureza;
 Nado;

 Turismo pedagógico;
 Turismo contemplativo e
interpretativo;
 Turismo de aventura;

 Passeios de buggy (controlados);
 Só sendo permitidos passeios nas
dunas móveis;
 Subida de pedestres também
controladas;

 Passeios de buggies;
 Trilhas à pé;
 Caminhadas contemplativas;

 Turismo pedagógico;
 Turismo contemplativo e
interpretativo;
 Turismo Cultural;

 Faixa estreita, suportando poucos
visitantes por vez e por temporada;
 Uso de carro não é permitido;
 Sujeito às marés;

 Acesso e delimitação dos locais a
serem implantados os passeios;
 Definir quantidade de carros e
visitantes por dia e por temporada;
 Em certas dunas deve-se ter bom
preparo físico;
 Formas de acesso;
 Demarcação das marés;

 Turismo pedagógico e/ ou
científico;
 Turismo contemplativo e
interpretativo;

 Aceleração de processos erosivos;
 Pressão e compactação do solo;

 Localiza-se já um pouco distante dos
núcleos urbanos;
 Sem infra-estrutura adequada;

 Mirante para a P.T e usina
eólica;
 Atividades didáticopedagógicas (geologia p. ex.)
 Ponto de partida para a PT e
banho nas águas rasas da área.

 Contemplação da natureza;
 Nadar;

Fonte: Rúbia Cunha, 2006.
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Qu adro 2 – A s tr ilh as de b arco à vela , d e c anoa e d e b ar co mo tor iz ado n a RDS EPT- RN :
p ercu rso e dur aç ão

TRILHAS DE BARCO
TRILHA
Costa (ver Mapa 2 em anexo)

Gamboas/canal

Ponta do Tubarão

*

PERCURSO
Direto para a costa - saída de Sertãozinho
Direto para a costa –saída de Diogo Lopes
Direto para a costa –saída de Barreiras
Canal*
Gamboa do Alagamarzinho*
Gamboa da Estiva*
Saída de Sertãozinho
Saída de Diogo Lopes
Saída de Barreiras

DURAÇÃO
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

15
15
15
20
15
20
30
25
10

e
e
e
e
e
e
e
e
e

30
20
20
40
20
30
40
40
15

minutos.
minutos.
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos

Tomando-se como ponto de saída Sertãozinho

Fonte: Rúbia Cunha, 2006.

Caminhando pelas dunas e pelas lagoas, é possível fazer turismo
interpretativo, pedagógico ou científico: relacionando os ecossistemas,
analisando a dinâmica costeira, a formação das dunas, as espécies
endêmicas, entre outros (Fotografia 6 em anexo). As caminhadas e trilhas
terrestres estão associadas aos ambientes de caatinga e de dunas (Quadro
3), e geralmente os dois. As trilhas das dunas de Mangue Seco I e II e
Lagoa Doce, as dunas de Barreiras e Diogo Lopes, e as trilhas pela área
rural da Reserva quase sempre são “cortadas” pelas dunas.
Além desses, existem outros atrativos e atividades relacionadas
ao ecoturismo na área, porém de menor expressividade, os quais podemos
citar:
•

O passeio ou visita às pequenas falésias de Barreiras;

•

A área no limite oeste da RDSEPT, ponto bom para o banho e
para apreciação da Ponta do Tubarão e do Parque Eólico de
Macau e;

•

O passeio a cavalo pela comunidade urbana e pelas dunas, em
Barreiras;
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Qu adro 3 – A s tr ilh as por terr a d a RDSEPT: seu s percur sos e dur ação.
TRILHAS POR TERRA
TRILHA
Trilha de Mangue
Seco I a Mangue
Seco II (Mapa 3
em anexo)
Trilha da Fazenda
Varjota

Trilha de Mangue
Seco antigo
Trilha do Morro
de Bento
Trilha das
Algarobas
Trilha dos
Olheiros
Trilha das Dunas
de BarreirasDiogo Lopes
Trilha da Costa
Trilha das
Quixabeiras
Trilha da Lagoa
de São Bento (
ver Mapa 1 em
anexo)
Trilha da Praia do
Minhoto

PERCURSO
Do povoado de Lagoa Doce ou de Mangue Seco, segue-se rente aos
cercados das propriedades rurais existentes, que encontram as dunas.
Nelas segue-se no sentido norte, tomando-se a direção leste para
começar a descida e chegar a Mangue Seco II. As direções e caminhos
podem tomar as formas mais variadas, de acordo com condição física
do visitante, objetivo da caminhada e tempo disponível.
Parte-se do Hotel Fazenda Varjota, localizado na RN-221, em
Guamaré. Desse ponto to ma-se uma trilha em direção norte, com
objetivo de alcançar as dunas, passando ainda pela caatinga antes de
chegar a elas, percebendo a mudança de cenário.
Do distrito de Sertãozinho parte-se por um ca minho, na direção sul,
passando por quixabeiras e casas de antigas propriedades rurais,
algumas abandonadas. A partir daí segue-se por um caminho a leste, o
qual levava ao Mangue Seco, mas que foi coberto pelas dunas. De lá,
sobe-se às dunas.
A partir do próprio núcleo urbano, de Diogo Lopes, consegue-se
atingir as dunas, caminhando-se para o sul, por cerca de 10 minutos.
Acesso por Barreiras, passando próximo da Lagoa de São Bento.
Acesso por Barreiras, próximo à igreja de São Sebastião, passando-se
por trás das dunas sobre as quais está assentado o Rancho, na metade
da distância entre Barreiras e Diogo Lopes. Caminha-se, com a maré
baixa, próximo ao mangue, observando os olhos d’água, ora emergindo
do solo, ora das dunas. O final do percurso é em Diogo Lopes.
A partir da RN-403, caminhando-se no sentido oeste-leste de Barreiras
a Diogo Lopes pelas dunas, ao sul dos núcleos urbanos. A caminhada é
um pouco mais longa, mas proporciona uma visão geral da dimensão
da Reserva e seus ambientes.
Indo de barco até a costa, da qual segue-se a pé pela restinga/esporão,
observando ao norte o oceano e ao sul, o manguezal.
Pelo caminho de Sertãozinho, caminhando-se na direção sul, chega-se
às quixabeiras, que ocupam grande parte da área entre as dunas e a
vegetação mais arbustiva da caatinga.
A partir da RN-403, na altura de Barreiras, de carro, até a entrada ao
norte, uma estrada de piçarro, passando-se por ambiente típico de
caatinga. Cerca de 10 minutos depois se alcançam às dunas, que hoje
cobrem essa estrada.
Saindo a pé, contornando-se o manguezal por Sertãozinho, no sentido
leste e a partir daí atingindo a costa. É possível observar uma área de
uma antiga salina e pontos devastados do mangue. A praia a que se
chega é a praia do minhoto e continuando-se a caminhada a oeste a
costa de um modo geral.

DURAÇÃO
Entre
minutos
hora.

e

20
1

Entre
minutos
hora.

e

20
1

Entre
30
minutos e 1 hora
e meia.
Entre 10
minutos.
Entre 15
minutos.

estudo,

acompanhando

o

próprio

15

e

40

Entre
40
minutos e 1 hora
e meia.
Entre 1 hora e 2
horas.
Entre 1 hora e 1
hora e meia.
Entre
30
minutos e 1 hora
e meia
Entre 1 hora e 1
hora e meia.

Entre 1 hora e 1
hora e meia.

Rúbia Cunha, 2006

Nesse

e

amadurecimento

da

comunidade nas discussões da implantação do turismo, pensou-se em
trilhas para caminhadas e trilhas feitas de barco pela Reserva (ver Mapas 2
e 3 em anexo), que no momento se julgou como as mais viáveis, já que as
demais atividades envolveriam maior investimento e infra-estrutura e já
que são atividades as quais são desenvolvidas mesmo esporadicamente pela
comunidade com seus visitantes.
É importante ressaltar que os horários de saída e chegada não
podem ser precisos pois dependem da habilidade do condutor, seu esforço
físico, da situação da maré, já que deve-se atentar para o sentido da rota e
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o da maré (se está enchendo ou secando e se coincide com a direção que se
está tomando no momento).
Os possíveis impactos
Com base nos atrativos da RDSEPT e atividades relacionadas ao
ecoturismo, apoiando-se em experiências e o que é reconhecido como
impacto provocado direta ou indiretamente pelo turismo, expõem-se os
possíveis impactos da implantação dessa modalidade de turismo na
RDSEPT.
Impacto ambiental pode ser entendido como qualquer alteração
benéfica ou adversa causada pelas atividades, serviços e/ou produtos de
uma organização ao meio ambiente (ISO 14001, 2004).
Em

primeiro

lugar,

tentou-se

conciliar

atividades,

rotas

e

instrumentos do cotidiano da comunidade, não inserindo elementos novos.
As atividades, em sua maioria, foram propostas para que utilizem locais já
conhecidos, evitando assim que outros caminhos sejam abertos e que isso
venha a interferir na dinâmica natural dos locais.
Mesmo assim, reconhece-se impactos sobre o ambiente e seus
componentes. As trilhas ou caminhadas em grupos, por exemplo, para os
quais aqui são dadas apenas algumas opções, que reúnem impactos que se
repetem para a maioria delas.
A caminhada causa pressão sobre o solo (compactação) e caso
haja vegetação, seu pisoteio. No caso da RDSEPT, há três pontos
importantes a serem observados, um positivo e dois negativos, um de
caráter operacional e outro de caráter ambiental; o ponto positivo é que por
não haver trilhas fechadas ou implantadas, com comprimentos e caminhos
definidos, diminui a pressão sobre o local, já que dispersa os impactos,
tornando-os imperceptíveis nesse sentido; porém, esse fato, implica em
outros dois, negativos: primeiro que por não ter definidas as trilhas,
acarreta prejuízo para o condutor da trilha que terá maior dificuldade de
conduzir o grupo, bem como gerir seu tempo e caminho, potencializando o
risco de imprevistos; o outro ponto negativo é que, pode-se, por não se ter

47

definidas as trilhas, estar passando por locais não apropriados, talvez até
que não seja adequado à visitação, e em não havendo limites definidos, ao
se extrapolá-los, corre-se o risco de agredir mais ainda a natureza, pondo
em risco espécies animais e vegetais.
As

mesmas

observações

podem

estender-se

para

trilhas

percorridas com animais, como cavalos, conferindo ainda mais poder
impactante na caminhada sobre o solo e a vegetação. Para passeios feitos
com animais, o ideal é que seja feito por estradas ou caminhos já utilizados
de forma mais definida. Na RDSEPT, há iniciativas de inserção de passeios
a cavalo, em especial pelo ambiente rural.
Impactos observados menos dos visitantes e mais da própria
população local é a destinação do lixo, válido tanto para as dunas quanto
para o manguezal e a caatinga. Caso não haja um monitoramento mais
intenso e com o desenvolvimento do turismo, pode haver níveis mais
dramáticos de poluição ambiental com os resíduos sólidos. Isso, somado às
substâncias

não-naturais,

como

o

óleo

dos

barcos

a

motor,

pode

comprometer a sobrevivência das espécies do braço de mar, diminuindo sua
presença.
A utilização freqüente de embarcações além da sua função de
locomoção para o pescador e o pescado, pode ser nociva pois acrescenta a
essa atividade uma outra, aumentando sua carga impactante sobre o meio.
Esse impacto poderá ser ampliado de acordo com o tipo de embarcação, a
altura da maré no momento do percurso, o tipo de vara utilizada na
condução do barco, da quantidade de vezes que a mesma embarcação
transita, e os próprios caminhos que se tomam.
Durante a maré baixa, o fundo da embarcação toca o solo,
arrastando ou enterrando espécies, além do próprio manejar com a vara no
solo, no caso das canoas, e do derramar de óleo, no caso dos barcos a
motor.
As pressões sobre o solo merecem especial atenção já que o solo
gleizado do mangue, rico em matéria orgânica e espécies da fauna e flora,
tem alta susceptibilidade aos impactos promovidos pelo peso e pressão a
que possa ser submetido, como o rastejo do fundo dos barcos e o caminhar
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de

pessoas

sobre

ele,

gerando

compactação

e

comprometendo

sua

capacidade de abrigar espécies e dar suporte à vegetação. Sem falar que
esse pisoteio, mesmo em áreas mais resistentes, promove também a
remoção de cobertura vegetal e o deslocamento de cobertura superficial,
como no caso das dunas, cujas areais deslizam facilmente quando do
caminhar de pessoas.
A descida dos visitantes às ilhas também pode comprometer a
qualidade e as características do local, pois na maioria, o acesso se dá com
passagem a pé pelo solo do mangue. Como são isoladas a fauna e a flora
das ilhas podem sentir a presença de pessoas num número maior de forma
pouco satisfatória. Além de que são faixas arenosas, em geral estreitas e
como no caso da Ilha da Ponta do Tubarão, submetida diretamente ao
regime das marés, ficando mais de 50% de sua área submersa com a maré
cheia.
Outro possível impacto, ainda relativo a deslocamentos de barcos
(entenda-se canoas, veleiros, barcos motorizados) é a perturbação da fauna
e flora com a própria presença constante de visitantes.
Segundo especialistas, como a Drª Thelma Dias, da Universidade
Federal da Paraíba, por tratar-se de uma área de desova de tartaruga, de
presença

de

cavalos-marinhos

e

caranguejos,

deve-se

ter

cuidado

redobrado, pois são espécies frágeis e ameaçadas de extinção.
Outra questão diz respeito ao afloramento do lençol freático sob
as dunas, na altura de Barreiras, chegando a formar os olhos d’água ou
“olheiros”, cujo fluxo se dirige diretamente ao manguezal. Assim, deve-se
evitar trilhas que incluam a passagem sobre os olhos d’água.
Além dessas questões existe também a própria depredação dos
recursos pelos visitantes, que muitas vezes não são orientados ou não têm
consciência do dano que causam quando fazem barulho durante uma trilha
ou quando retiram algo do lugar no caminho.
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As restrições e as medidas mitigadoras
Expostos esses possíveis impactos dentro do ecossistema da
Reserva, resta apontar fragilidades e fazer algumas recomendações:
a) Passeios de barco:



Limitar as travessias e passeios de barco, por número de idas, por
tipo de embarcação e por condutor (esquema de rodízio). Por
exemplo: canoas poderiam ter maior número de travessias, dado
seu impacto menor em relação ao barco motorizado. Com relação
ao veleiro, o que se nota é que esse tipo de embarcação apesar de
ter impacto pequeno, é mais destinado à pescaria e em alto mar,
sendo por isso, mais difícil para a comunidade se articular, visto
que a pescaria associada a essa embarcação dura alguns dias no
mar;



Priorizar as viagens durante as preamares (marés “cheias”);



As canoas são mais recomendadas por não ser poluidora e por ter
o formato mais estreito, sem que, no caso de passar por um
caminho estreito, se venha a tocar nas espécies vegetais do
mangue, arrancando seus galhos;



Durante os deslocamentos de barco deve haver uma preocupação
com a segurança dos visitantes, fornecendo itens necessários para
garanti-la durante o passeio;



Não deve ser incentivada a alimentação dentro das embarcações.



Evitar ao máximo a descida nas áreas alagadiças, em solo de
mangue, visto que abrigam espécies sob sua superfície;



Limitar o número de opções de trilha até que seja concluído o
Plano de Manejo da Reserva;



Passeios à ilha da Ponta do Tubarão devem ter número reduzido;



Nas canoas, pelo tamanho médio, devem ser permitidas apenas
quatro pessoas, mais o condutor da canoa e o condutor-guia, por
medidas de segurança e minimização do impacto;
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Os percursos pelas gamboas mais estreitas devem apenas ser feitos
por canoas;



Evitar veículos barulhentos e poluidores;



O número de barcos fazendo passeios ao mesmo tempo deve ser
reduzido e quando não for possível, os caminhos traçados devem
ao menos ser invertidos, maximizando a experiência interpretativa
e a apreciação estética do visitante, e não sobrecarregando o
canal;



As atividades de mergulho no canal devem seguir diretrizes de
não-interferência no habitat das espécies aquáticas;

b) Caminhadas e trilhas pedonais



Evitar caminhadas ou passeios a cavalo nos “olheiros”, ponto
onde o lençol aflora, espaço entre as dunas de Barreiras e o
mangue, na altura do Rancho Petrobrás, localizado praticamente
na metade do percurso entre Barreiras e Diogo Lopes, na RN-403.
Essas atividades, quando do fluxo ou freqüência de execução
podem prejudicar o caminho das águas em direção ao mangue
(braço de mar), com a compactação do solo;



Os grupos de visitantes a serem acompanhados devem ser
pequenos – até 15 pessoas – e, quando relativamente numerosos,
deve-se distribuir o fluxo entre as atividades ou momentos e
caminhos de forma que se prime pela qualidade interpretativa,
estética e ambiental;



Devem-se incentivar as trilhas e caminhadas por percursos já
usados com outras finalidades, desde que essas não entrem em
conflito ou sobrecarreguem o local;



Evitar as caminhadas longas, que não são seguras, pois não há
estrutura que garanta a segurança ou socorro caso ocorra algum
problema com alguém do grupo e pelo próprio clima que torna a
caminhada/trilha mais cansativa;
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c) Gerais:



O tráfego de automóveis fora das estradas e caminhos deve ser
restringido, e em especial, em faixa de estirâncio e dunas;



A faixa de estirâncio deve ser utilizada com cautela até por
medida de segurança, pois a dinâmica é muito intensa, sobretudo
nas marés altas.



Uma outra questão que deve ser levantada é a dificuldade de
comunicação entre as comunidades de Mangue Seco I e II e Lagoa
Doce com a sede do município de Guamaré e com as outras
comunidades da Reserva. São comunidades rurais isoladas, com
acessos difíceis e sem fluxo contínuo de automóveis e sem
telefonia fixa.
Há ainda carência de programas de educação ambiental, apesar

das

iniciativas.

Uma

das

formas

para

minimizar

impactos

e

criar

alternativas menos impactantes seria a conscientização da população e dos
visitantes quanto à importância de uma conduta ética e seu papel no
monitoramento da Reserva. Especificamente, promover capacitação da mãode-obra que trabalhará diretamente com o turismo e ecoturismo na
RDSEPT, como cursos de guia e monitores, recepcionistas, técnicos em
segurança, confecção de artesanato etc.
Discussão
A RDS Ponta do Tubarão apresenta grande potencial para o
desenvolvimento

do

ecoturismo

e

atividades

relacionadas,

sendo

necessárias a implantação e a melhoria da infra-estrutura de apoio às
atividades.
Como não há atividade turística desenvolvida, apenas iniciativas
esporádicas, têm-se certa dificuldade para indicar com precisão e de forma
quantitativa os impactos do ecoturismo na Reserva.
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Em termos de identificação de impactos e suas mensurações,
assim como dos limites visitáveis, várias metodologias são propostas,
porém, são de difícil entendimento ou de aplicação. Um deles é o conceito
de capacidade de carga, de fácil entendimento, mas de difícil aplicabilidade
(COSTA, 2002b). A mensuração desses impactos poderia ser dada por
métodos como o da capacidade de carga (MAGRO, 1999; SILES, 2003;
COSTA, 2002b), que é o número de visitantes suportados fisicamente por
um espaço; porém esse conceito, desde o início de sua utilização para
recreação, não refletia um significado de suporte.
O problema é que esses métodos são desenvolvidos para locais
em que já há um fluxo considerável, ou consolidado de pessoas. No caso
para áreas em que está havendo ainda uma implantação da atividade tornase mais difícil de propor medidas e ações para combater impactos
provenientes da atividade turística.
Um outro conceito, hoje mais popular, é o de Limit of Acceptable
Change (LAC) – limite aceitável de mudança – desenvolvido com base no
conceito de capacidade de carga e com os fundamentos do Recreational
Opportunity Spectrum (ROS), que se baseia em nove estágios (HALL,
2002). Autores como Cole e MacCool (2005) e Merigliano, Cole e Parsons
(2005) tratam dessa temática.
Entretanto, como a atividade turística ainda não está implantada
na Reserva, torna-se inviável ou de caráter especulativo apontar resultados
supostamente exatos e fechados; pois para esses métodos deve-se partir de
cenários desejados e limites aceitáveis de mudança no ambiente, o que não
pode ser exposto visto que os documentos das diretrizes da unidade de
conservação em questão – o Plano de Manejo e o Zoneamento – não estão
concluídos.
Assim, uma alternativa viável talvez seja a efetivação inicial de
poucas trilhas e com um pequeno número de visitantes. O monitoramento
dessas atividades possibilita a partir daí, avaliar seus impactos e decidir
sobre sua expansão, potencial ou simplesmente pela sua suspensão. Estes
seriam uma espécie de “experimentos controlados” (COLE apud MAGRO,
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1999), definindo-se variáveis a se observar e medir ao longo de um período
de tempo.
Uma das variáveis que se poderia observar seria, no caso das
trilhas pedonais, o alargamento da trilha com o passar do tempo. A medição
da largura da trilha, definiria quantitativamente o impacto que estaria
sendo causado pela sua utilização dela e dessa forma poderiam ser pensadas
medidas para diminuir e conter esse avanço e também se pensar na
possibilidade de viabilizar novas trilhas até que essa se recuperasse.
Da mesma forma, por exemplo, uma variável talvez interessante
para a observação dos impactos do ecoturismo sobre o manguezal e canal,
fosse a oferta de determinadas vegetais no canal que aumentem sua
população quando com as águas mais poluídas; ou também, pela presença
ou ausência de determinadas espécies mais ou menos tolerantes a pequenas
variações ambientais, como barulho ou presença de grupos humanos.
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou em 2006 um
documento tratando de algumas diretrizes a serem observadas na visitação a
unidades de conservação, chamado “Diretrizes para visitação em unidades
de conservação” (BRASIL.MMA, 2006), algumas das quais já observadas
nesta pesquisa, como por exemplo, a necessidade de priorizar embarcações
menos impactantes e se utilizar de caminhos já percorridos em outras
atividades.

CONCLUSÃO
Diante dos aspectos relevantes para o desenvolvimento do
ecoturismo na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do
Tubarão, tem-se que levantar o papel da comunidade enquanto agente
promotor do mesmo e do processo de monitoramento dessa e de outras
atividades.
O potencial paisagístico da Reserva é relevante e justifica a
opção pela tentativa de desenvolver o turismo na área da Reserva.
Atividades simples como a caminhada nas dunas e o passeio de barco pela
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reserva são ricas do ponto de vista da satisfação do visitante e de geração
de renda para as comunidades envolvidas.
Vale salientar que as diretrizes gerais dadas pelo Zoneamento e
pelo Plano de Manejo é que vão definir as áreas onde se possa realizar ou
não as atividades ligadas ao turismo. Por enquanto, são utilizados caminhos
e práticas já empregadas pelas próprias pessoas que residem na Reserva,
testando aos poucos e com cautela a introdução de alternativas.
Percebe-se a necessidade da implantação de trilhas definidas,
organizadas e estruturadas, bem como de um centro de informação e de
práticas relativas à segurança na RDSEPT. Aliado a isso, há necessidade de
políticas públicas voltadas para o fortalecimento e instrumentalização da
Reserva, já que esta pretende desenvolver o ecoturismo e seu constante
monitoramento.
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CONCLUSÕES GERAIS

Os

atrativos

potenciais

para

o

ecoturismo

da

Reserva

de

Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão são os seus
ambientes naturais e as práticas associadas a ele. Essas atividades podem
somar-se a outras que as comunidades já desenvolvem, utilizando-se da
mesma infra-estrutura, já que as comunidades são carentes neste ponto, e
evitando danos a locais mais conservados.
A análise da potencialidade da Reserva se deu também de forma
subjetiva, já que a qualidade estética, paisagística e do lazer têm também
esse caráter, não esquecendo do papel da comunidade na detecção desses.
Ressalta-se que a prática do ecoturismo não deve substituir as
atividades

socioeconômicas

e

culturais

da

Reserva,

pois

esta

tem,

sobretudo, o objetivo de garantir a preservação dessas, além do seu meio
ambiente.
As atividades deverão seguir as orientações do Plano de Manejo e
dos planos específicos que venham a surgir para disciplinar questões
específicas da prática do ecoturismo, já que mesmo sendo uma atividade de
baixo impacto pode trazer resultados negativos, se sem planejamento e
conhecimento profundo da realidade local.
Formas de análise mais específicas e quantificáveis devem ser
priorizadas quando da concretização do fluxo turístico, o que não impede
de se fazer aproximações com base em estudos de caso, relacionados ao
ambiente da RDSEPT.
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Mapa 1 – Possibilidades de uso para Ecoturismo: Lagoa de São Bento e Ponta do Tubarão
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Mapa 2 - Possibilidades de uso para Ecoturismo: Costa e Gamboa do Alagamarzinho
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Mapa 3 - Possibilidades de uso para Ecoturismo: Dunas de Mangue Seco
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Rúbia Cunha, 2006
Rúbia Cunha, 2006

Fotografia 1 – Dunas de Mangue Seco-Lagoa Doce

Fotografia 2 – Lagoa de São Bento
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Rúbia Cunha, 2006
Rúbia Cunha, 2006

Fotografia 3 – Vista do manguezal

Fotografia 4 – Ilha da Missa

63

Rúbia Cunha, 2006
Rúbia Cunha, 2006

Fotografia 5 – Área mais continental da RDSEPT, caminho de Sertãozinho.

Fotografia 6 - Trilha pela RDSEPT
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