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RESUMO: 
O presente artigo identifica as principais contribuições do planejamento, das políticas 
públicas e legislação ambiental voltados ao desenvolvimento do turismo, em 
específico dos segmentos ecoturismo e geoturismo, buscando o entendimento de 
um turismo sustentável. A técnica de pesquisa utilizada refere-se à documentação 
indireta através da coleta de dados em fontes secundárias, procedendo-se ao 
levantamento, localização, compilação e fichamento das obras pertinentes ao tema. 
Conclui-se que o turismo sustentável, seja em qual modalidade for, precisa se pautar 
num rigoroso processo de planejamento e no respeito à legislação ambiental vigente 
e em políticas públicas de fomento à essa atividade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Geoturismo, Ecoturismo; Planejamento; Políticas Públicas; 
Legislação Ambiental. 
 
ABSTRACT: 
This research was done to identify the mainly contributions of the planning, of the 
public politics and the environmental lows related to the tourism development, 
specially ecotourism and geotourism, aiming the knowledge and a sustainable 
tourism. The research technique used refers to an indirect documentation through the 
data collection in secondary sources. It is possible to conclude by means of the 
methodology applied, that the sustainable tourism, in any kind, has to be based on 
rigorous planning process which has to be in accordance to the actual environmental 
laws and public politics of this activity.  
KEY-WORDS: Geotourism; Ecotourism; Planning; Public Politics; Environmental 
Lows. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 O turismo é a atividade econômica que mais cresce no mundo e Naisbitt 
explica que isso acontece, pois 
 

(...) por mais sofisticada que se torne a infra-estrutura de telecomunicações 
ou por maior que seja o número de atividades comerciais ou de lazer 
passíveis de ser realizado no conforto de nossas salas de estar, a maioria 
de nós continuará se levantando de suas poltronas, pois não existe 
substituto para a experiência real (NAISBITT, 1994 apud TRIGO, 2005, p. 
XXIII). 

  
Em função desse crescimento constante e intenso, a atividade turística vem 

sendo implantada de forma desordenada, impulsionada quase que exclusivamente 
‘(...) pela oportunidade mercadológica, deixando a rigor, de gerar os benefícios 
sócio-econômicos e ambientais esperados e comprometendo, não raro, o conceito e 
a imagem do produto turístico no mercado interno e externo” (EMBRATUR, 1994, p. 
9). 
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 Tal forma de implantação e desenvolvimento do turismo tem sido 
questionada, impulsionando o surgimento de novos paradigmas turísticos que 
almejam a sustentabilidade em todas as suas formas: ambiental, social, econômica e 
política. 
 De acordo com Skaf (2004), para ser sustentável e responsável, a atividade 
turística deve ser implantada via processos de planejamento e gestão que ordenam 
as ações do homem sobre o território e ocupa-se em determinar a construção de 
equipamentos e facilidades de forma adequada, evitando, dessa forma, os efeitos 
negativos nos recursos naturais e culturais, que destroem ou reduzem sua 
atratividade. 
 O ecoturismo e geoturismo são segmentos turísticos que têm na natureza a 
sua principal matéria-prima e muitas vezes são, erroneamente, considerados por 
este motivo sustentáveis. Esses segmentos, assim como os demais, são atividades 
econômicas que como qualquer outra geram impactos e também devem ser 
concebidas em processos de planejamento turístico que pautam-se em políticas 
públicas, na legislação ambiental e na comunidade local. 
 Este artigo objetiva, portanto, identificar e analisar as principais contribuições 
do planejamento, das políticas públicas e da legislação ambiental para o 
desenvolvimento sustentável do turismo, principalmente para o ecoturismo e 
geoturismo, segmentos que têm se destacado na atualidade. 
 A metodologia empregada na elaboração do mesmo consistiu na coleta de 
dados em fontes secundárias, mediante documentação indireta. Essa pesquisa foi 
dividida em quatro fases: levantamento, localização, compilação e fichamento dos 
dados pertinentes ao trabalho, na tentativa de propiciar um diálogo entre os vários 
autores, elucidando a importância do turismo sustentável para os dias atuais. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Turismo: na direção de um conceito 
 
 O turismo é permeado de múltiplas definições e de acordo com a OMT – 
Organização Mundial do Turismo, abarca todas as atividades não remuneradas 
realizadas durante viagens em lugares diferentes de seu entorno habitual, por um 
período de tempo consecutivo inferior a um ano (2001). 
 Segundo Benni (1998), a atividade turística deve ser entendida como um 
sistema composto por diversos elementos que interagem entre si e com o meio 
externo, formando o que ele concebe como SISTUR – Sistema Turístico. 

O SISTUR é um conjunto complexo de inter-relações de diferentes fatores: 
demanda, oferta, espaço geográfico e operadoras de mercado, encontrados na 
integração das relações ecológicas, sociais e econômicas: 
 A demanda é formada pelos consumidores da oferta turística, são os turistas. 
A oferta compreende todos os produtos e serviços colocados a disposição do turista; 
o espaço geográfico é o local onde acontece a oferta turística e as operadoras de 
mercado são os agentes que participam da atividade turística, intermediando a 
relação entre os turistas e o produto turístico. 
 O turismo envolve, portanto, “tanto aspectos econômicos, quanto sociais, 
naturais, culturais e políticos, compondo um conjunto de serviços e equipamentos 
interdependentes entre si, os quais são ofertados ao turista por diferentes empresas 
turísticas” (PORTUGUES, 2002 apud ARAÚJO; SILVA, 2006, p. 65). 
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 Devido às diferentes motivações que levam as pessoas a viajarem, o turismo 
foi segmentado em modalidades específicas, como turismo de aventura, esportivo, 
religioso, gastronômico, rural, ecoturismo, entre muitos outros. 
 Hoje em dia, as modalidades turísticas realizadas em áreas naturais, como o 
ecoturismo e geoturismo, são as que têm se sobressaído entre as demais e, de 
acordo com Lima (2003), o aumento de viagens para áreas naturais é resultado da 
pressão dos ambientalistas, estresse, deteriorização da qualidade de vida urbana, 
surgimento de uma nova consciência e postura ambientais etc. 
 O ecoturismo, de acordo com a Embratur deve ser definido como um 
“segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio cultural 
e natural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência 
ambientalista através da interpretação do meio ambiente, promovendo o bem-estar 
das populações” (EMBRATUR, 1994, p. 19). 
 Na visão de Aguiar e Dias (2002), ecoturismo é uma modalidade turística 
baseada na natureza, sendo a observação e apreciação da natureza ou culturas 
tradicionais dominantes nas zonas rurais a principal motivação da viagem. 
 Fennel (2002) comenta que ecoturismo é um tipo de turismo sustentável 
baseado nos recursos naturais, que prioriza a experiência e o aprendizado sobre a 
natureza, é não predatório e contribui para a conservação ou preservação de áreas 
naturais. 
 Furlan ressalta que: 
 

o ecoturismo é um conceito polissêmico onde o campo de análise 
econômica e ecológica se aproximam. No Brasil nasceu primeiro 
como atividade associada à Educação Ambiental (...). Surge num 
momento singular de nossa história, quanto diferentes segmentos da 
sociedade despertaram para as questões ambientais (FURLAN, 
2003, p. 49). 
 

 Conti (2003), declara que ecoturismo é a prática turística voltada para a 
visitação de áreas naturais e, ao mesmo tempo, para sua conservação e 
envolvimento das comunidades locais. 
 Rodrigues (2003, p. 31), considera ecoturismo 
 

uma atividade econômica de baixo impacto ambiental, que se orienta 
para as áreas de significativo valor natural e cultural. E que através 
das atividades recreacionistas e educativas contribui para a 
conservação da biodiversidade e sociodiversidade, resultando em 
benefícios para as comunidades receptoras. 

  
Outro segmento que tem se destacado na atualidade é o geoturismo. Sendo 

muito recente, esse segmento ainda causa certo estranhamento e contradições, e é 
tida como um subsegmento do ecoturismo. 
 Thomas Hose é conhecido como um dos precursores do geoturismo na 
Europa, considerando-o a provisão de facilidades interpretativas e serviços para 
promover o valor e os benefícios sociais de lugares e materiais geológicos e 
geomorfológicos e assegurar sua conservação, para uso de estudantes, turistas e 
outras pessoas com interesse recreativo ou de lazer (HOSE, 2000 apud MANTESSO 
NETO, NASCIMENTO, 2007, p. 4). 
 A National Geographic Society e a Travel Industry Association dos Estados 
Unidos definem geoturismo de forma mais abrangente, estendendo-o à prática 
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turística que privilegia as características geográficas de um lugar, tanto o meio 
natural como “a cultura, estética, patrimônio e bem-estar de seus residentes” 
(STEVE et al., 2002 apud RUCHKYS, MANTESSO NETO, NASCIMENTO, 2007, p. 
5). 
 Já Dowling e Newsome (2006) relacionam o prefixo GEO da palavra 
geoturismo com a geologia e geomorfologia de um lugar, considerando-o um 
subsegmento do ecoturismo (Apud RUCHKYS, MANTESSO NETO, NASCIMENTO, 
2007). 
 Vieira e Cunha ([200--], p. 4) também destacam o patrimônio geomorfológico 
dentro da atividade turística, argumentando que ele é, na maioria das vezes, 
negligenciado e esquecido “enquanto recurso ambiental, turístico ou, mesmo, 
enquanto suporte da vida e atividades humanas”. 
 Uma das premissas do geoturismo é a conservação dos fatores abióticos de 
uma paisagem, visto que as outras modalidades turísticas, como o ecoturismo, 
enfatizam os elementos bióticos. Os exemplos mais comuns de atrativos 
geoturísticos são os monumentos, feições e afloramentos geológicos, cachoeiras, 
sítios fossilíferos, cavernas, fontes termais, paisagens etc. 
 Dentro dessa multiplicidade de conceitos ligados ao ecoturismo e geoturismo 
podemos identificar alguns pontos em comum, como: elementos educacionais e de 
interpretação; proteção de áreas naturais (fatores bióticos e abióticos) e redução dos 
impactos negativos. 

Por serem realizadas em ambiente natural e estimularem a conservação e 
preservação dos recursos naturais envolvidos, considera-se o geoturismo e 
ecoturismo atividades sustentáveis. Entretanto, essas modalidades também podem 
gerar impactos, estes sendo definidos como 

 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam: I- a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II- as 
atividades sociais e econômicas; III- a biota; IV- as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente; V- a qualidade dos recursos 
ambientais (RESOLUÇÃO CONAMA 01/86 apud BIDEGAIN; 
ZOUEIN, 2004, p. 85). 
 

 Vários são os trabalhos que discutem os impactos (sociais, econômicos e 
ambientais) resultantes da implantação sem planejamento da atividade turística, 
sobressaindo-se impactos relacionados à perda dos valores culturais tradicionais; 
conflitos entre turistas e residentes; valorização excessiva de terras e imóveis; 
aumento do custo de vida; descaracterização da paisagem; poluição; erosão e 
desmatamento; coleta e comércio ilegal de espécies silvestres, entre muitos outros 
que vêm comprometer a continuidade da atividade. 

Para serem sustentáveis, as modalidades turísticas aqui ressaltadas precisam 
ser planejadas e executadas considerando os aspectos da área visitada, sua 
economia e fatores sociais (FORTE, [20--]). 

Criado em 1995, o termo turismo sustentável abrange o turismo 
“ecologicamente suportável em longo prazo, economicamente viável, assim como 
ética e socialmente eqüitativo para as comunidades locais. Exige integração ao meio 
ambiente natural, cultural e humano, respeitando a frágil balança que caracteriza 
muitas destinações turísticas” (ROCHA, [20--]). 
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As bases do turismo sustentável envolvem, segundo Petrocchi (1998): 
preservação do meio ambiente; preservação e recuperação do meio urbano; 
formação profissional e conscientização da população. 

Para que haja a perfeita integração e execução dessas bases, a atividade 
turística deve ser rigorosamente planejada, concebendo o que Toledo, Pollero e 
Gallo Júnior (2003) denominam de tripé MATE: meio ambiente (MA), trabalho (T) e 
economia (E). 

 
O caminho para o desenvolvimento sustentável e integrado é o 
processo de planejamento que permite analisar a realidade e 
estabelecer os meios que transformem essa realidade, atendendo 
aos seus interesses, às suas necessidades, bem como às suas 
estruturas organizacionais (AMARAL, [20--], ñ paginado). 
 

 O ecoturismo e geoturismo só podem, portanto, serem consideradas 
atividades sustentáveis se trabalharem na ótica do tripé MATE, respeitando a 
legislação ambiental vigente e sendo inseridas em rigorosos processos de 
planejamento. 
 
2.2.. Planejamento turístico: conceitos e aplicações 
 
 Barbosa e Zamot (2004), explicam que qualquer forma de desenvolvimento 
econômico requer planejamento para atingir os objetivos a que se propõe e, no caso 
do turismo, não deve ser diferente. 
 Barreto esclarece que o conceito de planejamento “se refere ao processo 
permanente e método de abordagem racional e científico de problemas” (BAPTISTA, 
1981 apud BARRETO, 1991, p. 11). 
 Holanda argumenta que “planejar é decidir antecipadamente o que deve ser 
feito. O planejamento é uma linha de ação preestabelecida” (1985 apud BARRETO, 
1991, p. 11). 
 Amaral acrescenta que o planejamento é um processo dinâmico, calcado em 
bases científicas e que surgiu como uma necessidade do homem para se adaptar ao 
progresso e complexidade do mundo moderno, tendo a racionalidade como seu 
elemento regulador. 
 O planejamento tem, dessa forma, o objetivo de otimizar e facilitar a 
realização de tarefas, pois “ordena as ações e dá prioridade a elas. Permite mapear 
dificuldades ou obstáculos e, assim, escolher previamente caminhos alternativos” 
(PETROCCHI, 1998, p. 20). 
 O planejamento deve ser visto como um processo, pautando-se em: 
informação, decisão e ação, estas devendo ser continuamente acompanhadas e 
revisadas, possibilitando ajustes ao longo de seu desenvolvimento/implementação. 
 Dentro do ecoturismo e geoturismo, o planejamento turístico tem como 
objetivo principal subsidiar o diagnóstico do destino turístico, maximizando os 
benefícios advindo das atividades e reduzindo seus impactos. 
 “O planejamento do turismo pode e deve converter-se em importante 
ferramenta para se alcançar a sustentabilidade econômica, sociocultural e ambiental 
dos locais” (DIAS, 2003, p. 145). 
 Alexandre traz que: 
 

o maior problema na ausência do planejamento em localidades 
turísticas reside no seu crescimento descontrolado, que leva à 
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descaracterização e à perda da originalidade das destinações que 
motivam o fluxo dos turistas, e o empreendimento de ações isoladas, 
esporádicas e desvinculadas de uma visão ampla dos fenômenos 
turísticos (ALEXANDRE, 2003, p. 8). 
 

 Aqui, esse autor elucida alguns tipos de planejamento realizados no Brasil, 
como o compreensivo e incrementalista, referentes, respectivamente, aos 
planejamentos criados sem uma equipe especializada, sem continuidade devido às 
transições eleitorais e também com caráter imediatista, com a visão apenas do 
problema atual e não do todo.  
 Nesse aspecto, depreende-se que o planejamento da atividade turística deve 
ser fundamentado numa integração entre os diversos setores e variáveis envolvidos 
e deve ser pensado a longo prazo, pois vários são os exemplos de regiões 
brasileiras que tiveram seus atrativos degradados por não terem planejado a 
atividade turística a longo prazo o que, de acordo com Petrocchi, é um erro: “a 
preservação do ambiente no futuro depende de ações de hoje. Se no presente não 
se pensa no futuro, prosseguira o ciclo de destruição do potencial turístico” 
(PETROCCHI, 1998, p. 31). 
 Outro argumento utilizado para reforçar a viabilidade e importância de se 
planejar o turismo a longo prazo é que: 
 

(...) o planejamento não representa o domínio mental do futuro (...). 
Qualquer tentativa nesse sentido é insensatez. As criaturas humanas 
não podem prever nem controlar o futuro. A pretensão de 
assenhorar-se do futuro é infantilidade e nossos esforços nesse 
sentido só podem desacreditar o nosso trabalho. Pode-se partir logo 
da conclusão de que a previsão, além dos prazos mais curtos, não 
merece respeito nem vale a pena. O planejamento a longo prazo é 
necessário justamente em virtude da nossa incapacidade de prever 
(...) (DRUCKER, 1959 apud PETROCCHI, 1998, p. 33). 
 

 Além da necessidade do planejamento a longo prazo é relevante destacar a 
sinergia da atividade turística, exigindo ações conjuntas entre os diversos setores e 
até mesmo entre municípios de uma mesma região. 
 O Brasil já tenta trabalhar nessa ótica, formando e gerindo regiões turísticas, 
como é o caso dos Circuitos Turísticos no Estado de Minas Gerais. 
 

Os circuitos compreendem determinada área geográfica, 
caracterizada pela predominância de certos elementos da cultura, da 
história e da natureza, que são fortes elementos de sedução para o 
viajante, além da identidade entre os municípios que se consorciam 
para complementar os atrativos e equipamentos turísticos (...) 
(SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, [19--]). 
 

 Apesar disso, na realidade nos deparamos com situações que não respeitam 
e/ou consideram a sinergia da atividade turística, seja por despreparo ou por 
interesses pessoais dos envolvidos. 
 Considerando esses aspectos, o turismo deve ser pensado na ótica do 
planejamento estratégico, quando há o estabelecimento de estratégias buscando 
uma eficiente disposição de recurso e a concretização de objetivos em longo prazo. 
 “Um plano estratégico é a definição de um projeto (...) que unifica 
diagnósticos, concretiza atuações públicas e privadas, estabelecendo um marco 
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coerente de mobilização e de cooperação dos atores sociais urbanos” (LOPES, 
1998, p. 108). 
 Esse tipo de planejamento pode ser dividido em etapas e uma das atividades 
iniciais deve se concentrar na elaboração de uma matriz em que é possível 
caracterizar o ambiente interno e externo, identificando, respectivamente, os pontos 
fortes e fracos, as ameaças e oportunidades paro o desenvolvimento do turismo em 
determinado local. 

Lopes (1998) explica que a diferença entre os aspectos internos e externos 
está diretamente relacionada com o grau de controle sobre esses fatores. As 
ameaças e oportunidades são forças e tendências políticas, econômicas, sociais, 
culturais e tecnológicas que atuam ou atuarão sobre a cidade, sendo externa a ela. 
Já os pontos fortes e fracos referem-se a alguma característica da cidade ou do 
produto/serviço que se analisa em termos de infra-estrutura urbana, econômica, 
social, cultural, a governabilidade, entre outros. 

A identificação e análise dessas características (internas e externas) 
possibilitam a exploração das oportunidades e pontos fortes, reduzindo as ameaças 
e pontos fracos e estabelecendo os objetivos e as linhas estratégias, além de induzir 
no estabelecimento de projeções, de cenários desejáveis e que possam ser 
estabelecidos, condizendo com a realidade local. 
 Araújo e Silva (2006), elucidam que o planejamento turístico de um dado lugar 
pode ser assistido por instituições acadêmicas, órgãos de fomento ao turismo, pelo 
governo estadual, autoridades locais, entre outros, envolvendo uma parcela 
considerável da sociedade. 
 No caso do ecoturismo e geoturismo: 
 

a participação da comunidade do local a ser explorado é vital, pois 
ela deve participar de todas as partes do processo de execução do 
projeto e da atividade – no processo participativo há o envolvimento 
e compromisso da comunidade e, além disso, parte dela vai se 
constituir na mão-de-obra local da atividade (ARAÚJO; SILVA, 2006, 
p. 68). 
 

 Nesse aspecto verifica-se uma outra característica dos processos de 
planejamento, esta emergindo a partir da partir da Carta de La Tourette: o estímulo à 
participação da comunidade na elaboração dos planejamentos, inicialmente apenas 
na parte da informação (planejamento transativo) e, posteriormente, de forma mais 
intensa, reivindicando, cobrando e acompanhando (planejamento interativo). 
 O planejamento é, portanto, um processo dinâmico que ao longo da história 
foi se revestindo de muitas roupagens e significados e que atualmente, dentro da 
atividade turística, visa estimular o seu desenvolvimento de forma harmoniosa e 
coordenada, se impondo como “um instrumento precípuo, dentro de uma abordagem 
sistêmica, como requerido pela noção de processo do conceito de sustentabilidade” 
(ROCHA, [20--], ñ paginado). 
 O planejamento é o único meio para que o turismo atinja o status de atividade 
sustentável, satisfazendo não só as gerações atuais como as futuras e 
proporcionando o seu desenvolvimento de forma a não degradar ou alterar o meio 
ambiente natural e cultural que usufrui, não interferindo no desenvolvimento de 
outras atividades e processos e não degradando a qualidade de vida da população 
local (LADWIG; NUNES, 2004). 
  
2.3. Legislação ambiental e políticas públicas direcionadas ao turismo 
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 Segundo Forte (2004, p. 88), “legislar significa estabelecer, ordenar, decretar, 
formular leis, regras, princípios” e desde 1938 o Brasil vem estabelecendo normas 
para o exercício do turismo, mas é a partir de 1960 que esse legislar ocorre de forma 
mais intensa e direta com o Decreto-lei 55/1966.  

Em 1981 foi instituída a Política Nacional de Meio Ambiente com o objetivo de 
promover a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental e para sua 
execução foi criado o SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente (art. 6º da Lei 
6.938).  
 Dentre os instrumentos utilizados por esse sistema destacam-se: 
estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; zoneamento ambiental; 
licenciamento ambiental; criação de unidades de conservação; penalidades etc. 

A Constituição Federal de 1988 também trouxe diretrizes para o turismo e no 
artigo 24 estabelece as competências da União, Estados e Distrito Federal em 
proteger o patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. E no artigo 
180 diz que cabe às autoridades públicas incentivarem o turismo como fator de 
desenvolvimento social e econômico, sendo suas atribuições: 

 
• Disciplinar a utilização da matéria-prima do produto turístico; 
• Orientar os investimentos necessários para transformar a 

matéria-prima em produto; 
• Ordenar o padrão de qualidade/condições para o exercício da 

atividade; 
• Tutelar os interesses dos consumidores. (...) (FORTE, 2004, p. 

88). 
 

A criação de órgãos de fomento ao turismo e de políticas voltadas ao mesmo 
constitui-se em incentivo ao desenvolvimento dessa atividade no Brasil, sendo parte 
de um processo maior que o planejamento governamental. 

“A política pública funde-se ao próprio processo de planejamento, com a 
diferença de que o planejamento é o processo e a política pública é o 
posicionamento da administração pública frente a um aspecto da vida social em um 
dado momento” (MASSUKADO, [20--], p. 8). 

 
Uma política de turismo pode ser entendida como um conjunto de 
intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou ações 
deliberadas, no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral 
de alcançar e/ou dar continuidae ao pleno desenvolvimento da 
atividade turística em um dado território (CRUZ, 2000 apud 
ALEXANDRE, 2003, p. 11). 
 

As políticas públicas voltadas ao turismo advêm de duas vertentes: oferta e 
demanda. Quando se pensa na ótica da demanda, essas políticas têm como função 
trabalhar o público-alvo, realizar eventos e monitorar a atividade turística através de 
pesquisas: 

 
a atividade do governo sob o aspecto da oferta é voltada para prover 
infra-estrutura, influenciar os provedores de instalações e serviços de 
turismo (...), desenvolver produtos turísticos capazes de atrair 
turistas, prestar serviços de qualidade e proporcionar o bem estar 
para a população e seus visitantes (BARBOSA, 2003 apud 
MASSUKADO, [20--], p. 9). 

8

Centro Científico Conhecer - ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009



 

 
 No Brasil, alguns programas governamentais contribuíram para o êxito de 
políticas públicas em turismo, entre eles o Programa Nacional de Municipalização do 
Turismo (PNMT), PNT – Plano Nacional de Turismo e o PRT – Programa de 
Regionalização do Turismo. 
 O primeiro já foi extinto, mas continua refletindo até hoje, contribuindo para a 
descentralização do turismo e culminando na criação do PRT que regionaliza e 
roteiriza o turismo brasileiro. E o PNT, tem por finalidade orientar a atividade 
turística, sendo o elo entre os governos (federal, estadual e municipal), entidades 
não governamentais, a iniciativa privada e a sociedade. 
 As políticas públicas de turismo devem ser criadas para que a atividade 
turística seja planejada de forma coerente e eficaz, buscando o desenvolvimento 
local sustentável e, nesse aspecto, é mister, principalmente no contexto do 
ecoturismo e geoturismo, conhecer e respeitar a legislação ambiental vigente. 
 É fundamental lembrar que não existe uma legislação ambiental específica às 
modalidades turísticas em questão, mas por ocorrem no meio natural, seja em 
unidades de conservação ou não, elas são passíveis de seguir a legislação 
ambiental brasileira. 
 A legislação brasileira é fruto de um processo histórico que sofreu influência 
social, política, econômica e ambiental de dentro e fora do país o que culminou na 
edição de normas ambientais legais. Até meados da década de 80 a legislação 
ambiental tratava dos aspectos ambientais de forma isolada e somente com a 
criação da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal 6,938 de 31/08/1981) 
que foi dado um tratamento global às questões ambientais. 
 A própria Constituição Federal de 1988 já estabelecia princípios e diretrizes à 
questão ambiental. No artigo 225 o meio ambiente é tratado “como bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” e que “todos têm direito ao 
meio ambiente equilibrado”.  
 Ainda nesse artigo, se estabelece as obrigações do poder público frente ao 
meio ambiente, ressaltando que: 
 

a preservação do meio ambiente é uma competência gerencial 
comum da União, dos Estados e dos municípios, de acordo com a 
Constituição Federal (art. 23, VI, VIII, IX). Isso significa que a 
fiscalização e a proteção das florestas, da fauna nativa e de outros 
bens ambientais, além da fiscalização da exploração dos recursos 
hídricos e minerais, pode ser realizados pelos órgãos de meio 
ambiente do município, Estados, Distrito Federal e União 
(BIDEGAIN; ZOUEIN, 2004, p. 78). 
 

Referente à prática do ecoturismo e geoturismo é interessante destacar os 
seguintes instrumentos legais de preservação e/ou conservação ambientais: 
 
A. Unidade de Conservação:  
 
 Unidade de Conservação é todo:  
 

espaço territorial e seus ambientes, incluindo as águas juridicionais, 
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
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regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção (Art. 2º apud SKAF, 2004, p. 26). 
 

 Subdividas em unidades de uso direto (exploração sustentável) e uso indireto, 
essas unidades objetivam, de maneira geral, a promoção da educação e 
interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 
ecológico. 
 O geoturismo e ecoturismo podem ocorrer dentro ou fora de unidades de 
conservação e em cada um desses casos é preciso respeitar a legislação vigente, 
como mostra o quadro 01. 

 
PROJETO OU ATIVIDADE REQUISITO PROCEDIMENTO LEGAL 
 
 
 
Em Unidades de Conservação 

- Captação de água ou uso de 
espelhos de água de rios, lagos 
e represas 
 
 
- Abertura de trilha em mata 
 

- Aprovação pelo gestor da UC; 
- Outorga expedida pela ANA ou órgão 
estadual de recursos hídricos e licenças 
expedidas pelo IBAMA. 
 
- Aprovação prévia pelo órgão federal ou 
estadual de florestas. 

 
 
 
 
 
 
 
Fora de Unidades de 
Conservação 

- Implantação de benfeitorias em 
margens de rios ou lagoas 
 
- Benfeitorias em costas 
marinhas 
 
 
- Pesca esportiva 
 
- Relação com o patrimônio 
histórico e sítio arqueológico 
 
 
- Relação com fósseis. 

- Aprovação pelo órgão do patrimônio 
imobiliário e licença pelo IBAMA. 
 
- Idem anterior mais a autorização da 
Capitania dos Portos (em alguns casos). 
 
- Licenças do IBAMA. 
 
- Aprovação pelo IPHAN –Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
 
- Aprovação pelo DNPM – Departamento 
Nacional de Produção Mineral. 

Quadro 01: Implementação de projetos e atividade de ecoturismo e geoturismo 
Fonte: Adaptado de BIDEGAIN; ZOUEIN, 2004, p. 85. 
 

O respeito à legislação ambiental é a chave fundamental para o surgimento 
de um turismo sustentável e responsável, constituindo-se em referência a ser 
considerada nos projetos turísticos, principalmente naqueles relacionados às 
modalidades como o ecoturismo e geoturismo que têm sua sobrevivência 
relacionada com a manutenção da qualidade do seu produto: a natureza. 
 
B. Zoneamento ambiental:  
 

Refere-se à definição de zonas especiais, visando à preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental, sendo uma etapa do plano de manejo que as 
unidades de conservação devem ter. 
 Elaborado com uma base de dados biológicos, físicos, sociais e econômicos, 
entre outros, o zoneamento apresenta, basicamente nove tipos de zonas: intangível, 
primitiva, de uso extensivo, de uso intensivo, histórico-cultural, de recuperação, de 
uso especial, de conservação da vida silvestre e de uso agropecuário. 
 A atividade turística só pode acontecer nas áreas destinadas às mesmas, 
para que os objetivos da unidade de conservação sejam alcançadas de forma 
harmônica e eficaz.  
 
C. EIA-RIMA:  
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São instrumentos requeridos nos processos de licenciamento ambiental e que 

possibilitam aos órgãos competentes permitir ou não a implantação de atividades ou 
empreendimentos. 

 
Assim, inúmeras atividades ligadas ao ecoturismo, como o 
represamento de um curso d’água para criação de uma piscina 
natural, a abertura de novas trilhas em área de vegetação nativa, a 
ampliação de uma pousada dentro de uma unidade de conservação 
ou circundada de vegetação de preservação permanente, devem ser 
precedidas de consulta e licenciamento no órgão (Estadual ou 
federal) de meio ambiente (BIDEGAIN; ZOUEIN, 2004, p. 80). 
 

 Para regulamentar a avaliação dos impactos ambientais foi criado o CONAMA 
– Conselho Nacional do Meio Ambiente (Resolução 01 / 1986). 
 Já a Resolução CONAMA 237/1997 revisou os procedimentos e requisitos 
utilizados no licenciamento ambiental e fixou algumas competências aos municípios. 
 Em 1998 foi instituída a Lei Federal de Crimes Ambientais (Lei 9.605) que 
reuniu em uma só documento todos os crimes cometidos contra o meio ambiente e 
trouxe também novos crimes e punições. 
 Para a atividade turística,  relevante destacar sua contribuição na proteção de 
áreas devido “seu valor paisagístico, ecológico turístico, histórico ou cultural. A partir 
da aprovação da Lei de Crimes Ambientais, alterar o aspecto daqueles locais, sem a 
autorização das autoridades competentes é crime, com pena de até três anos de 
prisão.” (BIDEGAIN; ZOUEIN, 2004, p. 82). 
 Outro importante instrumento legal que ampara a atividade turística é o 
Decreto-lei Federal 25 de 30/11/1937 que trata dos tombamentos, definidos como “a 
declaração, pelo poder público (federal, estadual ou municipal) do valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico ou científico de bens públicos ou privados, que, 
por tal razão, devem ser preservados sob um regime especial de cuidados” 
(BIDEGAIN; ZOUEIN, 2004, p. 82). 
 Esse decreto também foi atualizado pela Lei de Crimes Ambientais que 
estabelece crimes e punições para aqueles que intervirem nos bens tombados. 
 Várias são as leis ambientais que servem como referência para a implantação 
do ecoturismo e geoturismo, aqui se discutiu algumas que apresentam relação mais 
clara com estas atividades, porém, não podemos deixar de ao mesmo citar as 
outras, como: 
 

• Código Florestal (Lei Federal 4.771 / 1965); 
• Lei de Proteção a Fauna (Lei Federal 5.197 / 1967); 
• Lei Federal 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (Política Nacional de Recursos 

Hídricos; 
• Lei Federal 7.347 / 1985 sobre ação civil pública; 
• Lei Federal 4.717 / 1965 sobre ação popular, entre muitas outras. 
 

Além da legislação ambiental, a atividade turística já conta com um Código de 
Ética Mundial, criado em 1999 pela OMT, sendo “um marco de referência para o 
desenvolvimento responsável e sustentável do turismo mundial” (CÓDIGO..., [19--], 
ñ paginado). 

Esse código contribui para a: 
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construção do turismo sustentável, respeitoso com o meio ambiente 
e o meio natural, com a valorização de usos e costumes locais, com 
a distribuição eqüitativa dos benefícios econômicos, sociais e 
culturais para as comunidades receptoras, com os desejos e anseios 
do turista, com a conservação dos patrimônios culturais (SEABRA, 
2003, p. 171). 
 

 Na caminhada por um turismo sustentável, amparado por uma legislação 
ambiental, por um processo de planejamento e pelo Código Mundial de Ética, 
emerge na atualidade a necessidade de certificação ambiental. 
 Essa certificação: 
 

vem se revelando um importante instrumento de política ambiental, 
auxiliando o consumidor na escolha de produtos  e serviços menos 
nocivos ao meio ambiente, e servindo de instrumento de marketing 
para as empresas que diferenciam seus produtos no mercado, 
atribuindo-lhes um plus em sua qualidade (COMO..., [20--], ñ 
paginado). 
 

 Existem atualmente duas certificações que podem ser aplicadas à atividade 
turística: a ISO 14001 e ISO 9001. A primeira refere-se à certificação para sistemas 
de gestão ambiental e a segunda ao sistema de gestão da qualidade. Na Alemanha, 
inclusive, já existe um selo ecológico para hotéis ambientalmente corretos, chamado 
de Anjo Azul. 
 Outros documentos e instrumentos que  suscitam a importância de se 
trabalhar a atividade turística de forma sustentável, guiada pela idéia de conservar e 
fazer bom uso dos recursos naturais são: Declaração de Aracaju e Diretrizes para 
uma Política Nacional de Ecoturismo. 
 A Declaração de Aracaju foi uma proposta apresentada no Simpósio 
“Geoconservação e Geoturismo: uma nova perspectiva para o Patrimônio Natural”, 
realizado em Aracaju em 2006 e aprovada pela Assembléia Geral da Sociedade 
Brasileira de Geologia, sendo direcionada, principalmente, ao geoturismo, nos seus 
aspectos geológicos. 
 Entre as propostas dessa declaração destaca-se a valorização do patrimônio 
geológico através de iniciativas de geoconservação, atividades educativas e 
geoturismo.  

A Declaração de Aracaju é uma tentativa de divulgar e incentivar a prática do 
geoturismo, através da conservação do patrimônio geológico. Percebe-se que nessa 
declaração não foi feita menção aos aspectos geomorfológicos, evidenciando uma 
falta de integração entre essas duas áreas que são a matéria-prima do geoturismo. 
 Referente ao ecoturismo, o documento intitulado “Diretrizes para uma política 
nacional de ecoturismo”, estabelece objetivos específicos e ações estratégicas para 
a implantação e desenvolvimento sustentável do ecoturismo no Brasil. 
 Elaborado em 1994 por um grupo de trabalho interministerial MICT/MMA, os 
objetivos desse trabalho são: 
 

• Dotar o segmento de ecoturismo de estrutura legal própria, 
harmonizada com as esferas federal, estadual e municipal e de 
critérios e parâmetros adequados; 

• Promover a articulação e o intercâmbio de informação e 
experiência entre os órgãos governamentais e entidades do setor 
privado; 
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• Promover o desenvolvimento de metodologias, modelos e 
sistemas para o acompanhamento, avaliação e aperfeiçoamento 
da atividade de ecoturismo, abrangendo o setor privado; 

• Realizar o levantamento de informações em nível nacional e 
internacional, visando a formação de um banco de dados e a 
obtenção de indicadores para o desenvolvimento do ecoturismo; 

• Promover e estimular a criação e adequação de incentivos para o 
aprimoramento de tecnologias e de serviços, a ampliação da 
infra-estrutura existente e a implementação de empreendimentos 
ecoturísticos prioritários; 

• Buscar o engajamento das comunidades localizadas em destinos 
ecoturísticos potenciais e existentes, estimulando-as a identificar 
no ecoturismo atividades econômicas viáveis (MAGALHÃES, 
2001, p. 51). 
 

Para atingir esses objetivos foram criadas noves ações estratégicas, muitas já 
estão sendo aplicadas, outras ainda nem saíram do papel: regulamentação do 
ecoturismo; fortalecimento e interação interinstitucional; formação e capacitação de 
recursos humanos; controle da qualidade do produto ecoturístico; gerenciamento de 
informações; incentivos ao desenvolvimento do ecoturismo; implantação e 
adequação de infra-estrutura; conscientização e informação do turista e participação 
comunitária. 
 
 
3. CONCLUSÕES 
 
 A atividade turística tem se destacado entre as demais atividades econômicas 
e hoje em dia apresenta um rápido crescimento, principalmente das modalidades 
que são realizadas em áreas naturais, como os segmentos ecoturismo e geoturismo. 
 Em função desse crescimento e da pressão de órgãos internacionais para a 
implantação de atividades sustentáveis, o turismo vem percorrendo uma trajetória 
que vai do turismo massivo, com grandes índices de impactos ambientais e sócio-
econômicos, até o surgimento de modalidades turísticas que ocorrem no meio 
natural e necessitam de sua manutenção e qualidade, impulsionando sua 
conservação e preservação. 
 Entretanto, mesmo que o geoturismo e o ecoturismo ocorram em áreas 
naturais e sua sobrevivência dependa da conservação destas áreas, essas 
atividades não podem ser consideradas sustentáveis só por isso. 
 A sustentabilidade turística só ocorrerá de fato quando a atividade for bem 
planejada, amparando-se nos instrumentos legais hoje existentes (legislação 
ambiental e políticas públicas) e integrando todos os setores envolvidos, bem como 
os elementos naturais, sociais, econômicos e políticos. 
 E como lembra Ruschmann (1997), não é nada simples o relacionamento do 
turismo com o meio ambiente, nesse sentido, infere-se que o geoturismo e 
ecoturismo são segmentos turísticos que apresentam um crescimento anual 
considerável, destacando-se das demais, entretanto, no Brasil ainda são atividades 
incipientes e carentes de regulamentações e incentivos reais para sua implantação 
sustentável, ou seja, mediante um processo rigoroso de planejamento que atenda às 
especificações e exigências legais.  
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