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RESUMO

TEIXEIRA, Fernanda Pires. Gestão do conhecimento aplicada à gestão sustentável do turismo em parques 

nacionais. 231 f. Tese (Doutorado) Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.

Esta  tese  tem  como  objetivo  a  construção  de  um  modelo  tecnológico  que  dê  suporte  à  gestão  do 

conhecimento do turismo sustentável em Parques Nacionais amparado por ferramentas tecnológicas que 

permitam a interação e colaboração do conhecimento entre os envolvidos com a prática dessa atividade 

turística. O principal motivador deste estudo refere-se à lacuna na troca de informações e experiências 

práticas e na ausência de um efetivo processo de colaboração em redes entre gestores, pesquisadores, 

sociedades  locais  e  demais  interessados.  Outro  fator  motivador  é  a  dificuldade  relacionada  tanto  ao 

entendimento das questões conceituais sobre turismo sustentável quanto às estratégias para promover a 

aplicação desse conceito. O trabalho tem como foco a gestão do conhecimento do turismo sustentável em 

Parques Nacionais, destacando-se a importância de promover ampla discussão e reflexão com relação ao 

desenvolvimento deste tema. A base teórica para sustentação desta pesquisa divide-se em duas partes: a 

primeira,  referente  à  pesquisa  bibliográfica  sobre  unidades  de  conservação,  em  particular  os  Parques 

Nacionais, sobre práticas de turismo em áreas protegidas e a criação e gestão do conhecimento; a segunda, 

referente à pesquisa de campo para levantamento dos processos e fluxos de informações relacionados ao 

turismo sustentável nos Parques Nacionais. Como resultado desta pesquisa, apresentar-se-á um modelo 

tecnológico com a finalidade de proporcionar a colaboração e interação das pessoas e, consequentemente, 

a  criação e  o  compartilhamento do conhecimento entre  gestores  e  demais  pessoas  envolvidas  com o 

turismo nos Parques Nacionais, transformando conhecimentos tácitos em conhecimentos explícitos.

Palavras-chave:  Gestão  do  conhecimento.  Turismo  sustentável.  Unidade  de  conservação.  Modelo 

tecnológico.



ABSTRACT

TEIXEIRA, Fernanda Pires. Knowledge Management in the sustainable management of tourism in national 

parks. 231 p. Thesis (Doctorate) Post-Graduation Program in Engineering and Knowledge Management. 

Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2010.

This thesis aims at building a technological model that supports management of knowledge on sustainable 

tourism in  National  Parks  supported by  technological  tools  that  allow interaction and collaboration of 

knowledge between those involved with the practice of tourism. The main motivation of this study refers to 

the gap in the exchange of information and practical experience in the absence of an effective process of 

collaboration networks between managers, researchers, local societies and other stakeholders.  Another 

motivating  factor  is  the  difficulty  related  both  to  the  understanding  of  conceptual  issues  regarding 

sustainable tourism strategies to promote the implementation of that concept. The work focuses on the 

management  of  knowledge  on  sustainable  tourism  in  National  Parks,  highlighting  the  importance  of 

promoting widespread discussion and reflection regarding the development of this theme. The theoretical 

basis for support of this research is divided into two parts: first, referring to the literature on protected 

areas,  in  particular National  Parks,  about practices of  tourism in protected areas and the creation and 

management  of  knowledge,  the  second  concerning  to  field  research  to  survey  the  processes  and 

information flows related to sustainable tourism in National Parks. As a result of this research will provide a 

technological model for the purpose of providing collaboration and interaction of people and hence the 

creation and sharing of knowledge between managers and others involved with tourism in National Parks, 

making tacit knowledge into explicit knowledge.

Key-words: Knowledge management. Sustainable tourism. Conservation unit. Technological model.
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 1  INTRODUÇÃO

Neste capítulo faz-se a contextualização do tema, delineia-se o cenário de estudo e 

apresenta-se o problema de pesquisa. Em seguida destacam-se as hipóteses, o objetivo 

geral e os objetivos específicos. Por fim, descreve-se a delimitação, a justificativa e o 

ineditismo da pesquisa, bem como a estrutura utilizada neste trabalho.

 1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO

O estudo envolve três focos de pesquisa: o primeiro refere-se aos Parques Nacionais; o 

segundo,  ao turismo sustentável  nessas  áreas  ambientais;  e  o terceiro,  à  gestão do 

conhecimento dessas práticas turísticas.

Os Parques Nacionais, hoje espalhados pelo mundo, originaram-se principalmente da 

preocupação do homem com a conservação dos ambientes naturais.  Já no Início da 

Idade Média essa preocupação se fazia presente,  mesmo que para fins econômicos, 

época em que “todo domínio comporta uma parte de floresta, que não custa nada e 

serve de poupança” (VEYNE, 2002, p. 156).

Riera-Melis (1998, p. 390) coloca que “desde o início do Séc. XII a necessidade de dispor 

de zonas de caça próximas e de reservas de madeira de qualidade para construção e 

lenha induz  os  senhores  a regulamentar  a  exploração das  florestas”.  Nessa época a 

exploração  dos  recursos  naturais  era  baseada  na  força  humana,  sendo  o  impacto 

ambiental relativamente pequeno.

Com a Revolução Industrial  “a implantação de técnicas de produção e um modo de 

consumo  predatórios  vêm  provocando  um  grande  impacto  das  atividades  humanas 

sobre o meio ambiente [...]” (BURSZTYN, 1994, p. 13).

Após a Segunda Guerra Mundial, surge o modelo de crescimento baseado na concepção 

dos  recursos  naturais  como  bens  livres,  disponíveis  em  quantidades  consideradas 

ilimitadas  e  de  apropriação  gratuita,  e  mostra-se  como  fator  de  rápida  quebra  de 
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equilíbrio  ecológico.  Essa  sociedade  industrial  traz  no  seu  bojo  elementos  como 

máquinas  e ferramentas  mais  especializadas,  trabalhadores  especializados,  produção 

em série, energia, entre outros; enfim, tudo voltado para a produção de bens materiais.

Os países cresceram economicamente, industrializaram-se e as empresas também 
aperfeiçoaram  as  técnicas  de  produção  e  gerenciamento  utilizados  em  seus 
processos operacionais. Entretanto, esta produção crescente e sem limites passou 
a consumir uma quantidade cada vez maior dos recursos finitos da natureza, seja 
como matérias-primas ou como esgotos para seus rejeitos e sobras degradantes 
do solo, da água e da atmosfera (SCHENINI, 2005, p. 17).

Perante essa exploração predatória do ambiente, acontece o despertar da consciência 

ecológica de uma pequena parcela da sociedade.  Ao mesmo tempo em que o avanço 

industrial  traz  um  aumento  na  exploração  dos  recursos  naturais,  ocorre  também  a 

necessidade de conservar e proteger a natureza e a preocupação com esse fato.

Nas décadas de 1960 e 1970 acontecem as primeiras iniciativas governamentais,  ou 

seja, o encontro de várias nações com o propósito de discutir o assunto conservação 

ambiental.  Em 1966 nasce o Clube de Roma, o qual publicou o relatório “Limites do 

Crescimento”,  no  qual  são  estudadas  as  ações  para  obter  no  mundo  um  equilíbrio 

global,  tendo  em  vista  determinadas  prioridades  globais.  Em  1972,  acontece  em 

Estocolmo a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, a qual declarou 

a  necessidade  de  elaboração  de  uma  política  ambiental  voltada  para  um 

desenvolvimento, concomitante com a preocupação ambiental física, social e humana 

(CMMAD, 1991, p. 9).

Em paralelo à evolução da consciência pela conservação do meio ambiente, acontece 

também o  despertar  da  sociedade  para  uma nova  atividade  econômica,  o  turismo, 

objeto principal deste estudo de aplicação de gestão do conhecimento.

Historicamente  o  turismo  surge  com  as  primeiras  viagens  realizadas  pela  rainha 

Hatshepsut do antigo Egito, para fins religiosos, comerciais e terapêuticos, por volta de 

1490  a.C.  (McIntosh,  1965).  Entretanto,  com  o  tempo,  as  viagens  passam  a  ser 

organizadas para um número maior de passageiros.
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Após a Segunda Guerra Mundial e a evolução do capitalismo, o turismo dá o seu grande 

salto,  representando o poder  de compra  das  pessoas  e  do bem-estar  resultante  da 

restauração da paz  no mundo,  tendo como impacto direto a  origem do turismo de 

massa (FOURASTIÉ, 1979).

[…] precisamente ao contexto surgido após o fim da Segunda Gerra Mundial, com 
a  incorporação,  pela  sociedade  civil,  dos  progressos  tecnológicos  nas 
comunicações  e  nos  transportes.  A  partir  daí,  deram-se  as  condições  para 
emergência de amplos segmentos sociais, e passaram a ter, também, acesso aos 
bens de consumo (entre eles as viagens) que começavam a ser proporcionados 
por conta do desenvolvimento econômico de larga escala que então se verificava 
(PIRES, 2002, p. 33).

Como  esse  turismo  não  era  planejado,  a  atividade  causou  diversos  impactos  nos 

ambientes receptores. Como afirma Pellegrini Filho (1993), a imagem do turismo como 

fator de poluição e destruição deve ser debitada ao turismo de massa.

O  turismo  é  considerado  uma  indústria  e,  assim  como  os  demais  setores  da 
economia  moderna,  depende  da  apropriação  e  exploração  da  natureza  e  das 
sociedades  locais.  Os  exemplos  de  degradação  ambiental  e  sociocultural 
decorrentes do turismo são abundantes, assim como o são para agropecuária ou 
outros setores da indústria:  a utilização não-sustentável até o esgotamento de 
suas fontes de matérias-primas e transferência para outros locais de exploração 
(MENDONÇA, 2001, p. 19).

Com a evolução da consciência ecológica por parte da sociedade e a criação de Parques 

Nacionais em diversos países, surgem as atividades turísticas focadas na visitação desse 

tipo de unidade de conservação.

A criação de Parques Nacionais e demais áreas naturais protegidas tem sido um 
dos  principais  elementos  de  estratégia  para  conservação  da  natureza,  em 
particular nos países do terceiro mundo. Desde seu início, os Parques Nacionais 
foram  estabelecidos  para  fornecer  às  populações  urbanas  meios  de  lazer  e 
contemplação do mundo natural. (DIEGUES, 1997, p. 85).

Segundo Ruschmann (2001, p. 9):

o turismo contemporâneo é um grande consumidor da natureza e sua evolução, 
nas últimas décadas, ocorreu como consequência da “busca do verde” e da “fuga” 
dos  tumultos  dos  grandes  conglomerados  urbanos  pelas  pessoas  que  tentam 
recuperar o equilíbrio psicofísico em contato com os ambientes naturais durante 
seu tempo de lazer.
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Concomitantemente a conscientização pela conservação da natureza emerge formas de 

turismo  sustentáveis,  os  quais  pretendem  minimizar  os  efeitos  gerados  ao  meio 

ambiente.

As principais definições para o turismo sustentável são influenciadas pelo Relatório de 

Brundtland  da  Comissão  Mundial  sobre  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento,  o  qual 

conceitua Desenvolvimento Sustentável como aquele que “responde às necessidades do 

presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas 

próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 9).

De  acordo  com  Seabra  (2001,  p.  29)  o  turismo  sustentável  “é  uma forma de  lazer 

harmoniosa,  fundamentada  na  autodeterminação,  na  valorização  das  populações 

nativas e no respeito ao meio ambiente”.  Já  Swarbrooke (2000,  p.  19) define como 

“turismo que é economicamente viável, mas que não destrói os recursos dos quais o 

turismo do futuro dependerá, principalmente o meio ambiente físico e o tecido social 

da comunidade local”.

Para  este  trabalho considera-se  que o  turismo sustentável  é  aquele  que atende,  de 

forma  simultânea,  às  demandas  dos  turistas  e  das  regiões  visitadas,  e  preserva  as 

oportunidades  para  o  futuro.  Também  propicia  o  gerenciamento  dos  recursos,  de 

maneira que as necessidades sociais, econômicas e ambientais sejam atendidas, sem 

desprezar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas.

Dessa forma, a criação e o manejo dos Parques Nacionais avançaram como técnica e 

ciência e contam hoje com objetivos tão variados quanto a preservação da diversidade 

biológica, a manutenção de serviços ecológicos essenciais, a proteção de monumentos 

naturais  e  belezas  cênicas  associadas  à  promoção  de  pesquisa  científica,  educação, 

recreação, turismo ecológico e desenvolvimento regional (MILANO, 1999).

Nas últimas décadas, as atividades de gestão das unidades de conservação assumiram o 

papel de vanguarda conservacionista, elevando o nível de profissionalização do pessoal 

envolvido  nas  atividades  afins,  juntamente  com  o  advento  de  disciplinas,  cursos 
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acadêmicos e de especialização dirigidos às unidades ou nelas ambientadas, publicações 

específicas e websites dedicados ao assunto, eventos científicos e uma série de outras 

atividades que, de maneira articulada ou não, contribuem para a melhoria permanente 

das áreas protegidas (FARIA; PIRES, 2007, p. 12).

Por outro lado, Solha (2010, p. 42) afirma existirem “sérias dificuldades relacionadas 

tanto ao entendimento das questões conceituais sobre turismo sustentável quanto às 

estratégias para promover a aplicação desse conceito”. Destaca, ainda, a importância de 

promover  uma  ampla  discussão  e  reflexão  sobre  a  promoção  do  desenvolvimento 

sustentável do turismo.

A  discussão  sobre  o  turismo  responsável  ligado  a  um  desenvolvimento 
socioambiental  sustentável  vem  emergindo  tanto  junto  às  comunidades 
receptoras  como  no  meio  acadêmico,  gerando  a  necessidade  de  pensar  esta 
temática sob o olhar interdisciplinar,  em virtude de sua complexidade (ANJOS; 
ANJOS; RADOS, 2010, p. 128).

Todavia, pelo fato de os Parques Nacionais encontrarem-se dispersos geograficamente, 

é essencial a proposição de formas para canalizar as informações relevantes e propiciar 

a interação e colaboração entre os interessados, incluindo o compartilhamento de suas 

experiências e melhores práticas a respeito do turismo sustentável nessas regiões.

Nesse sentido, a  internet e o avanço das tecnologias de informação e comunicação, 

incluindo mais recentemente os conceitos de colaboração e interação proporcionados 

pela Web 2.0, viabilizam discussões a respeito de assuntos específicos e o respectivo 

compartilhamento de conhecimentos.

Primo  (2007,  p.  4)  comenta  que,  a  partir  dos  recursos  da  Web  2.0,  é  possível 

potencializar  a  livre  criação  e  a  organização  de  informações  compartilhadas  por 

intermédio  de  associações  mentais.  Nesse  caso,  importa  menos  a  formação 

especializada  de  membros  individuais.  A  credibilidade  e  a  relevância  dos  materiais 

publicados são reconhecidas a partir da constante dinâmica de construção e atualização 

coletiva.
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Com  esse  contexto  apresentado,  verifica-se  a  seguir  o  problema  e  as  questões  da 

pesquisa,  os quais  norteiam este trabalho de proposição de um modelo tecnológico 

para gestão do conhecimento do turismo sustentável em Parques Nacionais.

 1.2  PROBLEMA DE PESQUISA

Nos  últimos  anos  observa-se  um  crescimento  acentuado  das  atividades  turísticas 

realizadas  nas  unidades  de conservação,  principalmente naquelas  classificadas  como 

Parques Nacionais (ICMBio, 2010).

Com  a  conscientização  da  sociedade  pela  preservação  e  conservação  de  ambientes 

naturais, surgem tipos de turismo denominados alternativos, contrários ao turismo de 

massa, com características baseadas na sustentabilidade econômica, social e ambiental 

como, por exemplo, o ecoturismo e o turismo ecológico.

Entretanto,  em razão de os Parques  Nacionais  estarem geograficamente distribuídos 

pelo amplo território brasileiro,  os seus gestores,  pesquisadores,  sociedades locais e 

demais interessados em turismo nessas áreas, encontram certa dificuldade para trocar 

informações e experiências.

Ao permitir  acesso às informações pertinentes sobre rotinas  e melhores práticas de 

outros Parques semelhantes, os gestores e demais interessados poderão compartilhar 

conhecimentos  e,  a  partir  disso,  planejar  estrategicamente  as  ações  e  metas  para 

práticas sustentáveis de turismo nessas áreas.

A disponibilização de um modelo tecnológico para a gestão do conhecimento sobre 

turismo sustentável em Parques Nacionais, por meio da rede mundial de computadores, 

pode trazer melhorias na gestão do turismo nessas unidades.  Considera-se essencial 

propor uma solução tecnológica acessível para todos os interessados.

Dessa forma, pergunta-se: quais elementos de gestão do conhecimento podem compor 

um modelo para a gestão dos Parques Nacionais na perspectiva do turismo sustentável? 

Ou,  de  forma  mais  direta,  como  o  modelo  tecnológico  proposto  para  a  gestão  do 
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conhecimento pode apoiar os Parques Nacionais a lidarem com a gestão do turismo 

sustentável?

Pode-se afirmar que o modelo tecnológico proposto, se bem utilizado, propiciará meios 

para  troca  de  informações  e  experiências,  disseminando  a  prática  do  turismo 

sustentável entre as pessoas envolvidas nos diversos ambientes protegidos.

Por fim, além do problema de pesquisa exposto acima, outras questões são levantadas 

com  a  finalidade  de  embasar  a  concepção  do  modelo  tecnológico  de  gestão  do 

conhecimento para o turismo sustentável em Parques Nacionais.

 1.3  QUESTÕES DE PESQUISAS

No presente estudo elaboraram-se os seguintes subquestionamentos para apoiar,  de 

forma integrada, a questão principal da pesquisa:

a) Como  se  encontram  estruturadas  as  unidades  de  conservação  do  Brasil,  em 

particular os Parques Nacionais?

b) Quais são as características do turismo praticado em Parques Nacionais?

c) Quais  são  os  mecanismos  utilizados  atualmente  para  apoio  à  gestão  do 

conhecimento do turismo sustentável nos Parques Nacionais?

d) Quais ferramentas de interação e colaboração podem ser utilizadas na gestão do 

turismo sustentável nos Parques Nacionais?

Com  base  nas  questões  de  pesquisa  elencadas,  buscar-se-á  apontar  hipóteses  que 

venham sustentar a necessidade de utilização de um modelo tecnológico para a gestão 

do conhecimento do turismo sustentável dos Parques Nacionais.

 1.4  HIPÓTESES

O problema, sendo uma dificuldade sentida, compreendida e definida, necessita de uma 

resposta  provável,  suposta  e  provisória,  que  é  a  hipótese.  Para  Alves-Mazzotti  e 

Gewandsznajder (1999, p. 70) as hipóteses “devem também ser compatíveis com pelo 
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menos uma parte do conhecimento científico”.

Fachin  (1993,  p.  61)  coloca  que  na  pesquisa  a  hipótese  “passa  por  dois  processos 

importantes:  a  sua  correta  formulação  e  o  seu  teste”;  portanto,  “com o  intuito  de 

encontrar soluções para o estudo em questão, as hipóteses poderão ser comprovadas 

ou  refutadas”.  De  qualquer  forma,  quando  uma  ou  mais  hipóteses  movem  uma 

pesquisa,  sua  explicitação  no  trabalho  é  fundamental,  pois  os  resultados  podem 

confirmá-las ou contradizê-las, forçando a sua reformulação (MATTAR, 2008, p. 162).

Nesse sentido, esta pesquisa orienta-se pelas seguintes hipóteses:

● Se o modelo tecnológico proposto oferecer uma estrutura conceitual adequada, 

então este  poderá apoiar  o processo de gestão do conhecimento de turismo 

sustentável em Parques Nacionais, bem como subsidiar o planejamento turístico 

e ambiental dessas unidades.

● Se  o  modelo  tecnológico  utilizar  ferramentas  que  permitam  a  interação  e 

colaboração por meio de ambientes virtuais, então, este poderá trazer benefícios 

no  que  tange  à  codificação,  armazenamento,  reutilização,  transferência  e 

compartilhamento do conhecimento, além de proporcionar a integração entre os 

envolvidos com os Parques Nacionais.

As questões de pesquisa, bem como as hipóteses, demonstram o interesse em criar um 

modelo tecnológico para propiciar a gestão do conhecimento do turismo sustentável 

em Parques Nacionais e, consequentemente, o planejamento para essas unidades.

 1.5  OBJETIVOS DA PESQUISA

Os objetivos que orientam este trabalho são os seguintes.

 1.5.1 Objetivo geral

O objetivo  geral  deste  trabalho é  propor um modelo  tecnológico  que dê suporte  à 

gestão do conhecimento do turismo sustentável em Parques Nacionais.
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 1.5.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são:

● identificar os processos e fluxos de informações existentes, relacionados à gestão 

do conhecimento do turismo sustentável em Parques Nacionais;

● selecionar ferramentas tecnológicas que deem suporte à proposição do modelo;

 1.6  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Considerando a existência de diversas categorias de unidades de conservação, e o fato 

de que nem todas têm permissão para prática do turismo, o presente trabalho se limita 

a estudar o universo do turismo sustentável relacionado aos Parques Nacionais.

A pesquisa qualitativa, utilizada para dar subsídios à construção do modelo tecnológico 

visando à resolução do problema, limita-se aos Parques Nacionais encontrados dentro 

do bioma Mata Atlântica, que possuam plano de manejo elaborado, ou seja, o Parque 

Nacional  da  Serra  dos  Órgãos,  o  Parque  Nacional  do  Iguaçu,  o  Parque  Nacional  de 

Aparados  da  Serra,  o  Parque  Nacional  de  Caparaó,  o  Parque  Nacional  da  Serra  da 

Bocaina  e  o  Parque  Nacional  da  Serra  Geral.  A  opção pelos  Parques  com plano  de 

manejo deve-se ao fato de que existe uma regulamentação de suas atividades turísticas.

O modelo tecnológico proposto limita-se a apresentar um conjunto de elementos de 

gestão  do  conhecimento  com  suporte  de  ferramentas  tecnológicas  adequados  ao 

processo de gestão do conhecimento no turismo sustentável nos Parques Nacionais.

No entanto, os efeitos desta pesquisa podem ser observados em sua plenitude com a 

aplicação do modelo tecnológico na totalidade dos Parques Nacionais do Brasil. O foco 

da pesquisa está dirigido exclusivamente para a gestão do conhecimento do turismo 

sustentável em Parques Nacionais, levando em consideração aspectos de colaboração, 

compartilhamento e criação do conhecimento pelos gestores e demais envolvidos com 

o turismo nessas áreas protegidas,  e  propiciando a  transformação do conhecimento 

tácito em conhecimento explícito.
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 1.7  JUSTIFICATIVA

A busca pela conservação ambiental é um tema considerado cada vez mais relevante 

nos  dias  atuais.  Algumas  crenças  conservacionistas  têm  apoiado  que  existe  relação 

entre as ações humanas e a preservação do meio ambiente. Alguns estudiosos da área 

acreditam  que  problemas  tais  como  erosão  do  solo,  degradação  das  pastagens, 

desertificação, perda das florestas e a destruição da vida selvagem exigem intervenção 

para que se previna uma deterioração ainda maior (MICHEL; PRETTY, 2009, p. 185).

Nesse sentido, cada vez mais, em função da conscientização pela conservação do meio 

ambiente, ocorre a criação de novas unidades de conservação, entre as quais destacam-

se  os  Parques  Nacionais.  Essas  unidades  contribuem  significativamente  na 

conscientização da sociedade para a conservação da biodiversidade.

Entretanto,  apesar  de  sua  importância,  muitas  vezes  não  existem  informações 

necessárias  e  conhecimentos  suficientes  para  um  gerenciamento  adequado  dessas 

áreas,  como  por  exemplo:  Qual  conhecimento  deve  ser  levado  em  conta  no 

estabelecimento  de  Parques  Nacionais?  Quais  prioridades  e  preferências  devem ser 

consideradas para uma conservação bem-sucedida da biodiversidade?

Além  disso,  nem  sempre  os  gestores  possuem  conhecimentos  suficientes  dos 

ecossistemas  para  prever  sua  evolução.  Mesmo  se  o  conhecimento  existe,  não  é 

transmitido corretamente a quem decide, e a informação não circula muito bem. Essa 

ausência de informações é uma desvantagem para guiar as estratégias de conservação e 

avaliar efeitos das medidas que foram adotadas (LÉVÊQUE, 1999, p. 168).

Um ponto importante na discussão deste tema é que legalmente os Parques Nacionais 

permitem  a  visitação  pública,  sendo  uma  das  principais  causas  de  insucesso  na 

implantação  e  gestão  deles  a  ausência  de  normas  e  práticas  para  visitação  e 

conservação, as quais devem fazer parte de um adequado plano de manejo. Permitir o 

compartilhamento das melhores práticas de gestão é fundamental para o avanço do 

turismo sustentável nessas regiões.
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Swarbrooke (2000) considera que a prática do turismo sustentável é a melhor forma de 

minimizar os impactos causados pela presença humana nessas áreas; porém, é muito 

importante  não  confundir  o  conceito  de  turismo  sustentável  com  outros  tipos  de 

turismo alternativo, como por exemplo, o ecoturismo.

Para a Sociedade Internacional do Ecoturismo –  The International Ecotourism Society 

(TIES, 2007), o ecoturismo deve ser entendido como uma viagem responsável para áreas 

naturais que conservam o ambiente e melhorem o bem-estar da população local; além 

disso, deve seguir princípios como: desenvolver a consciência e o respeito ambiental e 

cultural; fornecer experiências positivas para visitantes e anfitriões; fornecer benefícios 

financeiros e poder legal de decisão para o povo local;  minimizar impactos;  fornecer 

benefícios  financeiros  diretos  para  a  conservação;  apoiar  os  direitos  humanos 

internacionais  e  acordos  trabalhistas;  elevar  a  sensibilidade  pelo  contexto  político, 

ambiental e social dos países anfitriões.

De  acordo  com  Kinker  (2002,  p.  31),  o  ecoturismo  pode  tanto  beneficiar  quanto 

prejudicar  o ambiente visitado, sendo necessário que ele seja planejado de forma a 

oferecer o maior benefício ao turismo e o menor impacto ambiental. Deve-se buscar 

controlar  a  interação  homem/natureza,  de  modo  que  o  meio  ambiente  não  sofra 

impactos negativos e o turista tenha não só uma experiência agradável, mas seja levado, 

por meio da interpretação da natureza e do lazer dirigido, a incorporar mudanças de 

atitudes e comportamentos.

Sob essa ótica, o ecoturismo possui como força principal a apreciação da natureza, o 

lazer e a educação. Todavia, esses elementos devem ser dirigidos de tal forma que, sem 

os  prejudicar,  determinem o  mínimo impacto  ambiental  e  tornem-se,  de  fato,  uma 

forma  alternativa  de  turismo  sustentável.  Assim,  o  planejamento  de  manejo  deve 

ofertar  mecanismos  que  satisfaçam  tanto  as  expectativas  do  ecoturista  quanto  a 

proteção e conservação ambientais. Isso implica, no caso dos Parques Nacionais, uma 

estrutura organizacional e procedimental que contemple todos os aspectos que possam 

satisfazer essas expectativas.
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O turismo sustentável deve englobar uma gestão eficiente do meio ambiente no qual se 

pretende implantar equipamentos turísticos.  Ele não defende que os recursos sejam 

intocáveis,  como  desejam  muitos  ambientalistas,  mas  sim  que  ocorra  um 

desenvolvimento controlado em harmonia com os aspectos naturais e socioculturais de 

um recurso turístico (RUSCHMANN, 2000, p. 82).

Nesse sentido, é importante que gestores e demais interessados em Parques Nacionais 

tenham  acesso  à  informações  sobre  o  contexto  dessas  áreas,  como  por  exemplo 

aspectos  ambientais,  práticas  de atividades  turísticas sustentáveis  e,  principalmente, 

sobre erros e acertos na gestão de outras unidades de conservação, para, em seguida, 

de forma colaborativa, possam construir novos conhecimentos e compartilhá-los com 

outros interessados.

[…] nenhum método científico será capaz de responder a todas as questões sobre 
como deveríamos manejar os recursos naturais visando à gestão de áreas naturais 
protegidas, sem falar em encontrar as respostas adequadas. Os resultados são 
sempre abertos a várias interpretações. Todos os atores, especialmente aqueles 
com  envolvimentos  e  interesses  sociais  e  econômicos  diretos,  têm  uma 
perspectiva diferente sobre o problema (MICHEL; PRETTY, 2009, p. 185).

Trazer informação para perto das pessoas e dar oportunidade para que elas participem 

ativamente no processo de construção do conhecimento é fundamental para ampliar a 

consciência em prol desta causa tão importante: a conservação e preservação do nosso 

maior patrimônio, o lugar onde vivemos e em que nossos descendentes viverão.

 1.8  RELEVÂNCIA E INEDITISMO

A relevância sobre o tema  Turismo Sustentável em Parques Nacionais  é evidenciada 

pelas inúmeras ações governamentais e publicações científicas realizadas por diversos 

pesquisadores e autores nos últimos anos.

Com relação às ações governamentais, Beni (2003, p. 8) afirma que as discussões sobre 

o turismo por parte do poder público tiveram início em 1995, quando, por iniciativa da 

Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),  realizou-se  a  Primeira  Conferência  sobre  o 
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Turismo Sustentável, em Lanzarote, nas Ilhas Canárias.

Destaca-se também a criação do Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável (CBTS), em 

2001,  para  atuar  como  órgão  gestor,  consultivo  e  acreditador  do  processo  de 

certificação do turismo sustentável no país, além do lançamento, no ano de 2002, do 

Programa  de  Certificação  do  Turismo  Sustentável,  liderado  pelo  Instituto  de 

Hospitalidade  (IH)  e  pelo  CBTS.  Cita-se  ainda  a  atuação  do  grupo  brasileiro 

representante do Fundo Mundial da Natureza – World Wildlife Fund (WWF do Brasil), 

com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),  com ações na esfera 

municipal  do  setor  público,  realizando  seminários  sobre  políticas  públicas  e  o 

desenvolvimento do turismo sustentável (SOLHA, 2010, p. 40).

No mesmo sentido, em 2000 o IBAMA publicou o Programa de Uso Público e Ecoturismo 

em Parques Nacionais: oportunidades de negócios. Conforme esse documento, cabe ao 

ecoturismo  estabelecido  em  Parques  Nacionais  não  apenas  aumentar  as  receitas 

geradas  nessas  áreas,  mas  também  fomentar  a  visita  ordenada,  contribuir  com  a 

conservação dos recursos naturais  florísticos,  faunísticos e com as paisagens cênicas 

locais, promovendo a utilização racional do patrimônio natural (SILVA; MAIA, 2008).

Em 2003, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) elaborou o documento “Diretrizes 

para  Visitação  em  Unidades  de  Conservação”,  com  base  nas  regras  definidas  pelo 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), com o objetivo de 

auxiliar o planejamento e a gestão das visitas dessas áreas (BRASIL, 2006).

Em  paralelo  a  essas  ações,  a  comunidade  científica  vem  gerando  uma  série  de 

publicações.  Sobre  o  ecoturismo,  conceito  comumente  relacionado  ao  turismo 

sustentável, Passold e Kinker (2010) apresentam uma proposta para sua implementação 

em  unidades  de  conservação;  consideram  importante,  para  alcançar  os  objetivos 

principais da sustentabilidade, oferecer condições aos gestores das unidades. Por isso, 

propõem a consolidação de um sistema de informação das unidades de conservação 

tanto para visitantes quanto para fornecer dados de apoio ao manejo das visitações e 

dos recursos financeiros captados por estas.
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Holanda e Arruda (2004) analisam a qualidade dos serviços ecoturísticos em área de 

proteção ambiental, utilizando como estudo de caso o Parque Nacional de Jericoacoara, 

situado no estado do Ceará.

No mesmo sentido, Sobral-Oliveira, Costa e Santos (2009) elaboram um planejamento 

de trilhas para o uso público em Parques Nacionais,  utilizando a metodologia Limite 

Aceitável de Câmbio (LAC), a qual elabora um mapa cognitivo dos impactos positivos e 

negativos das trilhas e analisa a percepção ambiental dos visitantes.

Irving et al. (2008) apresentam um processo de construção de tecnologia social para a 

gestão  da  biodiversidade  dos  Parques  Nacionais,  por  meio  do  projeto  Simulação  

Participativa  para  a  Gestão  de  Parques  (SIMPARC);  consiste  em  um  jogo  lúdico  e 

pedagógico para apoiar os diferentes atores sociais na gestão dos Parques Nacionais.

Santos Júnior e Pires (2007) desenvolvem seu trabalho sobre o turismo em unidades de 

conservação com foco no uso público nos Parques.

Na área do turismo sustentável e do desenvolvimento sustentável do turismo, alguns 

autores desenvolvem trabalhos relevantes, entre eles Dachary (1996), Pires et al. (2002) 

e Santos, Silveira e Baran (2002), com destaque para Corrêa (2003), que apresenta  A 

proposta  metodológica  para  a  comunicação  em  rádio:  suporte  para  um  turismo  

sustentável; em sua obra utiliza o rádio como meio de comunicação para verificar sua 

eficiência na difusão de conceitos de educação ambiental e divulgar informações sobre 

turismo e meio ambiente.

Na mesma área  de pesquisa,  Trujilho,  Domingues  e  Heubel  (2003)  contribuem com 

estudos sobre a integração da comunidade local no processo de planejamento turístico 

sustentável.

Souza  (2008)  apresenta o estudo de intervenções  em direção à  sustentabilidade  do 

turismo de natureza com a aplicabilidade de ferramentas de gestão do ecoturismo nas 

áreas naturais protegidas da região central de Portugal.

Mazaro (2007) apresenta o modelo de avaliação de competitividade e sustentabilidade 
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estratégica  dos  destinos  turísticos,  denominado  Competenible  Model;  esse  modelo 

consiste em quatro dimensões do sistema turístico local: dimensão I – desenvolvimento 

turístico do destino; dimensão II – competitividade turística do destino; dimensão III – 

sustentabilidade turística do destino;  dimensão IV – condição geral,  sustentabilidade 

estratégica do destino.

Sampaio, Fernandes e Philippi Jr. (2010) sugerem a utilização da metodologia Planeação 

Estratégica e Comunicativa (PEC) e da metodologia  Gestão Organizacional Estratégica  

para o Desenvolvimento Sustentável (SiGOS), as quais têm como pressuposto o uso do 

conhecimento organizacional das pessoas no processo de planejamento e gestão.

No  mesmo  sentido,  Acerenza  (1987)  apresenta  uma  proposta  de  planejamento 

estratégico  do  turismo em  cinco  fases:  análise  da  gestão;  avaliação  da  situação  do 

turismo;  formulação  da  política  do  turismo;  determinação  das  estratégias  de 

desenvolvimento; e especificação dos programas de ação.

Hall (2001) sugere que o processo de planejamento estratégico do turismo siga algumas 

fases como, por exemplo:  Onde queremos chegar? Como chegar lá? Como saber se 

chegamos?  Sua  proposta  apresenta,  de  forma  simples,  a  ação  do  processo  de 

planejamento, com destaque para a estratégia e a colaboração que podem contribuir 

para um caráter sustentável ao turismo.

Xavier  e  Maia  (2009)  fazem um comparativo  entre  o  planejamento do turismo e  o 

planejamento estratégico de um município, utilizando um estudo de caso comparativo 

para análise da integração e das contradições existentes nas ações propostas em tais 

planejamentos.

Em sua pesquisa, Santos (2007) apresenta e discute 11 modelos teóricos aplicados ao 

turismo que, de alguma forma, buscam representar e sistematizar elementos e relações 

características do fenômeno turístico, entre os quais destacam-se o modelo de Palhares 

(2002), Leiper (2002), Hall (2001) e Beni (1998).

Com relação à gestão do conhecimento, alguns autores propõem modelos que podem 
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ser aplicados em diversas áreas; destacam-se: Zanjani, Rouzbehani e Dabbagh (2008); 

Cecez-Kecmanovic  e  Jerram  (2004);  Rossatto  (2002);  Angeloni  (2002);  Nonaka  e 

Takeuchi  (1997).  No  entanto,  embora  esses  modelos  de  gestão  do  conhecimento 

abordem diversas áreas, nenhum deles se preocupa especificamente com a gestão do 

conhecimento do turismo sustentável em Parques Nacionais.

Destaca-se  o  trabalho  de  Muresan  (2009)  sobre  uma  plataforma  de  gestão  do 

conhecimento baseada no conhecimento de arquitetura de gestão em áreas ambientais, 

sociais  e  econômicas,  tendo  como  foco  o  apoio  às  estratégias  de  desenvolvimento 

regional sustentável.

Enfim,  considerando  as  pesquisas  realizadas  até  o  mês  de  abril  de  2010  nas  bases 

SCOPUS e WEB OF SCIENCE, incluindo o Journal Sustainable Tourism, com a combinação 

das  palavras-chave  “Tourism”,  “Sustainable  Tourism”,  “Model”  e  “Knowledge 

Management” na área “Social Science e Humanities”, e considerando também a extensa 

pesquisa realizada no banco de teses da Universidade Federal de Santa Catarina, banco 

de teses da CAPES e demais referências bibliográficas citadas nesse trabalho, não se 

identifica nenhuma proposta de modelo tecnológico que contemple, simultaneamente, 

o aspecto conceitual e tecnológico para gestão do conhecimento do turismo sustentável 

em Parques Nacionais, e que atenda aos diversos perfis de pessoas envolvidas nessas 

práticas.

 1.9  ADERÊNCIA DA PESQUISA AO PROGRAMA

Considera-se importante apontar as características deste trabalho de acordo com os 

norteadores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

(PPEGC), ressaltando o seu caráter multidisciplinar e a aderência às linhas de pesquisa.

Com relação à natureza multidisciplinar, destaca-se o envolvimento direto da pesquisa 

com três áreas distintas:

● unidades de conservação, em especial os Parques Nacionais, com relevância na 

área ambiental;



35

● turismo, pertencente à área da ciência social aplicada;

● sustentabilidade, abrangendo aspectos das áreas econômica, social e ambiental.

A  pesquisa  apresenta  ainda  estudos  sobre  a  gestão  do  conhecimento  e  sobre 

tecnologias  de  informação  e  comunicação,  envolvendo  diretamente  a  teoria  da 

Engenharia e da Gestão do Conhecimento.

A  aderência  do trabalho  pode ser  observada tanto  na  linha  de pesquisa  Gestão  do 

Conhecimento  da  Sustentabilidade,  pois  trata  das  variáveis  socioambientais  com  a 

criação  e  compartilhamento  associado  à  sustentabilidade  por  meio  do  modelo 

tecnológico  proposto,  quanto  na  linha  de  pesquisa  Teoria  e  Prática  em Gestão  do 

Conhecimento, pois estuda a teoria da gestão do conhecimento e sua aplicação prática 

utilizando ferramentas de tecnologia de informação e comunicação.

 1.10  ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho divide-se em seis partes, conforme ilustra a Figura 1.

    Figura 1 – Estrutura do trabalho

          Fonte: Elaborada pela autora
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A primeira parte compõe a contextualização do tema desenvolvido, o problema e as 

questões  de  pesquisa,  as  hipóteses,  o  objetivo  geral  e  os  objetivos  específicos, 

encerrando com a delimitação, a justificativa, a relevância e o ineditismo dos assuntos 

estudados,  bem  como  a  aderência  da  pesquisa  ao  Programa  de  Pós-graduação  em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina.

A segunda parte é constituída da revisão da literatura dos temas norteadores desta 

pesquisa, sendo eles: as unidades de conservação, o turismo sustentável e a gestão do 

conhecimento.

A  terceira  parte  aborda  os  procedimentos  metodológicos  que  conduzem  o 

desenvolvimento desta pesquisa,  desde a sua fundamentação teórico-empírica até a 

elaboração do modelo tecnológico proposto.

Na  quarta  parte  são  apresentados  os  dados  e  diagnósticos  da  pesquisa  empírica 

referente  à  situação  atual  da  gestão  do  conhecimento  do  turismo  sustentável  em 

Parques Nacionais.

Na  quinta  parte  é  apresentada  a  proposta  do  modelo  tecnológico  para  gestão  do 

conhecimento sobre turismo sustentável em Parques Nacionais.

Na sexta parte são feitas as conclusões finais, elencadas as limitações da pesquisa e 

sugestões para futuros trabalhos, tendo como objetivo a continuidade deste estudo.

No final deste trabalho, apresentam-se as referências, os apêndices e os anexos.

No próximo capítulo inicia-se a revisão da literatura, com a fundamentação teórica a 

respeito das unidades de conservação, turismo sustentável e gestão do conhecimento.
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 2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este  capítulo  tem  por  finalidade  apresentar  as  características  das  unidades  de 

conservação, especialmente as denominadas Parques Nacionais, delinear os principais 

conceitos sobre turismo sustentável e sobre a gestão do conhecimento.

 2.1  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

A  seguir  são  apresentadas  considerações  sobre  as  unidades  de  conservação,  em 

particular  sua  origem  e  evolução  histórica,  a  legislação  brasileira  vigente  e  as 

características específicas de cada categoria, em especial os Parques Nacionais e seus 

Planos de Manejo.

 2.1.1 Origem e evolução histórica

Nos primeiros tempos, em função de sua sobrevivência,  o ser humano era nômade, 

migrando sempre de ambiente quando os recursos de uma área tornavam-se escassos 

ou quando ocorriam mudanças de estações.  No entanto, a partir de um determinado 

momento, a população cresceu a tal  ponto que houve maior necessidade de fontes 

permanentes de alimentos. A necessidade de suprir sua fome, aliada à observação da 

natureza,  fizeram  com  que  surgissem  a  agricultura  e  tornassem  o  ser  humano 

sedentário, ou seja, com habitação fixa, o qual precisou adaptar-se ao ambiente para 

sobreviver (TOYNBEE, 1979).

Referindo-se ao nascimento da agricultura, Amaral (apud PRIM, 2003, p. 23) coloca que:

de nômade – caçador e pescador – passou o homem a ser sedentário – pastor e 
lavrador. Naturalmente que esgotados ou decrescidos os recursos naturais para 
sua alimentação – caça, pesca, frutas espontâneas, ele começou a lançar mão do 
aprisionamento e domesticação de certas espécies de animais, e a cultivar certas 
espécies e plantas, então selvagens. Brotou assim, naturalmente a agricultura.

Com  o  sedentarismo  por  causa  da  agricultura,  o  ser  humano  construiu  cidades  e 

desenvolveu  mecanismos  sociais  procurando  segurança  e  conforto.  Percebeu  a 
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necessidade de criar novos utensílios e técnicas, que em sua evolução, gradualmente, o 

distanciaram de seus antepassados primitivos.  Nesse processo o homem começou a 

mudar drasticamente o ambiente (PIRES, 2004, p. 52).

O  homem  foi  alterando  seu  comportamento,  deixou  de  agir  e  reagir  como  parte 

integrante da natureza e passou a acreditar que era superior a ela. Considerou-se dono 

e  senhor da terra,  dominando o ambiente  e acreditando que tudo que nele  existia 

estava a seu serviço e era inesgotável, ou seja, todos os recursos animais, vegetais e 

minerais eram servos da sua vontade (CARVALHO, 1999).

Um dos primeiros registros dessa nova concepção encontra-se na cultura judaica:  “E 

Deus os abençoou e lhes disse: ‘Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam 

a terra; dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam 

sobre a terra” (BÍBLIA, 1995, p. 28).

Na  época  do  Império  Romano  surge  a  concepção  da  separação  do  homem  e  da 

natureza. Segundo Guarinello (1994, p. 81): 

o imperialismo antigo não foi um imperialismo industrial e capitalista, mas um 
processo  de  expansão  de  sociedades  camponesas,  de  pequenos  e  grandes 
proprietários,  movidos  pelas  insuficiências  de  sua  economia  e  pelos  conflitos 
internos resultantes de uma distribuição desigual do meio de produção essencial: 
a terra.

Essa estrutura fez com que o homem passasse a ter uma visão menos respeitosa da 

natureza,  levando-o  a  uma  exploração  predatória  da  terra,  mesmo  porque  “Roma 

jamais desenvolveu uma ideologia naturalista” (DUPONT, 1998, p. 207).

Já na Idade Média “o cristianismo, difundindo a mística da pátria celeste e da salvação 

pessoal, separava o homem da natureza, fazendo-o aproximar seus gestos cotidianos de 

uma assunção que o liberava do meio” (DANSEREAU, 1999, p. 16). Com relação a alguns 

aspectos  ambientais,  houve  piora  em relação  à  época  romana.  Com o  aumento  da 

população,  as  florestas  foram  intensivamente  exploradas  para  construções,  lenha  e 

abertura de campos de cultivo. O uso do arado de ferro, mais pesado, fez com que a 
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erosão em determinadas regiões fosse acelerada (RIERA-MELIS,1998, p. 388-389).

Em meados do século XVIII,  com o início da Revolução Industrial,  ocorreu uma nova 

mudança de mentalidade. Os indicadores de riqueza que até então eram representados 

pela quantidade de terra possuída, deram lugar ao lucro advindo da produção.

Essa  mudança  promoveu  a  valorização  do  trabalho  humano  e  a  necessidade  por 

maiores  quantidades  de  insumos.  Além  disso,  deslocou-se  grande  quantidade  da 

população  da  zona  rural,  antes  predominante,  para  zona  urbana,  estabelecendo-se 

como mão de obra remunerada.

Ainda  como  consequência  da  industrialização,  surgiu  uma  série  de  profissões,  a 

aglomeração da população em cidades  urbanas  e a poluição do meio  ambiente em 

maior escala.  Schenini  (2005, p.  17) diz  que a “sociedade contemporânea conseguiu 

evoluir de uma economia feudal e agrícola para uma sociedade urbana com um sistema 

industrial de produção em larga escala”.

Com  o  fortalecimento  do  espírito  capitalista,  o  eixo  econômico,  que  antes  era 

autossustentável na zona rural, passou a se tornar insustentável na zona urbana.

Diante disso, parte da sociedade percebeu a importância de se preservar o ambiente e 

seus respectivos recursos naturais. Assim, uma das iniciativas encontradas foi a criação 

de Parques. Segundo Davenport e Rao (2002), a criação de Parques foi um meio que o 

homem encontrou para responder ao desafio de conviver com a natureza.

[…]  alguns  acreditam  que  o  surgimento  de  um  “movimento  pró-Parques 
Nacionais” foi  uma resposta à revolução industrial,  que colocou a humanidade 
num  curso  que  alterou  as  paisagens  naturais  em  taxas  prodigiosas.  A 
transformação  rápida  e  sem  precedentes  das  terras  provocou  um  apelo  pela 
preservação daquilo que estava sendo perdido muito rapidamente (DAVENPORT; 
RAO, 2002, p. 52).

Assim, o movimento pró-Parques teve como resposta inicial a criação, pelo Congresso 

dos Estados Unidos, em 1º de março de 1872, do Yellowstone National Park, originando 

oficialmente a primeira área protegida da idade contemporânea. O conceito moderno 

de  unidade  conservação  surgiu  com  a  criação  desse  Parque,  tendo  como  objetivo 
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principal a preservação de atributos cênicos, a significação histórica e o potencial para 

atividades de lazer e turismo (COSTA, 2002, p. 11).

Conforme Fennell (2002, p. 84):

o  Yellowstone  foi  criado  para  satisfazer  uma  ampla  injunção  de  interesses 
surgidos da mentalidade de fronteira dos Estados Unidos. Além disso, o Parque foi 
implantado para prevenir  a exploração do meio ambiente e da vida selvagem, 
para recreação e, finalmente, como um meio para o estudo científico.

Já  Davenport  e  Rao  (2002,  p.  56)  dizem que  “a  criação  de Yosemite  e  Yellowstone 

compensou  prejuízos  causados  ao  orgulho  norte-americano  e  pelo  impasse 

internacional criado pela questão 'da venda' das Cataratas do Niágara”.

O fato  é  que  a  criação  das  primeiras  áreas  de  preservação  americanas  estabeleceu 

modelo  internacional  para  outras.  O  Yellowstone  possui  uma  área  com  a  natureza 

“intocada”, sem levar em consideração que alguma atividade humana teria ocorrido na 

área em consideração ao longo dos séculos.

No decorrer dos anos, diversos países passaram a adotar a prática de criação de Parques 

com o objetivo de conservar a natureza. Alguns desses Parques pioneiros são mostrados 

no Quadro 1.

Nações Nome Ano

Estados Unidos Parque Nacional Yellowstone 1872

Austrália Parque Nacional Royal 1879

Canadá Parque Nacional Banff 1885

Nova Zelândia Parque Nacional Egmont 1894

África do Sul Parque Nacional Kruger 1898

México* 1899

Argentina Parque Nacional Nahuel Huapi 1903

Chile* 1926

Equador Parque Nacional Galápagos 1934

* Nome não citado na fonte, nem localizado.

Quadro 1 – Demonstrativo dos Parques pioneiros

                               Fonte: Adaptado de Costa (2002, p. 16-18)
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No entanto, somente depois da Segunda Guerra Mundial é que se passou a implantar 

novas áreas de conservação em grande número. Nesse momento, o modelo inicial de 

natureza intocável já havia sofrido modificações. Havia necessidade de um modelo de 

desenvolvimento  que  ao  mesmo  tempo  gerasse  riquezas  e  bem-estar  humanos  e 

conservasse  os  ambientes  naturais.  A  nova  visão  baseava-se  no  fato  de  que  o 

importante era a presença da natureza com a presença humana em pequena escala, 

voltada à manutenção ambiental sem prejudicar o meio.

Em 1948 foi criada a União Internacional para Conservação da Natureza – International 

Union for Conservation of  Nature  (IUCN)  –,  a  qual  definiu  “área natural  protegida”, 

atualmente conhecida como “unidade de conservação”,  como superfície de terra ou 

mar consagrada à preservação e manutenção da diversidade biológica, assim como os 

recursos naturais e dos recursos culturais associados e manejadas por meios jurídicos e 

outros eficazes (IUCN, 2009). Esse conceito veio satisfazer a nova visão e cobrir as áreas 

de  preservação  dotadas  de  características  variadas,  como  as  diversas  formas  de 

objetivos e ocupação humana.

Uma das mais importantes ações da IUCN refere-se à criação da Base Mundial de Dados 

sobre Áreas Protegidas – The World Database on Protected Areas (WDPA). O WDPA foi 

criado em 1981, por um projeto em parceria com outras organizações e governos, e 

desde então busca periodicamente recolher informações e torná-las disponíveis para a 

comunidade global. Segundo o relatório anual WDPA 2009, publicado em 31 de janeiro 

de 2009, existem 21.457.755 Km² de área protegida, distribuídas por 122.512 unidades 

de proteção situadas em 232 países/territórios (WDPA09, 2009).

Ainda  segundo  WDPA09 (2009),  a  criação  global  de  áreas  protegidas  apresenta  um 

crescimento exponencial, conforme pode ser visto na Figura 2.
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Figura 2 – Estatística mundial de crescimento das áreas protegidas

      Fonte: Adaptada de WDPA09 (2009)

O gráfico da Figura 2 apresenta simultaneamente a evolução do crescimento acumulado 

das áreas protegidas, representadas numa escala de zero a dezoito milhões de Km², e 

do crescimento acumulado do número de áreas protegidas, representadas numa escala 

de zero a setenta mil de unidades.

Observa-se que entre os anos de 1872 e 1920 o crescimento, tanto com relação ao 

número  de  unidades  de  proteção,  quanto  ao  total  de  áreas  protegidas  (km²),  foi 

praticamente nulo,  deixando bem caracterizado  como o  período de  surgimento  das 

primeiras unidades de conservação. Já no período entre os anos 1920 e 1970 percebe-

se um considerável crescimento linear. Após o ano de 1970 até 2007 fica explícito um 

crescimento  exponencial  do  número  de  unidades  e  do  total  de  áreas  protegidas, 

confirmando a  preocupação  dos  governos  e  sociedade  para  a  preservação  do meio 

ambiente.

Destaca-se que o gráfico não considera 52.932 áreas protegidas, as quais não dispõem 

de referência do ano de sua criação.
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 2.1.2 Origem e evolução no Brasil

No Brasil, a primeira iniciativa com conotação preservacionista data do Período Colonial. 

Em 1808, D. João VI, fugido de Portugal,  com a intenção de aclimatar as especiarias 

vindas das Índias Orientais, criou, no Rio de Janeiro, o Jardim da Aclimatação, depois o 

Real Horto, hoje Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Esta primeira iniciativa foi motivada 

mais por interesses econômicos do que de preservação ambiental (JOBIM, 1981, p. 91).

Já na época do Império, D. Pedro II volta-se para a floresta com o objetivo de captar 

água para a cidade. Porém, o processo de desmatamento ocorrido pela expansão dos 

plantios de café no século XVIII, em direção à floresta da Tijuca, havia derrubado a mata 

primitiva de praticamente toda a serra da carioca. Visando recuperá-los e resguardá-los, 

o imperador ordenou a imediata desapropriação dos cafezais e o reflorestamento da 

área. Até que em 1861 ocorre a criação das florestas da Tijuca e das Paineiras, com 

objetivo de resguardar os recursos hídricos da região. (DRUMMOND, 1997; BARRETO-

FILHO, 2004).

Mas, segundo Costa (2002, p. 18-19) a história das unidades de conservação brasileiras 

se inicia quando, inspirado na criação do Parque de Yellowstone, o político e engenheiro 

André Rebouças propõe, em 1876, a criação de Parques Nacionais nas áreas de Sete 

Quedas, da Ilha do Bananal e dos rios Tocantins e Araguaia.

Apesar  de  expressivas  as  manifestações  em  favor  da  criação  de  Parques  no  Brasil 

durante o Segundo Reinado, tais objetivos se concretizaram apenas após a proclamação 

da República. Um passo importante nesse sentido foi a criação do Parque Estadual de 

São Paulo, em 1896 (MEDEIROS et al., 2004).

Outro  fato  importante  foi  a  publicação  do  Mapa  Florestal  do  Brasil, em  1911,  sob 

responsabilidade do cientista brasileiro Luís Felipe Gonzaga de Campos. Essa obra é o 

primeiro  estudo  detalhado  dos  diferentes  biomas  e  seus  estados  de  conservação, 

realizado no Brasil,  que tinha a intenção de apoiar as autoridades brasileiras  para a 

criação de um conjunto de Parques Nacionais (COSTA, 2004).
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No entanto a fragilidade das instituições recém-criadas pela República brasileira, ainda 

dominadas pelas elites rurais, inviabilizava o sucesso do projeto de criação de áreas de 

proteção  ambiental.  E  somente  vinte  anos  depois,  em  1937,  foi  criado  o  primeiro 

Parque Nacional, o de Itatiaia, no Rio de Janeiro, com finalidades de caráter científico e 

turístico (MEDEIROS, 2006, p. 45).

Em 10 de janeiro de 1939, foi criado o Parque Nacional do Iguaçu por meio do Decreto-

Lei nº 1.035, o segundo Parque Nacional brasileiro a ser criado, sendo sua área ampliada 

no ano de 1981 para 185.262,5 ha. Em 30 de novembro do mesmo ano foi criado o 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com intuito de proteger a excepcional paisagem e 

a biodiversidade do trecho da Serra do Mar na região serrana do Rio de Janeiro, que 

conta com 20.024 hectares protegidos nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé 

e Guapimirim (ICMBIO, 2009).

Em  1959,  foram  criados  os  Parques  Nacionais  dos  Aparados  da  Serra,  entre  Santa 

Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul;  Araguaia,  em  Goiás,  e  Ubajara,  no  Ceará.  Em  1961, 

criaram-se os Parques das Emas e da Chapada dos Veadeiros, em Goiás; O Parque de 

Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo; Sete Cidades, no Piauí; São Joaquim, em 

Santa Catarina; Tijuca, no Rio de Janeiro; Monte Pascoal, na Bahia; Brasília, no Distrito 

Federal e Sete Quedas, no Paraná (IBAMA, 2006).

Campanili e Prochnow (2006) comentam que a criação de unidades de conservação no 

Brasil,  experimentou  incrementos  significativos  no  final  dos  anos  1950  e  1960  e, 

posteriormente,  no final  dos  anos  1980.  Recentemente registra-se  nova expansão a 

partir de 2003, com um incremento de 19,8 milhões de hectares.

No mesmo sentido, com o passar dos anos, diversos órgãos governamentais surgiram 

com intuito de cuidar do meio ambiente brasileiro, até que, em 22 de fevereiro de 1989, 

cria-se  o  Instituto  Brasileiro  do Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis 

(IBAMA),  formado  pela  fusão  de  quatro  entidades  brasileiras  que  atuavam  na  área 

ambiental:  Secretaria  do  Meio  Ambiente  (SEMA),  Superintendência  da  Borracha  – 

SUDHEVEA,  Superintendência  da  Pesca  (SUDEPE)  e  Instituto  Brasileiro  de 
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Desenvolvimento Florestal (IBDF) (IBAMA, 2009).

Em junho de 1992, realizou-se na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida como 

ECO-92  ou  Rio-92,  da  qual  participaram  170  países  (PIRES,  2002,  p.  53).  Em  16  de 

outubro de 1992, foi recriado o Ministério do Meio Ambiente do Brasil (MMA), órgão de 

hierarquia superior, com o objetivo de estruturar a política do meio ambiente no Brasil, 

ao qual o IBAMA passou a ficar subordinado (IBAMA, 2009).

Mais recentemente, em 28 de agosto de 2007, ocorreu o desmembramento do IBAMA, 

criando-se  o  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  (ICMBio).  O 

ICMBio passou a ser o mais novo órgão ambiental do governo brasileiro, vinculado ao 

MMA,  sendo responsável  pela  administração das  unidades  de conservação federais, 

além  de  fomentar  e  executar  programas  de  pesquisa,  proteção  e  conservação  da 

biodiversidade em todo o Brasil, e executar as ações da Política Nacional de Unidades de 

Conservação,  podendo  propor,  implantar,  gerir,  proteger,  fiscalizar  e  monitorar  as 

unidades de conservação instituídas pela União (ICMBIO, 2009).

 2.1.3 Legislação brasileira

A criação do Parque Nacional de Itatiaia foi embasada pelo primeiro Código Florestal 

Brasileiro,  o  Decreto  nº.  23.793,  de  23  de  janeiro  de  1934,  que,  entre  outras 

providências,  estabeleceu  os  primeiros  conceitos  para  Parques  Nacionais,  Florestas 

Nacionais e Florestas Protetoras (COSTA, 2002, p. 18).

Já  a  Constituição  do  mesmo  ano  estabeleceu,  em  seu  art.  10,  III,  que  competia 

concorrentemente  à  União  e  aos  Estados  “proteger  as  belezas  naturais  e  os 

monumentos de valor histórico ou artístico,  podendo impedir  a evasão de obras de 

arte”.

Na Constituição de 1937 consta, em seu art. 134 que:

os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os 
locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados 
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especiais  da  Nação,  dos  Estados  e  dos  Municípios.  Os  atentados  contra  eles 
cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional.

Em 1940, o Brasil assinou a Convenção sobre Proteção da Flora, da Fauna, e das Belezas 

Cênicas Naturais dos Países da América, mas a regulamentação somente saiu em 1948, 

por meio do Decreto Legislativo nº. 3, o qual, em seu artigo 1º define:

1) Parques Nacionais: As regiões estabelecidas para a proteção e conservação das 
belezas cênicas naturais e da flora e fauna de importância nacional das quais o 
público  pode  aproveitar-se  melhor  ao  serem  postos  sob  a  superintendência 
oficial.
2) Reservas Nacionais: As regiões estabelecidas para a conservação e utilização, 
sob a vigilância oficial, das riquezas naturais, nas quais se protegerá a flora e a 
fauna  tanto  quanto  compatível  com  os  fins  para  os  quais  estas  reservas  são 
criadas.
3) Monumentos Naturais: As regiões os objetos, ou as espécies vivas de animais 
ou plantas de interesse estético ou valor histórico ou científico, aos quais é dada 
proteção absoluta, com o fim de conservar um objeto específico ou uma espécie 
determinada  de  flora  ou  fauna,  declarando  uma  região,  um  objeto  ou  uma 
espécie  isolada  monumento  natural  inviolável,  exceto  para  a  realização  de 
investigações científicas devidamente autorizadas ou inspeções oficiais.
4) Reservas de Regiões Virgens: Uma região administrada pelos poderes públicos, 
onde  existem  condições  primitivas  naturais  de  flora,  fauna  habitação  e 
transportes, com ausência de caminhos para o tráfico de veículos e é proibida 
toda exploração comercial.

Na  Constituição  de  1946,  consta,  em  seu  art.  175,  que  “as  obras,  monumentos  e 

documentos  de  valor  histórico  e  artístico,  bem  como  os  monumentos  naturais,  as 

paisagens  e  os  locais  dotados  de  particular  beleza  ficam  sob  a  proteção  do  Poder 

Público”.

Em  decorrência  das  imensas  dificuldades  verificadas  para  a  efetiva 
implementação do Código Florestal de 1934, elaborou-se proposta para um novo 
diploma legal  que  pudesse  normatizar  adequadamente  a  proteção  jurídica  do 
patrimônio florestal brasileiro. […] procurou avançar no entendimento jurídico da 
matéria,  sem  lhe  alterar,  contudo,  a  essência  do  seu  conteúdo  conceitual  e 
jurídico. […] incorporou percepções bastante avançadas para a época, e que ainda 
perseveram na atualidade (AHRENS, 2003).

Desta forma, em 1965 foi instituído o “Novo” Código Florestal por meio da Lei nº. 4.771, 

de 15 de setembro, em substituição ao de 1934. Essa Lei sofreu mudanças posteriores 

por intermédio da Lei nº. 7.803, de 18 de julho de 1989. Destacam-se o artigo 1º, que 
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estabelece que:

as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, 
reconhecidas de utilidades às terras que revestem, são bens de interesse comum 
a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as 
limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

Destacam-se  também  os  artigos  2º  e  3º,  que  especificam  os  casos  e  as  áreas  de 

preservação permanente, além do art. 5º, que diz que o Poder Público criará:

a)  Parques  Nacionais,  Estaduais  e  Municipais  e  Reservas  Biológicas,  com  a 
finalidade de guardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção 
integral da flora, da fauna e das belezas naturais, com a utilização para objetivos 
educacionais, recreativos e científicos;

b) Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, com fins econômicos, técnicos ou 
sociais,  inclusive reservando áreas ainda não florestadas e destinadas a atingir 
aquele fim.
§ único – Fica proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nos 
Parques Nacionais, Estaduais e Municipais.

O art. 225, único do capítulo VI da Constituição Federal de 1988, específico ao meio 

ambiente,  dentro  do  princípio  da  sustentabilidade,  apresenta,  no  preâmbulo  e 

parágrafo 1º, incisos I, II, III e VII, o seguinte:

Todos têm direito  ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  impondo-se  ao  Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I)  preservar  e  restaurar  os  processos  ecológicos  essenciais  e  prover  o  manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas;
II)  preservar  a  diversidade  e  a  integridade  do  patrimônio  genético  do  País  e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III)  definir,  em  todas  as  unidades  da  Federação,  espaços  territoriais  e  seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a pressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
VII) proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam 
os animais a crueldade.

Esses incisos foram posteriormente regulamentados pela Lei nº. 9.985, de 18 de julho 

de 2000, e pelo Decreto nº 4.340, de 22 de agosto 2002, que, entre outras providências, 

institui  o  Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da  Natureza  (SNUC),  e 
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estabelece critérios e normas para a criação,  implantação e gestão das unidades de 

conservação. Conhecida como Lei do SNUC, tem por definição em seu art. 2º, inciso I:

Unidade de Conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo 
as  águas  jurisdicionais,  com  características  naturais  relevantes,  legalmente 
instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 
sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 
proteção.

Ainda  segundo  a  Lei  do  SNUC,  o  capítulo  III  categoriza  e  descreve  as  unidades  de 

conservação.  Essa  categorização  as  divide  em  dois  grandes  grupos,  conforme 

apresentados no Quadro 2.

Proteção Integral Uso Sustentável

- Estação Ecológica (ESEC)
- Reserva Biológica (REBIO)
- Parque Nacional (PARNA)
- Monumento Natural (MN)
- Refúgio da Vida Silvestre (RVS)

- Área de Proteção Ambiental (APA)
- Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE)
- Floresta Nacional (FLONA)
- Reservas Extrativistas (RESEX)
- Reserva de Fauna (REFAU)
- Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)
- Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)

Quadro 2 – Categorização das unidades de conservação

                Fonte: Adaptado de Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000)

Ressalta-se  que desde meados da década de 1990 foram feitas  várias  tentativas de 

flexibilizar o Código Florestal vigente. Em 2008 foi criado um grupo de trabalho para 

discutir  o  assunto,  contando  com representantes  dos  ministérios  da  Agricultura,  do 

Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário; entretanto, em janeiro de 2009, esse 

grupo foi dissolvido por falta de consenso entre os participantes.

Entre 2009 e 2010 foram discutidos no legislativo brasileiro alguns pontos importantes 

para  reformulação  do  Código  Florestal,  como  por  exemplo,  o  entorno  das  BRs  163 

(Cuiabá-Santarém) e 230 (Transamazônica), a redução da reserva legal na Amazônia de 

80% para 25% da propriedade e terras indígenas.

Atualmente a criação de uma unidade de conservação se dá por decreto específico e 

deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a 
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localização, a dimensão e os limites mais  adequados para a unidade.  Outro aspecto 

importante  é  o  fato  de  que  tem  que  estar  prevista  em  Plano  Plurianual  e  na  Lei 

Orçamentária, pois se trata de iniciativa que envolve despesas públicas, exigidas para a 

realização  de  pesquisas  e  estudos  prévios,  para  as  consultas  públicas,  para  a 

desapropriação de eventuais áreas particulares abrangidas nos limites da unidade de 

conservação e, finalmente, para a instalação de sua administração.

Segundo  dados  de  janeiro  de  2010  do  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da 

Biodiversidade (ICMBio), existem 334 propostas de criação de unidades de conservação, 

as quais encontram-se em processo de avaliação para possível efetivação por meio de 

decreto presidencial.

 2.1.4 Tipos de unidades de conservação

No Brasil  existem dois  grandes  grupos  de unidades  de conservação:  as  classificadas 

como proteção integral, com o objetivo básico de “preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em 

lei”, e as classificadas como de uso sustentável com o objetivo básico de “compatibilizar 

a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais” 

(COSTA, 2002, p. 30-32).

Segundo  o  Relatório  de  Unidades  de  Conservação publicado  em  31/12/2006,  pela 

Diretoria de Ecossistemas do IBAMA (IBAMA, 2006), apenas 7,23% da área continental 

do Brasil e 0,39% da área oceânica brasileira são protegidos por algum tipo de unidade 

de conservação federal, distribuídos conforme os Quadros 3 e 4.

Tipo de uso Área das UCs
Área continental 

do Brasil
% da Área continental 

do Brasil

Proteção Integral 28.147.214,93 854.546.635,67 3,29

Uso Sustentável 33.663.938,75 854.546.635,67 3,94

Totais 61.811.153,68 854.546.635,67 7,23

Quadro 3 – Unidades de conservação federais na área continental do Brasil

                   Fonte: Ibama (2006)
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Tipo de uso Área das UCs
Área oceânica 

brasileira
% da Área oceânica 

brasileira

Proteção Integral 407.465,00 360.226.604,00 0,11

Uso Sustentável 1.013.159,00 360.226.604,00 0,28

Totais 1.420.624,00 360.226.604,00 0,39

Quadro 4 – Unidades de conservação federais na área oceânica brasileira

                   Fonte: Ibama (2006)

Dentro da classificação da legislação atual, o Brasil possui 836 áreas protegidas, sendo 

304  unidades  de  conservação  federais  e  532  Reservas  Particulares  do  Patrimônio 

Natural  (RPPNs),  sem  contabilizar  as  unidades  estaduais  e  municipais.  Entretanto, 

apesar de as RPPNs serem mais de 63% do número total de unidades de conservação, 

suas áreas protegidas representam menos de 0,06% do território brasileiro, ou seja, 

486.423,67 hectares  (ICMBIO,  2009).  A  distribuição  da  quantidade  e  percentual  das 

unidades de conservação, por subgrupos, é apresentada no Quadro 5.

Grupo Tipo de UC (subgrupos) Quantidade % Total

Proteção Integral

Estação Ecológica 31 3,7

Reserva Biológica 29 3,5

Parque Nacional 64 7,7

Monumento Natural 2 0,2

Refúgio da Vida Silvestre 5 0,6

Uso Sustentável

Área de Proteção Ambiental 31 3,7

Área de Relevante Interesse Ecológico 17 2,0

Floresta Nacional 65 7,8

Reserva Extrativista 59 7,1

Reserva de Fauna 0 0,0

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 1 0,1

Reserva Particular do Patrimônio Natural 532 63,6

Quadro 5 – Número total e percentual de unidades por categoria

             Fonte: ICMBio (2009)
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Cada  um  dos  tipos  de  unidades  de  conservação  possui  características  e  objetivos 

próprios,  para  melhor  atender  às  necessidades  das  áreas  naturais,  conforme 

apresentadas nos Quadros 6 e 7.

Tipo Objetivo
Posse / 

Domínio
Presença humana

Estação 
Ecológica

Preservação da natureza e 
realização de pesquisa científica.

Públicos

- visitação pública proibida;
- visitação para fins educacionais e pesquisa 
científica, dependentes de autorização prévia 
do órgão administrador da unidade.

Reserva 
Biológica

Preservação integral da biota e 
outros atributos naturais.
Recupera áreas degradadas para 
manter o equilíbrio natural e 
diversidade biológica.

Públicos

- visitação pública proibida;
- presença humana permitida para medidas 
de recuperação e manutenção do equilíbrio 
natural;
- visitação para fins educacionais e pesquisa 
científica, dependentes de autorização prévia 
do órgão administrador da unidade.

Parque 
Nacional

Preservação de ecossistemas 
naturais de relevância ecológica 
e beleza cênica.

Públicos

- visitação pública permitida para recreação, 
interpretação ambiental, educação e turismo 
ecológico;
- pesquisa científica dependente de 
autorização prévia do órgão administrador 
da unidade.

Monumento 
Natural

Preservação de sítios naturais 
raros, singulares ou de grande 
beleza cênica.

Públicos 
ou 
privados

- visitação pública permitida para recreação, 
interpretação ambiental, educação e turismo 
ecológico;
- permitido acesso aos proprietários e 
moradores tradicionais;
- pesquisa científica dependente de 
autorização prévia do órgão administrador da 
unidade.

Refúgio de 
Vida Silvestre

Proteção de ambientes naturais 
onde se asseguram condições 
para a existência ou reprodução 
de espécies ou comunidades da 
flora local e da fauna residente 
ou migratória.

Públicos 
ou 
privados

- visitação pública proibida;
- permitido acesso aos proprietários e 
moradores tradicionais;
- visitação para fins educacionais e pesquisa 
científica, dependente de autorização prévia 
do órgão administrador da unidade.

Quadro 6 – Características das unidades de conservação de proteção integral

 Fonte: Adaptado da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000)



52

Tipo Objetivo
Posse / 

Domínio
Presença humana

Área de 
Proteção 
Ambiental

Proteger a diversidade biológica, 
disciplinar o processo de ocupação 
e garantir a sustentabilidade do 
uso dos recursos naturais.

Públicos 
ou 
privados

- certo grau de ocupação humana;
- visitação e pesquisa sob restrições e normas 
estabelecidas, se de posse pública, pelo órgão 
gestor; se privada, pelo proprietário.

Área de 
Relevante 
Interesse 
Ecológico

Manter ecossistemas naturais de 
importância regional ou local e 
regular o uso dessas áreas.

Públicos 
ou 
privados

- pouca ou nenhuma ocupação humana;
- visitação e pesquisa sob restrições e normas 
estabelecidas, se de posse pública, pelo órgão 
gestor; se privada, pelo proprietário.

Floresta 
Nacional

Realizar uso múltiplo sustentável 
dos recursos florestais e a 
pesquisa científica, com ênfase em 
métodos para exploração 
sustentável de florestas nativas.

Públicos

- existência de populações tradicionais, 
habitantes antes da criação da floresta;
- visitação condicionada às normas de manejo da 
unidade;
- pesquisa científica incentivada, com 
autorização prévia.

Reservas 
Extrativistas

Proteger os meios de vida e a 
cultura das populações 
extrativistas tradicionais e 
assegurar o uso sustentável dos 
recursos naturais da unidade.

Públicos 
(uso 
concedido)

- populações extrativistas tradicionais;
- visitação pública compatível com interesses 
locais e conforme o plano de manejo da área;
- pesquisa científica incentivada, com 
autorização prévia.

Reserva de 
Fauna

Realizar estudos técnico-
científicos sobre o manejo 
econômico sustentável de 
recursos faunísticos.

Públicos

- visitação compatível com o plano de manejo da 
unidade e de acordo com as normas 
estabelecidas;
- pesquisa científica incentivada, com 
autorização prévia.

Reserva de 
Desenvolvi-
mento 
Sustentável

Preservar a natureza assegurando 
condições e meios necessários 
para a reprodução e a melhoria 
dos modos e da qualidade de vida 
e exploração dos recursos naturais 
das populações tradicionais; 
valorizar, conservar e aperfeiçoar 
o conhecimento e as técnicas de 
manejo do ambiente, 
desenvolvido por estas 
populações.

Públicos

- populações tradicionais, com existência 
baseada em sistemas exploratórios sustentáveis 
dos recursos naturais;
- visitação pública compatível com interesses 
locais e conforme o plano de manejo da área;
- pesquisa científica com autorização prévia, 
conforme condições e restrições estabelecidas e 
normas previstas em regulamento.

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

Conservar a diversidade biológica. Privados

- pequena ocupação humana;
- visitação turística, recreativa e educacional, 
conforme normas estabelecidas;
- pesquisa científica dependente de autorização 
do proprietário.

Quadro 7 – Características das unidades de conservação de uso sustentável

 Fonte: Adaptado da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000)
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As unidades de conservação encontram-se presentes em todos os estados do Brasil, 

distribuídas conforme mapa apresentado na Figura 3.

      Figura 3 – Mapa da localização das unidades de conservação do Brasil

             Fonte: ICMBio (2009)

 2.1.5 Parques Nacionais

Segundo Brito (2000, p. 69) os Parques Nacionais são:

Unidades  de  Conservação  que  se  destinam  à  preservação  integral  de  áreas 
naturais  inalteradas  ou  pouco  alteradas  pela  ação  do  homem,  e  oferecem 
relevante  interesse  do  ponto  de  vista  científico,  cultural,  cênico,  educativo  e 
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recreativo, permitida a visitação pública, condicionada a restrições específicas.

Machado  (2005,  p.  62)  diz  que  os  Parques  Nacionais  têm  como  objetivo  básico  “a 

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica, científica cultural, 

educativa,  recreativa  e  beleza  cênica,  possibilitando  a  realização  e  interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”.

De acordo com Martins (1998, p.  9),  “busca-se através destas unidades atender aos 

requisitos  de  proteção  da  biodiversidade,  e  cuidar  de  forma  ética  e  integrada  das 

necessidades humanas das comunidades”.

Os Parques Nacionais servem de exemplo, de referência e de apoio para um novo 
caminho de desenvolvimento sustentável; preservando, valorizando a natureza, 
aprendendo e ensinando alternativas econômicas viáveis, como o ecoturismo e o 
uso sustentável de recursos genéticos, e principalmente, executando essas metas 
de modo participativo e socialmente justo (GUIA PHILIPS, 2002, p. 10).

Entre as várias categorias de  unidades de conservação, os Parques Nacionais são por 

vocação  aqueles  que  oferecem  maior  oportunidade  de  visitação,  e  nos  quais  se 

necessita implantar um conjunto de serviços e equipamentos para receber os visitantes 

adequadamente, obedecendo a todos os princípios da conservação (IBAMA, 1998, p. 9).

Nos últimos anos, constata-se que o número de visitantes nessas unidades é cada vez 

maior, principalmente pelas pessoas que buscam a natureza para o relaxamento e o 

lazer que os centros urbanos não são capazes de proporcionar.

Assegurar  que  a  visitação  esteja  compatibilizada  com  a  conservação  da 
biodiversidade é, em parte, responsabilidade dos administradores dos Parques, 
por intermédio das políticas que governam o seu uso público e, em parte, uma 
função da sociedade como um todo (DAVENPORT et al., 2002, p. 305).

Oficialmente,  desde  agosto  de  2007,  os  Parques  Nacionais  passaram  a  ser 

administrados pelo ICMBio, o qual está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e 

integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Dessa forma, cabe ao ICMBio 

propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar os Parques Nacionais instituídos 

pela União.
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Segundo o ICMBio (2009), existem 64 Parques Nacionais (conforme Anexo A), os quais 

estão  presentes  em  todas  as  regiões  do  território  brasileiro  e  distribuídos  por  22 

estados e pelo Distrito Federal, conforme apresentado no Quadro 8.

Região Total UF Estado Quantidade

Norte 19 AC Acre 1

AM Amazonas 6

AP Amapá 2

PA Pará 4

RO Rondônia 2

RR Roraima 3

TO Tocantins 1

Nordeste 16 BA Bahia 5

CE Ceará 2

MA Maranhão 2

PE Pernambuco 2

PI Piauí 4

SE Sergipe 1

Centro-oeste 7 DF Distrito Federal 1

GO Goiás 2

MS Mato Grosso do Sul 1

MT Mato Grosso 3

Sudeste 11 MG Minas Gerais 6

RJ Rio de Janeiro 4

SP São Paulo 1

Sul 11 PR Paraná 5

RS Rio Grande do Sul 3

SC Santa Catarina 3

Quadro 8 – Distribuição dos Parques Nacionais por região e estados do Brasil

                           Fonte: Adaptado de ICMBio (2009)

Devido à magnitude e extensão da Floresta Amazônica, a Região Norte possui 30 % do 

total  do  número de  unidades  deste  tipo,  ou  seja,  19  Parques  Nacionais.  A  Região 

Nordeste vem em segundo com 16 Parques Nacionais,  representando 25% do total. 
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Com 11 unidades e 17% do total cada, aparecem as regiões Sul e Sudeste. Por fim, vem 

a região Centro-oeste com sete unidades e 11% do total, conforme pode ser observada 

na Figura 4.

   

Figura 4 – Gráfico da distribuição percentual dos Parques Nacionais por região do Brasil

         Fonte: Adaptada de ICMBio (2009)

Em um esforço de ampliar o total de áreas protegidas no Brasil, nos últimos anos, novos 

Parques Nacionais foram planejados e criados. Observando as Figuras 5 e 6, percebe-se 

que nas últimas duas décadas ocorreu um acréscimo significativo do número dessas 

unidades.

Distribuição Percentual dos Parques Nacionais por Região do Brasil

Norte
30%

Nordeste
25%

Centro-oeste
11%Sudeste

17%

Sul
17%
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Figura 5 – Gráfico da quantidade de Parques Nacionais criados por ano

      Fonte: Adaptada de ICMBio (2009)

Figura 6 – Gráfico da evolução da quantidade de Parques Nacionais no Brasil

      Fonte: Adaptada de ICMBio (2009)
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 2.1.6 Plano de manejo

O instrumento oficial  de  planejamento das  unidades  de conservação  é denominado 

plano  de  manejo.  Segundo  Scardua  (2007,  p.  89)  os  planos  de  manejo  podem  ser 

entendidos como “instrumentos de planejamento norteadores das atividades que irão 

subsidiar o órgão gestor da unidade no delineamento das ações a serem desenvolvidas 

em cada categoria de unidade de conservação”.

Valentine (apud KINKER, 2002, p. 40) coloca que:

O manejo de área protegida é uma forma especializada de uso da terra e pode ser 
muito complexo. É de extrema importância para a sustentabilidade dos recursos 
e, consequentemente, da atividade ecoturística, mas é com frequência, o ponto 
fraco na conexão turismo/meio ambiente.

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) – Lei Federal nº 

9.985, de 18/07/2000 – define os planos de manejo como documentos técnicos, com 

fundamento  nos  objetivos  gerais  de  uma  unidade  de  conservação,  nos  quais  se 

estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo 

dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à sua 

gestão.

O ICMBio, embasado na lei do SNUC, dispõe de Roteiros Metodológicos para elaboração 

de planos de manejo para as diferentes categorias de unidades de conservação, tanto 

para  as  unidades  de  proteção  integral  como  as  de  uso  sustentável.  Os  roteiros 

estabelecem  diferentes  etapas  no  processo  de  elaboração  dos  planos  de  manejo, 

passando  pelo  diagnóstico  (levantamentos  de  campo),  reuniões  participativas  e 

elaboração  do  planejamento  propriamente  dito.  Os  planos  de  manejo  têm  sido 

elaborados  de  diferentes  maneiras:  contratação  direta;  contratação  de  produto; 

elaboração por servidores com contratação de produto; e elaboração por servidores do 

ICMBio (ICMBIO, 2008, p. 26).

Cada  Parque  Nacional  elabora  o  seu  plano  de  manejo  específico,  geralmente 

apresentando uma introdução, ficha técnica, diagnóstico, planejamento, mapeamento, 
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e critérios para o zoneamento. O turismo sustentável e a gestão do conhecimento não 

aparecem explicitamente em tópicos no plano de manejo.

A situação atual dos planos de manejo das unidades de conservação federais pode ser 

observada na Figura 7.

Figura 7 – Situação dos planos de manejo das unidades de conservação federais

      Fonte: ICMBio (2008, p. 26)

Observa-se que a maioria das unidades de conservação federais ainda não possui um 

plano de manejo e que um percentual de 30% das unidades de conservação estão com o 

plano de manejo em elaboração. Verifica-se ainda que apenas 25,7% das unidades de 

conservação já possuem um plano de manejo elaborado.

Quando se fala especificamente dos Parques Nacionais Federais, a situação é um pouco 

melhor, pois 50% já possuem plano de manejo elaborado, 20,3% estão com plano de 

manejo em elaboração e 29,7% ainda não têm plano elaborado.

Por serem o principal  tipo de unidade de conservação que permitem a visitação, os 
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Parques  Nacionais  necessitam  de  um  plano  de  manejo  elaborado  e  implantado 

efetivamente para que a prática turística não cause impactos negativos. Nesse sentido, 

Kinker  (2002,  p.  40)  afirma  que  o  plano  de  manejo  “identifica  quais  zonas  são 

adequadas para receber visitantes, quais tipos de atividades podem ser desenvolvidos 

em cada uma delas e sua capacidade suporte, definindo critérios e normas, e indicando 

a infraestrutura e os recursos humanos necessários”.

Segundo Brito (2000, p. 44), o Parque Nacional deve ser manejado principalmente para 

“conservar ecossistemas intactos para as futuras gerações, permitindo a recreação e 

educação ao ar  livre e instalações compatíveis  com as  finalidades  conservacionistas, 

tolerando moderadas intervenções humanas”.

 2.2  TURISMO

A seguir são apresentadas considerações sobre o turismo, em particular sua origem e 

evolução, mercado turístico, bem como conceitos e características de turismo de massa, 

turismo alternativo, turismo sustentável, ecoturismo e turismo em áreas protegidas.

 2.2.1 Origem e evolução do turismo

A capacidade mental do homem faz com que ele, em um determinado momento de sua 

vida,  tenha  o  desejo  de  conhecer  novos  ambientes,  independentemente  de  suas 

necessidades  básicas  de  sobrevivência.  O  homem  sai  do  seu  ambiente  normal  de 

moradia e vai a outros locais por simples prazer, sem caráter permanente. Como ele é 

racional,  compara e relaciona os novos locais a outros conhecidos no passado, onde 

mora  ou  vive  atualmente.  O  mesmo mecanismo mental  também é encontrado  nas 

viagens para apreciação de paisagens naturais ou construídas, gerado pela capacidade 

humana  de  apreciação  estética.  Esse  deslocamento  de  indivíduos  para  contato  e 

conhecimento de culturas e paisagens está no cerne do turismo (PIRES, 2004, p. 33).

De acordo com Barreto (2000, p. 19) o conceito do turismo, na linguagem cotidiana, é 

entendido como “um quase sinônimo de viagem”.
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O conceito turismo surge no século XVII na Inglaterra, referido a um tipo especial 
de viagem. A palavra tour é de origem francesa, como muitas palavras do inglês 
moderno que definem conceitos ligados à riqueza e à classe privilegiada. […] a 
palavra  tour quer dizer volta e tem seu equivalente no inglês  turn,  e no latim 
tornare (BARRETO, 2003, p. 43).

Na  Antiguidade  Clássica,  os  gregos  faziam  deslocamentos  constantes  para  assistir, 

participar e ao mesmo tempo usufruir de espetáculos culturais, cursos, festivais e jogos, 

os quais eram destinados aos cidadãos que se destacavam perante as outras categorias 

sociais, e principalmente dos escravos. Os jogos olímpicos, que tiveram seu início no 

mundo  grego,  ainda  hoje  são  uma  referência  mundial  que  movimenta  milhões  de 

dólares com o fluxo de turistas (LAGE; MILONE, 1996, p. 16).

Ainda falando de turismo na antiguidade, Seabra (2001, p. 11-12) coloca que

entre  as  atividades  associadas  ao  turismo  na  Grécia,  destacam-se  os  jogos 
olímpicos realizados a cada quatro anos e outras formas de lazer, como festivais 
públicos, religiosos, teatros e diversos eventos promovidos nos ginásios. Por outro 
lado, as estradas construídas no Império Romano proporcionaram deslocamentos 
de milhares  de  pessoas  por  toda a Europa,  inclusive  pela  Grécia.  Os  romanos 
também apreciavam os jogos na praia e a chamada segunda residência, símbolo 
de status e poder.

Conforme Souza (2005, p. 1),

os romanos foram os primeiros povos a criarem locais exclusivamente destinados 
ao repouso, com finalidades terapêuticas, religiosas e desportivas [...] Apesar do 
descontrole  político-social,  em  decorrência  do  seu  vastíssimo  território,  os 
romanos não perderam o gosto pelas viagens e passeios, permanecendo como 
uma marca do seu povo a exploração de outras localidades para diversos fins, 
exclusivamente nas litorâneas em decorrência da fé no provável poder das águas 
marinhas.

Com  a  queda  do  Império  Romano  e  a  formação  dos  estados  medievais,  os 

deslocamentos se tornaram mais difíceis devido à falta de segurança nos trajetos. Por 

precaução, as pessoas só se locomoviam acompanhadas por forte contingente armado, 

o qual somente os poderosos podiam manter. No entanto, assim mesmo havia viagens a 

determinados centros de atração, principalmente os religiosos. Na Europa, era quase 

obrigatória a peregrinação da elite católica à Roma e Jerusalém, e a peregrinação dos 
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seguidores do Islamismo à Meca. Entre as classes europeias menos abastadas, o destino 

preferencial era a peregrinação a Santiago de Compostela, a qual deu origem, em 1140, 

ao primeiro roteiro turístico de que se tem notícia,  elaborado pelo francês Aymeric 

Picaud, que indicou sua rota a partir da França (SEABRA, 2001, p. 12).

Com o advento da Revolução Industrial e o desenvolvimento das relações capitalistas, a 

riqueza deixa de ser unicamente a terra e passa a ser a produção e o trabalho. Esse fato 

faz com que um número maior de indivíduos de classes sociais intermediárias passe a 

dispor  de  condições  financeiras  para  realizar  viagens,  como  também  de  um  tempo 

maior para o lazer. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento tecnológico trouxe melhorias 

aos  meios  de  transporte  que  diminuíram  o  custo  das  viagens  e  tornaram-nas  mais 

baratas e confortáveis. A sociedade industrial e o avanço tecnológico permitiram que os 

trabalhadores  tivessem  mais  tempo  para  o  lazer,  transformando  o  turismo  em 

fenômeno mundial de massas (BARRETO, 2003).

Em 1841, o inglês Thomas Cook passa ser o primeiro a agenciar viagens turísticas e fazer 

a organização de grupos, oferecendo pacotes de férias, além de introduzir guia turístico 

e publicar guias de orientações aos turistas. Com essa primeira viagem em larga escala, 

massifica-se o turismo e inicia-se o turismo moderno (CAMARGO, 2001, p. 49).

Se o turismo anterior tinha um caráter mais aventureiro, de fonte de informação sobre 

sociedades  e  paisagens,  concentrado  mais  nas  elites,  o  moderno  organizou-se  em 

moldes empresariais, tendo por elemento principal uma filosofia econômica de oferta 

de serviços, como fonte de lazer, centrada nas elites e classes intermediárias.

Após a Segunda Guerra Mundial, o turismo evoluiu como consequência dos aspectos 

relacionados à produtividade empresarial, ao poder de compra das pessoas e ao bem-

estar resultante da restauração da paz no mundo (FOURASTIÉ, 1979).

Wearing e Neil (2001, p. xvii) comentam que

o aumento  do  tempo  e  lazer,  o  crescimento  da  receita  real,  a  mobilidade,  o 
desenvolvimento tecnológico das comunicações e do transporte internacional e 
as  mudanças  demográficas  do  mundo  ocidental  levaram  à  vigorosa  demanda 
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global pelo turismo. Esse crescimento tem implicações significativas para os países 
em desenvolvimento. 

A  partir  desse  período,  houve  o  surgimento  dos  processos  tecnológicos  nas 

comunicações e nos transportes, a sociedade civil passou a ter acesso a diversos bens 

de consumo, inclusive a viagens, os quais puderam ser proporcionados em função do 

desenvolvimento econômico de larga escala, o qual se constatava.

De acordo com Ruschmann (2001, p. 15) as décadas de 1950 e 1960 caracterizaram-se 

pela massificação da atividade, quando voos  charters e pacotes turísticos conduziram 

milhares  de  pessoas  às  partes  mais  remotas  do  planeta,  além  de  localidades  nos 

próprios países emissores, com o turismo interno.

A partir  do início da década de 1970, o turismo de massa se destaca de forma mais 

acentuada, sendo desencadeados aspectos negativos na estrutura social, econômica, e 

ambiental nos ambientes visitados. Ruschmann (2001, p. 23) constatou que

o turismo de massa – que se caracteriza pelo deslocamento de grande número de 
pessoas para os mesmos lugares na mesma época do ano – e o consequente 
superdimensionamento  dos  equipamentos  receptivos  para  atendê-los  [...]  tem 
contribuído  para  agressões  socioculturais  nas  comunidades  receptoras  e  para 
origem de danos, às vezes irreversíveis, nos recursos naturais.

Nos anos 1980 surge a proposta de um turismo alternativo, contrário ao turismo de 

massa, representando o momento de mudança de mentalidade em relação à sociedade 

e ao modelo de desenvolvimento. Esse novo formato passa a considerar que a atividade 

só  deve  existir  se  o  principal  objetivo  for  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  das 

populações, por meio de um turismo diferente e alternativo (PIRES, 2002, p. 44).

Nas últimas duas décadas, o turismo apresenta um crescimento contínuo, sendo um dos 

setores  econômicos  que  mais  crescem  no  mundo.  O  turismo  contemporâneo  está 

intimamente  ligado  ao  desenvolvimento  e  engloba  um número  crescente  de  novos 

destinos  e  diversidades.  Segundo  a  Organização  Mundial  de  Turismo  – The  World 

Tourism Organization (OMT/UNWTO) –, essas dinâmicas têm transformado o turismo 

em fator fundamental para o progresso socioeconômico dos países.
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 2.2.2 Mercado turístico

No  âmbito  da  indústria  do  turismo,  observam-se  diferentes  visões  de  segmentos. 

Ignarra (2003) define 51 segmentos do turismo de acordo com 11 critérios, conforme 

apresentados no Quadro 9.

Critérios de segmentação Segmentos do turismo

Faixa etária
- turismo infantojuvenil;
- turismo de meia idade.

- turismo de terceira idade;

Nível de renda
- turismo popular;
- turismo de classe média 
(turismo de massa).

- turismo de luxo;

Meio de transporte
- turismo aéreo;
- turismo rodoviário;
- turismo ferroviário.

- turismo marítimo;
- turismo fluvial/lacustre;

Duração da permanência
- turismo de curta duração;
- turismo de média duração.

- turismo de longa duração;

Distância do mercado consumidor
- turismo local;
- turismo regional;
- turismo nacional.

- turismo continental;
- turismo intercontinental;

Tipo de grupo
- turismo individual;
- turismo de casais;
- turismo de famílias.

- turismo de grupos;
- turismo de grupos especiais;

Sentido do fluxo turístico - turismo emissivo; - turismo receptivo.

Condição geográfica do destino
- turismo de praia;
- turismo de montanha;

- turismo de campo;
- turismo de neve.

Aspecto cultural

- turismo étnico;
- turismo religioso;
- turismo histórico;
- turismo antropológico.

- turismo arqueológico;
- turismo artístico;
- turismo de eventos 
programados;

Urbanização do destino
- turismo de metrópoles;
- turismo de áreas naturais;

- turismo rural;
- turismo de pequenas 
cidades.

Motivação das viagens

- turismo de compras;
- turismo de eventos;
- turismo de entretenimento;
- turismo de saúde;
- turismo gastronômico;

- turismo educacional;
- turismo de aventuras;
- turismo esportivo;
- turismo de pesca;
- turismo de descanso.

Quadro 9 – Segmentos do turismo

         Fonte: Adaptado de Ignarra (2003)
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No entanto, o relatório WTTC (2003, p. 3-4) apresenta apenas oito tipos característicos 

de turismo, apresentados no Quadro 10.

Segmento Características

Étnico
Em que o turista reage com os residentes locais, normalmente povos indígenas, 
visitando suas casas, observando sua rotina diária e participando de seus 
acontecimentos rituais.

Cultural Enfatiza os estilos de vida do passado, representados por desempenhos e festivais.

Histórico Envolve visitas a monumentos, museus e locais de importância histórica.

Literário

É uma forma de expressão cultural e de comunicação que envolve a apropriação de 
imagens entre diferentes sistemas simbólicos, já que permite às pessoas conviver 
com determinadas fantasias por intermédio de livros e autores favoritos e atitudes 
ou outros valores culturalmente assumidos.

Receptivo
No qual há a procura unicamente de lazer, podendo apresentar múltiplos interesses 
específicos ou nenhum.

Religioso
Em que há visita a um destino de especial significação a uma religião específica, 
podendo fazer parte de uma viagem de lazer e objetivos múltiplos ou que enfatiza 
unicamente seu aspecto religioso, a peregrinação em si.

Desportivo
Em que o turista se desloca para participar, como espectador, de um evento 
esportivo, podendo este ter ou não um caráter periódico.

Ambiental

Também denominado turismo ecológico ou ecoturismo, no qual o turista viaja a 
um destino caracterizado pela presença de áreas paisagísticas, procurando a 
amenidade e o valor recreativo resultante do contato com aspectos do mundo 
natural.

Quadro 10 – Segmentos turísticos WTTC

        Fonte: Adaptado de WTTC (2009)

Alguns  autores  ainda  citam  o  turismo  de  negócio,  aquele  em  que  a  viagem  está 

relacionada a alguma atividade econômica. Andrade (1997, p. 73) entende o turismo de 

negócios como o conjunto de atividades de viagem, de hospedagem, de alimentação e 

de  lazer  praticadas  por  quem  viaja  a  negócios  referentes  aos  diversos  setores  da 

atividade  comercial  ou  industrial  ou  para  conhecer  mercados,  estabelecer  contatos, 

firmar convênios, treinar novas tecnologias, vender ou comprar bens ou serviços. No 

entanto,  como  o  turismo  é  caracterizado  essencialmente  pela  intenção  de  lazer,  a 

maioria  dos  especialistas  da  área  considera  que,  mesmo  utilizando  a  infraestrutura 

turística, a intenção do indivíduo é profissional.
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Segundo a definição aceita no Congresso Mundial de Viagem e Turismo (WTTC, 2009), 

evento  internacional  mais  importante  do  setor,  para  uma  viagem  ser  considerada 

turística,  é  necessário  o  retorno  do  indivíduo  a  seu  ponto  de  origem,  após  a 

permanência no local de destino num período de tempo de 24 horas a seis meses.

O  turismo  compreende  as  atividades  que  as  pessoas  realizam  durante  suas 
viagens  e  permanência  em  lugares  distintos  de  seu  entorno  habitual  por  um 
período de tempo consecutivo inferior a um ano com fins de ócio, por negócios e 
outros motivos turísticos (UNWTO, 2009).

O fato é que, independente da segmentação adotada, sua evolução é indiscutível. Nos 

últimos anos o turismo cresceu significantemente em importância,  tanto em termos 

econômicos quanto sociais,  principalmente no que se refere aos serviços  prestados. 

Considera-se  que  foi  o  setor  da  economia  mundial  que  mais  se  expandiu, 

principalmente nos países industrializados.

De acordo com a UNWTO (2009), de 1950 a 2005, as chegadas turísticas internacionais 

cresceram a uma taxa anual média de 6,5%, saltando de 25 milhões para 806 milhões de 

viajantes.  No entanto,  um ponto importante na evolução desse mercado refere-se à 

tendência  de pulverização.  Enquanto  em 1950 os 15 principais  destinos absorveram 

88% das chegadas internacionais, em 1970 a proporção era de 75% e diminuiu para 57% 

em  2005,  refletindo  o  surgimento  de  novos  destinos,  muitos  deles  em  países  em 

desenvolvimento.

Atualmente, o volume de negócios de turismo é igual ou até mesmo superior ao das 

exportações  de  petróleo,  alimentos  ou  automóveis.  Estima-se  que  em  2020  os 

desembarques  internacionais  deverão  superar  1,5  bilhão  de  pessoas.  O  turismo  se 

tornou um dos  principais  atores  no  comércio  internacional  e  representa  ao  mesmo 

tempo  uma  das  principais  fontes  de  rendimento  para  muitos  países  em 

desenvolvimento. Esse crescimento caminha junto com uma crescente diversificação de 

segmentos e destinos turísticos (UNWTO, 2009).

Hoje o setor emprega 230 milhões de pessoas em todo o mundo, o que corresponde a 
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8,3% do total  de  empregos  e tem impacto direto  de aproximadamente 10% do PIB 

mundial. O Brasil é um país emergente no setor, apontado como a 14ª economia de 

turismo do mundo, com tendência de crescimento rápido e estável a curto e médio 

prazos, à razão de 5,3% até 2017 (WTTC, 2009).

 2.2.3 Turismo de massa

O  turismo  de  massa  é  o  segmento  mais  convencional  do  setor,  tendo  como 

características marcantes a sazonalidade e a passividade de iniciativas dos seus adeptos. 

Seu público-alvo são pessoas da classe média, as quais viajam na maioria das vezes em 

grupos,  com  permanência  de  curta  duração,  ocupando  geralmente  hospedagem  de 

menor  categoria  ou  alojamentos  alternativos,  como  camping,  pensões,  casas  e 

apartamentos alugados. Suas principais características são apresentadas no Quadro 11.

Aspectos Características

Estrutural
- desenvolvimento rápido e descontrolado;
- setorizado;
- profissionais sem treinamento.

Comportamental

- viajam em grandes grupos;
- seguem programações fixas (preestabelecidas);
- são dirigidos por guias (são passivos);
- não falam outras línguas;
- são extrovertidos (barulhentos).

Mercadológico

- períodos curtos;
- alta temporada durante período de férias;
- sensíveis a clichês publicitários;
- vendas difíceis;
- baixos custos;
- margem de lucro reduzida (ganhos em escala).

Estratégico
- sem planejamento;
- baseado em novas construções;
- os responsáveis não são da comunidade local.

Quadro 11 – Características do turismo de massa

                Fonte: Adaptado de Hunter e Green (1995)



68

Segundo  a  UNWTO  (2009)  o  turismo  de  massa  ainda  está  na  sua  infância,  pois, 

diferentemente do turismo “elitista”, conserva ainda uma importante demanda latente, 

dependendo apenas da conjuntura econômica dos países em desenvolvimento e, em 

particular, do aumento do poder aquisitivo da população e sua passagem para classe 

média.

Todavia, seu vigor e supremacia, ao mesmo tempo em que proporcionam um grande 

avanço na socialização do turismo, ocasionam diversos impactos negativos de caráter 

ecológico,  econômico,  social  e  cultural,  e  desencadeiam  descontentamentos  e,  com 

eles, a pretensão por mudanças nesse modelo de turismo.

Nas últimas décadas vem sendo bastante criticado quanto aos efeitos perversos de seu 

crescimento  descontrolado,  que  ocorre  nos  planos  ambiental  e  sociocultural  e,  por 

consequência, na própria sustentabilidade da atividade turística (PIRES, 2002, p. 164). 

Segundo Ruschmann (2001, p. 24),

os equipamentos e serviços instalados para atender o turismo de massa provocam 
uma série de efeitos negativos sobre o meio ambiente: a destruição da cobertura 
vegetal do solo, a devastação das florestas, a erosão das encostas, a ameaça de 
extinção  de  várias  espécies  da  fauna  e  flora,  a  poluição  sonora,  a  visual  e  a 
atmosférica, além da contaminação das águas de rios, lagos e oceanos.

Contudo,  mesmo  que  os  impactos  da  atividade  turística  pareçam  evidentes,  ainda 

assim,  existe  uma grande  dificuldade  em apontar  ou quantificar  cada  um deles.  Os 

impactos favoráveis e desfavoráveis do turismo estão presentes em todos os níveis da 

sociedade, afetando o indivíduo com maior ou menor intensidade na área econômica, 

social e cultural. Essa intensidade é determinada mais por sua filosofia e maneira como 

é implantado e administrado do que por sua presença em si. Ruschmann (2001, p. 51-

64) destaca 16 impactos desfavoráveis ocasionados pelo turismo de massa, conforme 

apresentado no Quadro 12.



69

Aspectos Impactos desfavoráveis

Social

Alterações na moralidade da região

Proliferação de doenças

Importação de recursos humanos qualificados

Conflitos religiosos entre visitantes e fiéis

Cultural

Descaracterização do artesanato

Vulgarização das manifestações tradicionais

Depredação do patrimônio histórico

Ambiental

Poluição

Degradação das paisagens naturais

Aumento da geração de resíduos

Destruição da fauna e flora

Degradação de sítios históricos e de monumentos

Congestionamentos

Econômico

Dependência excessiva do turismo

Inflação e especulação imobiliária

Sazonalidade da demanda turística

Quadro 12 – Impactos desfavoráveis do turismo de massa

                                Fonte: Adaptado de Ruschmann (2001, p. 51-64)

 2.2.4 Turismo alternativo

O termo “turismo alternativo” é interpretado por muitos autores de modo divergente e, 

com frequência, de forma contraditória. Apresentam-se no Quadro 13 algumas dessas 

definições.

Em  resumo,  o  turismo  alternativo  surgiu  como  uma  forma  de  amenizar  o 

descontentamento  das  pessoas  perante  os  impactos  desfavoráveis  do  turismo  de 

massa.  Pires  (2002,  p.  250)  comenta  que  “tudo  que  representasse  tal  possibilidade 

passou a ser chamado de turismo alternativo”.
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Definição Autor

“É oposto ao que é visto como negativo ou prejudicial no turismo 
convencional: caracteriza-se pela tentativa de minimizar o visível impacto 
ambiental e sociocultural negativo das pessoas em férias, promovendo 
abordagens radicalmente diferentes em relação ao turismo 
convencional.”

Wearing e Neil, 2001.

“Uma categoria genérica flexível, que inclui uma multiplicidade de formas 
que apresentam um traço em comum – são alternativas ao turismo de 
massa convencional […] sendo, basicamente, de pequena escala, baixa 
densidade, dispersas em áreas não-urbanas, atendendo ao interesse 
especial de grupos de pessoas que, essencialmente, apresentam uma 
educação acima da média e uma renda relativamente alta.”

Mieczkowski, 1995.

“Trata-se de um requintado pacote turístico para pessoas ricas em lugares 
exóticos, principalmente áreas desertas.”

Butler, 1990.

“É o turismo onde o cliente recebe acomodação em alguma casa do 
hospedeiro ou na própria residência dele, contando ainda com outros 
serviços e instalações.”

Dernoi, 1988.

“É um processo que promove uma forma justa de viagem entre membros 
de comunidades diferentes. Ele procura atingir o mútuo entendimento, a 
solidariedade e a igualdade entre os participantes.”

Holden, 1984.

“Forma de turismo que advogam um enfoque oposto ao turismo 
convencional de massa […] enfatizam a demanda por um ambiente não 
degradado e a consideração das necessidades da população local.”

Krippendorf, 1982.

“É definido como a perambulação de jovens mochileiros com recursos 
financeiros limitados.”

Cohen, 1972.

Quadro 13 – Definições de turismo alternativo

        Fonte: Adaptado de Wearing e Neil (2001, p. 1-3); Fennell (2002, p. 21)

De acordo com Wearing e Neil (2001, p. 2),

as  terminologias  relativas  ao  turismo  alternativo  e  ao  turismo  de  massa  são 
mutuamente interdependentes,  cada uma delas baseando-se em uma série de 
julgamentos preconcebidos, que estruturam o conceito explicativo dos termos. 
Assim, o conceito de turismo alternativo pode, em si, ser tão vago e amplo quanto 
o conceito diametralmente oposto, com diversos tipos de lazer divergentes sendo 
classificados como turismo alternativo.

Atualmente a tendência de crescimento do turismo é influenciada pela conscientização 

ecológica por parte dos cidadãos que pretendem ocupar os seus tempos de ócio sem 

perturbar  a  ordem ecológica  natural.  Geralmente  os  turistas  adeptos  desse  tipo  de 

turismo estão  interessados  em atrações  específicas,  particularmente  de  animais,  de 
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montanha, de locais culturais ou das pessoas, e no relacionamento entre elas (WEAVER, 

1991).

Enfim,  apesar  de  tantos  conceitos,  considera-se  neste  trabalho  que  o  turismo 

alternativo é uma forma de turismo antagônico ou adverso ao turismo convencional ou 

de massa, que traz aspectos mais sustentáveis.

 2.2.5 Turismo sustentável

Para Wearing e Neil, (2001, p. 24) o conceito de sustentabilidade “tornou-se um termo 

mediador, já que construiu uma ponte entre as diferenças ideológicas e políticas dos 

loobies ambientais  e  desenvolvimentistas”;  quer  dizer,  um elo  entre  os  paradigmas 

opostos do ecocentrismo1 e do antropocentrismo2.

Segundo Guimarães (2001, p. 55),

a noção moderna de desenvolvimento sustentável  tem sua origem no debate 
iniciado em Estocolmo, em 1972, e consolidado 20 anos mais tarde no Rio de 
Janeiro. Em que pese a variedade de interpretação existentes na literatura e no 
discurso  político  acerca  da  sustentabilidade,  a  definição  que  se  adotou 
internacionalmente foi a da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento, qual 
seja, o desenvolvimento sustentável  é aquele que satisfaz as necessidades das 
gerações  atuais  sem  comprometer  a  capacidade  das  gerações  futuras  de 
satisfazer suas próprias necessidades.

De  acordo  com  Alier  (1998,  p.  101),  o  conceito  de  “Desenvolvimento  Sustentável” 

remete  ao  conceito  de  “Capacidade  de  Sustentação”,  próprio  da  ciência  ecológica. 

Entretanto, considerar a sustentabilidade apenas sob o ponto de vista ecológico pode 

ser um erro tão grave quanto restringi-la somente ao econômico ou ao social ou ao 

cultural. Em longo prazo, deve-se trabalhar o todo e não as partes.

Kinker (2002, p. 17) coloca que o desenvolvimento sustentável está

intimamente ligado à manutenção da qualidade do meio ambiente, do qual essa 
atividade  depende.  Equivocadamente,  sugere-se  que  o  turismo  sustentável  é 
simplesmente  outro  tipo  de  turismo,  sinônimo  de  ecoturismo  ou  antítese  do 

1 Ecocentrismo – Sistema de valor centrado na natureza, em oposição ao antropocentrismo.
2 Antropocentrismo – Homem no centro das atenções.
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turismo de massa. Entretanto, é um outro tipo de desenvolvimento do turismo 
que deve, na verdade, levar em conta não só o fator econômico, mas também os 
fatores ambientais e sociais.

Para  Pires  (2002,  p.  137)  o  turismo  sustentável  “propõe  um  modelo  de  turismo 

planejado  no  sentido  de  assegurar  sua  longevidade,  integrando,  para  tanto,  as 

comunidades locais e buscando a gestão sustentada dos recursos naturais e culturais, 

para que estes estejam disponíveis às futuras gerações”. Comenta ainda que, na maioria 

das vezes, o turismo de massa é não planejado e provoca diversos aspectos negativos; 

por essa razão, as pessoas que vivem em localidades que recebem os turistas e mesmo 

os que vivem o momento de lazer,  acabam ficando descontentes com tais  aspectos 

prejudiciais,  principalmente ao meio ambiente. Por fim, destaca que “nem sempre o 

turismo  de  massas  é  não  planejado,  da  mesma forma que  nem  sempre  o  turismo 

alternativo é planejado” (PIRES, 2002, p. 45-46).

Nesse  sentido,  o  planejamento  torna-se  fundamental  e  indispensável  para  o 

desenvolvimento turístico equilibrado e em harmonia com os recursos físicos, culturais 

e sociais das regiões receptoras, evitando, assim, que o turismo destrua as bases que o 

fazem existir. Além disso, requer empenho dos setores público e privado, bem como da 

participação das comunidades locais e dos próprios turistas.

O planejamento turístico é um processo racional  de  tomada de decisões,  que 
implica  uma reflexão  sobre  as  condições  e  repercussões  econômica,  sociais  e 
culturais, políticas e ecológicas de um território; e, ao mesmo tempo, pensar as 
bases para as ações futuras na esfera do turismo com propósito de estabelecer 
critérios, normas e programas de desenvolvimento (MARIANI; GONÇALVES, 2001, 
p. 83).

Wearing e Neil (2001, p. 9) afirmam que o turismo sustentável só é viável se o poder de 

conservação dos lugares turísticos essenciais for ministrado e, em seguida, implantado 

rigorosamente  por  meio  de  um  sistema  eficiente  de  controles  de  operação  e 

planejamento.

Em resumo, as  principais  abordagens sobre  turismo sustentável  expressam cuidados 

além da dimensão “ambiental”, conforme apresentado no Quadro 14.
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Dimensões para o turismo sustentável Fonte

- Ambiental: análise dos níveis de visitação, dos tipos de visitantes e do seu 
comportamento;
- Econômica: maximização do uso dos recursos naturais, com redução dos custos 
ambientais;
- Social: previsão da adaptabilidade e da capacitação social;
- Cultural: realização de estudo sobre a singularidade, a força e a capacidade 
cultural;
- Política: apoio e envolvimento dos residentes do destino turístico.

UNWTO, 2009.

- Ecológica: capacidade de carga do ecossistema para uso turístico;
- Econômica: desenvolvimento econômico dos destinos turísticos;
- Social: equidade na distribuição dos benefícios trazidos pelo turismo;
- Cultural: respeito às diferenças, valorização das minorias e integração cultural;
- Política: participação da comunidade local e dos visitantes nas decisões;
- Espacial: uso adequado dos territórios turísticos.

Sachs, 1993.

- Ambiental: o meio ambiente (natural e construído);
- Econômica: a vida econômica das comunidades e empresas;
- Sociocultural: os aspectos socioculturais, em termos de seus impactos sobre o 
destino turístico e as comunidades receptoras.

Swarbrooke, 
2000.

- Ambiental: ecologicamente correto;
- Econômica: economicamente viável;
- Social: socialmente justo.

WTO, WTTC e 
EARTH 
COUNCIL, 
1996.

Quadro 14 – Dimensões para o turismo sustentável

        Fonte: Elaborado pela autora

Enfim,  considera-se  mais  pertinente  para  este  trabalho  a  definição  apresentada  na 

Agenda 21 para a Indústria de Viagens e Turismo para o Desenvolvimento Sustentável, 

divulgada em 1996 pela UNWTO, pelo WTTC e pelo EARTH COUNCIL, sendo: “Turismo 

sustentável  aquele  ecologicamente  suportável  em  longo  prazo,  economicamente 

viável,  assim  como  ético  e  socialmente  equitativo  para  as  comunidades  locais” 

(AGENDA 21 apud FRAGA, 2003, p. 3, grifo nosso).

A Agenda 21 do Turismo ainda apresenta áreas prioritárias para o desenvolvimento de 

programas e procedimentos para a implementação do turismo sustentável, sendo oito 

áreas dirigidas aos governos e representações das organizações da indústria turística, e 

oito áreas dirigidas às empresas de viagem e turismo, conforme Quadros 15 e 16.
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Áreas prioritárias para o desenvolvimento de programas e
procedimentos para a implementação do turismo sustentável:

Dirigidas aos governos e representações das organizações da indústria turística)

1) A avaliação da capacidade do quadro regulatório, econômico e voluntário para apoiar o 
desenvolvimento de políticas que viabilizem a implementação do turismo sustentável.

2) Avaliação das implicações econômicas, sociais, culturais e ambientais das operações da 
organização/instituição, no sentido de examinar sua própria capacidade para atuar na direção da 
perspectiva de desenvolvimento sustentável.

3) Treinamento, educação e formação da consciência pública, no sentido do desenvolvimento de formas 
mais sustentáveis de turismo e com o objetivo de viabilizar a capacidade necessária para execução de 
tarefas nessa direção.

4) Planejamento para o turismo sustentável a partir do estabelecimento e implementação de medidas 
que assegurem o planejamento efetivo do uso do solo, que maximizem benefícios ambientais e sociais e 
minimizem danos potenciais à cultura e ao meio ambiente.

5) Promoção de intercâmbio de informações, conhecimento e tecnologias entre países desenvolvidos e 
em desenvolvimento que viabilizem o turismo sustentável.

6) Fomento à participação de todos os setores da sociedade.

7) Monitoramento para avaliação dos progressos alcançados, perante as quatro metas de turismo 
sustentável por intermédio de indicadores confiáveis, aplicáveis em nível local e nacional.

8) Estabelecimento de parcerias que facilitem iniciativas responsáveis.

Quadro 15 – Áreas prioritárias: governos e representações das organizações da indústria turística

       Fonte: Adaptado de Agenda 21 (apud Fraga, 2003, p. 3)

Áreas prioritárias para o desenvolvimento de programas e
procedimentos para a implementação do turismo sustentável:

Dirigidas às empresas de viagem e turismo

1) Minimização do desperdício por meio da diminuição do uso de recursos e aumento da qualidade.

2) Gerenciamento do uso de energia visando à redução do consumo e emissão de substâncias 
potencialmente poluentes da atmosfera.

3) Gerenciamento do uso da água com vistas à manutenção da qualidade e eficiência no consumo.

4) Gerenciamento de águas servidas e esgoto visando a conservação dos recursos hídricos e proteção da 
flora e fauna.

5) Gerenciamento de produtos tóxicos e/ou perigosos, promovendo a sua substituição por produtos 
menos impactantes ao meio ambiente.

6) Gerenciamento do sistema de transportes com o objetivo de controlar emissões perigosas para a 
atmosfera e outros impactos ambientais.

7) Planejamento e gerenciamento do uso do solo, no contexto da demanda de uso múltiplo e equitativo, 
tendo em vista o compromisso com a preservação ambiental e cultural, assim como a geração de renda.

8) Envolvimento de staff, clientes e comunidades nas questões ambientais.

Quadro 16 – Áreas prioritárias: empresas de viagem e turismo

       Fonte: Adaptado de Agenda 21 (apud FRAGA, 2003, p. 4)
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 2.2.6 Ecoturismo

O ecoturismo é um dos segmentos das manifestações pelo “turismo alternativo”, o qual 

busca  alertar  a  sociedade  dos  desvirtuamentos  que  aconteceram  e  que  continuam 

ocorrendo no turismo convencional ou de massa (WEARING; NEIL 2001, p. 2-3).

Pires (2002, p. 63) diz que o ecoturismo “despontou como alternativa ao turismo de 

massas, incorporando naturalmente em sua concepção todos os princípios do turismo 

alternativo e adquirindo identificação própria ao buscar na natureza sua fonte maior de 

inspiração”.

Segundo Faria e Carneiro (2001, p. 74), o conceito de ecoturismo implica medidas de 

conservação  e  manejo,  apresentando  uma  relação  intrínseca  entre  as  empresas 

privadas  que organizam viagem pela  natureza e as  entidades governamentais  e  não 

governamentais  responsáveis  pela  proteção  das  áreas  naturais,  além  da  população 

local.

De  acordo  com Hintze  (2009,  p.  89)  o  ecoturismo deve  abordar  questões  sobre  “a 

conservação  do  meio  ambiente,  responsabilidade  social  (para  com  as  comunidades 

envolvidas) e da Educação Ambiental”.

No mesmo sentido, Kinker (2002, p.  19) diz  que para garantir  a sustentabilidade da 

atividade,  o  ecoturismo  deve  cumprir  três  premissas:  “a  conservação  do  ambiente 

visitado, seja ele natural ou cultural; a conscientização ambiental, tanto do turista como 

da comunidade receptora; e o desenvolvimento local e regional integrado”.

Pires (2005, p. 485) comenta que o ecoturismo

possibilita aos turistas e visitantes uma oportunidade preciosa para desenvolver a 
percepção ambiental e assimilar conhecimentos que influenciarão decididamente 
na  formação  de  uma  consciência  ecológica  e  cultural  capaz  de  determinar 
posturas e atitudes diante do ambiente e da sociedade.

A  seguir,  por  intermédio  do  Quadro  17,  apresentam-se  algumas  conceituações 

consagradas sobre o Ecoturismo.
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Definição Autor

“viagens ambientalmente responsáveis com visitas a áreas naturais 
relativamente sem distúrbios, para desfrutar e apreciar a natureza, […] 
juntamente com as manifestações culturais do passado ou do presente que 
possam existir […] e que ao mesmo tempo promove a conservação, proporciona 
baixo impacto pelos visitantes e contribui positivamente ao envolvimento sócio-
econômico ativo das populações locais.”

Ceballos e Lascuráin, 
1993.

“forma de turismo inspirada primeiramente pela história natural de uma área 
[…] Pratica o uso não destrutivo da vida selvagem e dos recursos naturais e 
contribui para as áreas visitadas através de esforços ou meios de ajuda para 
beneficiar diretamente a conservação destes sítios.”

Ziffer, 1989.

“viagem responsável para áreas naturais que conservam o ambiente e 
melhorem o bem-estar da população local.”

TIES, 2007.

“segmento turístico em que a paisagem é a principal variável como ponto de 
confluência dos fatores ambientais e antrópicos […] prioriza a preservação do 
espaço natural em que é realizado e seu projeto contempla a conservação antes 
de qualquer outra atividade.”

Crosby, 1993.

“prática planejada de turismo na qual o desfrute da natureza e o saber sobre as 
formas de vida e o seu relacionamento com o ambiente são proporcionados ao 
mesmo tempo […] não resulta na deterioração dos ambientes que fornece um 
apoio para a conservação dos recursos naturais e culturais, produzindo em 
consequência benefícios econômicos mais voltados para a população.”

Mowforth, 1993.

“prática de turismo de lazer, esportivo ou educacional, em áreas naturais, que 
utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 
conservação, promove a formação de consciência ambientalista e garante o 
bem estar das populações envolvidas.”

IEB, 1994.

“é o turismo desenvolvido em localidades com potencial ecológico, de forma 
conservacionista, procurando conciliar a exploração turística com o meio 
ambiente, harmonizando as ações com a natureza, bem como oferecer aos 
turistas um contato íntimo com os recursos naturais e culturais da região, 
buscando a formação de uma consciência ecológica nacional.”

Embratur, 1991.

“segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio 
natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 
consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o 
bem-estar das populações envolvidas.”

Brasil: DPNE, 1994.

“turismo na natureza que contribui para a conservação através da geração de 
fundos para as áreas protegidas, criando oportunidades de trabalho para as 
comunidades locais e oferecendo educação ambiental.”

Healy, 1994.

“atividade turística logicamente desenvolvida em ambientes naturais e no seu 
entorno cultural, onde o enfoque está, acima de tudo, na contemplação e 
integração física e emotiva do ambiente visitado.”

Pires, 2002.

Quadro 17 – Definições de ecoturismo

        Fonte: Adaptado de Pires (2002, p. 144-253); Brasil (1994, p. 19); TIES (2007)
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Percebe-se que não existe uma conceituação única aceita por todos os setores com 

interesse  no ecoturismo;  no entanto,  uma das  características  a  ser  considerada é  a 

sustentabilidade e, em decorrência, o desenvolvimento sustentável.

Com  relação  à  postura  e  às  atitudes  dos  adeptos  do  ecoturismo,  a  Sociedade 

Internacional de Ecoturismo (TIES, 1990) define sete princípios a serem seguidos:

- minimizar impactos;
- desenvolver consciência e respeito ambiental e cultural;
- fornecer experiências positivas para ambos visitantes e anfitriões;
- fornecer benefícios financeiros diretos para a conservação;
- fornecer benefícios financeiros e poder legal de decisão para o povo local;
-  elevar  a  sensibilidade  pelo  contexto  político,  ambiental  e  social  dos  países 
anfitriões.

Rodrigues (2003, p. 125) apresenta mais de trinta atividades de ecoturismo distribuídas 

em  sete  grupos:  Científico;  Educativo;  Lúdico  e  Recreativo;  de  Aventura;  Esportivo; 

Étnico;  Naturista.  No  entanto,  a  Embratur  (2009)  considera  apenas  cinco  atividades 

ecoturísticas, distinguindo-as das atividades consideradas turismo esportivo, conforme 

apresentado no Quadro 18.

Ecoturismo Turismo Esportivo

- Caminhadas
- Flutuação
- Observação de pássaros
- Observação de fauna
- Turismo em cavernas

- Canyoning
- Mergulho
- Pesca esportiva
- Rafting
- Treking
- Voo Livre

Quadro 18 – Classificação do turismo segundo a Embratur

                                      Fonte: Adaptado de Embratur (2009)

Enfim,  existem opiniões  divergentes  sobre  quais  atividades  podem ser  consideradas 

ecoturísticas, principalmente devido aos impactos que algumas delas podem causar ao 

ambiente e à sociedade local.
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 2.2.7 Turismo sustentável versus ecoturismo

Existe  uma polêmica  no debate  sobre  o turismo sustentável  e  o ecoturismo.  Vários 

autores utilizam os dois termos de maneira equivalentes, assim como outros os veem 

como fenômenos até opostos.

De acordo com Swarbrooke (2000, v.5, p. 56),

as  vantagens  do  ecoturismo  para  as  organizações  de  turismo  e  para  as 
destinações  turísticas  pode  conduzir  ao  desenvolvimento  de  formas  de  um 
“pretenso” turismo que se dá em larga escala e de maneira espoliativa, de modo 
oposto aos princípios de ecoturismo esboçados anteriormente. Esta é a origem de 
grande parte da confusão que ronda o ecoturismo, ou seja, a lacuna entre a teoria 
e a prática, entre as concepções dos turistas e o lado provedor do turismo.

Segundo Wearing  e  Neil  (2001,  p.  37)  existem práticas  de  ecoturismo consideradas 

insustentáveis, decorrentes de desenvolvimentos inadequados que ocorrem em locais 

delicados. Os efeitos ambientais causados por essas práticas ecoturísticas como, por 

exemplo,  poluição  e  perturbações  na  fauna  selvagem,  são  mais  sérios  no  caso  do 

ecoturismo do que no turismo de massa. Isso ocorre pela característica de o ecoturismo 

depender mais de ambientes naturais intactos.

Swarbrooke (2000, v.5, p. 61) diz que “o fenômeno do ecoturismo tem crescido tanto 

que chega a se aproximar dos piores aspectos do turismo do mercado de massa”. Os 

resultados, segundo ele, desse volume de turistas num meio ambiente frágil são:

-  desmatamento,  sendo  a  madeira  utilizada  para  acender  fogueiras  para  os 
turistas;
- importação de alimentos e produtos para o lar a fim de satisfazer as demandas 
dos turistas, que causou inflação local e introduziu dietas não-nutritivas;
- material não biodegradável sendo despejado nas cidades e nos morros;
- contaminação dos riachos por esgotos;
- importação de valores ocidentais inadequados.

Já  para  Irving (2002,  p.  31),  o  ecoturismo deve ser  entendido como modalidade de 

turismo sustentável,  ou seja,  uma subcategoria contendo diversos segmentos, e não 

apenas um segmento da atividade turística centrado exclusivamente no bem natural.



79

Lindberg e Hawkins  (1999,  p.  26)  comentam que “o ecoturismo,  como componente 

essencial de um desenvolvimento sustentável, requer uma abordagem multidisciplinar, 

um  planejamento  cuidadoso  e  diretrizes  e  regulamentos  rígidos,  que  garantam  um 

funcionamento estável”.

Wight  (apud  Swarbrooke,  2000,  v.5,  p.  65)  identificou  nove  princípios  que  devem 

fundamentar o ecoturismo sustentável:

-  não  deve  degradar  os  recursos  e  deve  ser  desenvolvido  de  maneira 
completamente ambiental;
- deve possibilitar experiências participativas e esclarecedoras em primeira mão;
- deve envolver a educação entre todas as partes – comunidades locais, governo, 
organizações não governamentais, indústria e turistas (antes, durante e depois da 
viagem);
-  deve  incentivar  um  reconhecimento  dos  valores  intrínsecos  dos  recursos 
naturais e culturais, por parte de todos os envolvidos;
-  deve  implicar  a  aceitação  dos  recursos  tais  como são  e  reconhecer  os  seus 
limites, o que pressupõe uma administração voltada para o abastecimento;
- deve promover a compreensão e as parcerias entre muitos dos envolvidos, e isso 
pode incluir o governo, organização não governamental, a indústria, os cientistas 
e a população local (tanto antes como durante as operações);
-  deve  promover  responsabilidades  e  um  comportamento  moral  e  ético  em 
relação ao meio ambiente natural e cultural, por parte de todos os envolvidos;
- deve trazer benefícios a longo prazo – para os recursos naturais e culturais, para 
a  comunidade  e  para  as  indústrias  locais  (esses  benefícios  podem  ser  de 
preservação científica, social, cultural ou econômica);
-  deve assegurar  que as  operações de ecoturismo e  ética inerentes  a práticas 
ambientais responsáveis se apliquem não apenas aos recursos externos (naturais 
e culturais) que atraem turistas, mas também a suas operações internas.

Enfim, verifica-se que os termos ecoturismo e turismo sustentável não são a mesma 

coisa, no entanto, o ecoturismo, se bem gerenciado, pode ser uma forma de turismo 

sustentável.

 2.2.8 Turismo em áreas protegidas

O turismo em áreas protegidas envolve um paradoxo entre a preservação e o uso. A 

concepção original dos Parques Nacionais colocava a recreação à frente da conservação, 

sendo o centro das funções do Parque. Porém, mesmo os Parques sendo criados por 

razões  utilitárias,  houve  um  redirecionamento  do  foco  recreativo/turístico  para 

objetivos de preservação (WEARING; NEIL, 2001, p. 66).
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Atualmente,  são  inúmeras  as  vantagens  do  desenvolvimento  do  turismo  em  áreas 

protegidas  no  Brasil,  mas  também  são  ilimitados  os  problemas  e  conflitos  a  serem 

equacionados como pré-requisito à atividade. É importante, no entanto, que a discussão 

desse  tema considere  o  valor  patrimonial  global  das  áreas  protegidas  para  a  nação 

brasileira (IRVING, 2002, p. 66).

O  turismo  em  áreas  de  proteção  é  cada  vez  mais  usado  para  proporcionar  um 

fundamento  econômico  lógico  para  a  preservação  das  áreas  naturais,  em  vez  de 

desenvolvê-las  para  usos  alternativos,  como agricultura  ou  exploração  de  madeiras. 

Também pode trazer  benefícios  econômicos,  tanto  pelos  gastos  diretos  dos  turistas 

quanto pelas oportunidades de emprego que gera, seja dentro do Parque ou em suas 

áreas adjacentes (WEARING; NEIL, 2001, p. 70-71).

Irving (2002, p. 48) diz que

a utilização  de  áreas  protegidas  para  o  ecoturismo reflete,  portanto,  algumas 
tendências globais, entre as quais, o crescimento da consciência ambiental, em 
razão dos níveis crescentes de degradação da base de recursos naturais, incluindo 
a  destruição  de  ecossistemas  de  alta  relevância  para  a  preservação  da 
biodiversidade global, e o processo de reencontro do homem com sua própria 
essência, abandonada pela sociedade de consumo, e profundamente afetada pelo 
fenômeno de globalização.

Desde a criação do primeiro Parque Nacional do Brasil, em 1937, até os dias de hoje, há 

muito o que se questionar e modificar nesse modelo, tendo em vista o fato de que 

algumas unidades têm sido criadas e abandonadas ao seu destino sem recursos, sem 

integração com as comunidades, além de questionamento do próprio modelo de Parque 

como único recurso de proteção da biodiversidade (RABINOVICI, 2002, p. 52).

Lindberg e Hawkins (1999, p. 28) afirmam que

instalações  físicas  adequadas  nas  áreas  naturais  e  em  suas  proximidades  são 
fundamentais  para  o  desenvolvimento  eficaz  do  ecoturismo.  Planejamento, 
projeto  e  critérios  de  construção  adequados  devem  ser  aplicados,  a  fim  de 
minimizar o impacto sobre o meio ambiente, fornecer um certo grau de auto-
suficiência funcional e contribuir para a melhoria da qualidade da experiência do 
visitante. 
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Um  dos  pontos  de  intersecção  que  requer  providências  urgentes  refere-se  à 

administração do turismo nas áreas protegidas. As áreas protegidas do mundo todo têm 

recebido  um  fluxo  cada  vez  maior  de  visitantes.  Esse  fluxo  tem  aumentado 

drasticamente – duplicando  ou triplicando em um ano – e muitas dessas áreas não 

estão preparadas para o turismo. Em alguns casos elas estão a cargo de pessoas sem 

treinamento em gestão do turismo (LINDBERG; HAWKINS, 1999, p. 34).

A estratégia a ser adotada deverá guiar o desenvolvimento e gestão do turismo a fim de 

assegurar que a área protegida não seja exclusivamente ocupada nem destruída por 

turistas, de criar mecanismos capazes de gerar empregos e renda para a área protegida 

e para as comunidades próximas, e de proporcionar a conscientização ambiental por 

parte dos visitantes (LINDBERG; HAWKINGS, 1999, p. 37).

Schaik et al. (2002, p. 501-502) diz que

se a natureza tem que ser conservada, os Parques têm que funcionar. Não existe 
alternativa. Em país após país, os Parques abrigam tudo o que resta do mundo 
natural  e  da  vida  selvagem  que  já  os  povoou.  Se  os  Parques  desses  países 
fracassarem, sua herança será perdida para sempre, fazendo com que gerações 
de cidadãos recebam como herança um mundo formado por ervas daninhas. 

No momento, o principal desafio está em decidir quais rumos devem ser seguidos para 

assegurar o futuro dessas áreas protegidas.

 2.3  GESTÃO DO CONHECIMENTO

A seguir é apresentada a conceituação de conhecimento, sua estrutura de formação, a 

diferenciação entre conhecimento tácito e explícito, bem como seu processo de criação 

segundo os principais autores.

 2.3.1 Conhecimento

A importância do conhecimento não é uma descoberta nova. Desde os tempos mais 

remotos, sabe-se que os homens que detinham muito conhecimento eram os que se 

destacavam dos demais. O conhecimento teve papel importante para os seres humanos 
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que lutavam para se adaptar em ambientes hostis na pré-história, para as civilizações da 

Antiguidade e em todo tipo de sociedade contemporânea (TEIXEIRA FILHO, 2000, p. 17).

Zabot (2002, p. 66) comenta que “durante muito tempo o acesso ao conhecimento era, 

na verdade, restrito a alguns privilegiados, e o próprio conhecimento era, muitas vezes, 

utilizado como meio de domínio e opressão”. Teixeira Filho (2000, p. 17) afirma que no 

decorrer da história, a supremacia nos conflitos, mais cedo ou mais tarde, foi daqueles 

que detinham maior conhecimento.  O poder político e o poder econômico também 

estavam nas mãos dos que obtinham mais conhecimento.

O estudo dos fundamentos filosóficos do conhecimento, ou teoria do conhecimento, é 

conhecido como “epistemologia”.  Ela  estuda a  origem, a estrutura,  os  métodos e a 

validade do conhecimento, relaciona-se ainda com a metafísica, a lógica e o empirismo, 

uma  vez  que  avalia  a  consistência  lógica  da  teoria  e  sua  coesão  fatual  (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997, p. 23).

Segundo  Japiassu  (1975,  p.  16),  por  epistemologia  “podemos  considerar  o  estudo 

metódico  e  reflexivo  do  saber,  de  sua  organização,  de  sua  formação,  de  seu 

desenvolvimento, de seu funcionamento e de seus produtos intelectuais”.

De  acordo  Nonaka  e  Takeuchi  (1997,  p.  25)  existem  duas  grandes  tradições 

epistemológicas  na  filosofia  ocidental,  o  racionalismo  e  o  empirismo,  conforme 

caracterizados no Quadro 19.

Racionalismo Empirismo

O conhecimento é obtido por dedução, 
por intermédio do raciocínio.

O conhecimento é obtido por indução, 
a partir de experiências sensoriais.

Existe um conhecimento a priori que 
não precisa ser justificado pela 
experiência sensorial.

Não existe conhecimento a priori, e a 
única fonte de conhecimento é a 
experiência sensorial.

A verdade absoluta origina-se a partir 
de uma argumentação racional baseada 
em axiomas.

Tudo no mundo tem uma existência 
intrinsecamente objetiva, mesmo 
quando se tem uma percepção ilusória.

Quadro 19 – Características do racionalismo x empirismo

                         Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 25)
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Mesmo  com  as  diferenças  fundamentais  entre  o  racionalismo  e  o  empirismo,  os 

filósofos ocidentais em geral concordam que o conhecimento é a “crença verdadeira 

justificada”,  na  verdade  um  conceito  introduzido  por  Platão  em  Ménon,  Pédon  e 

Teeteto (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 24).

De  acordo  com  Lakatos  e  Marconi  (1983),  Fachin  (1993)  e  Mattar  (2008),  o 

conhecimento pode ser classificado nos tipos apresentados no Quadro 20.

Tipo Características

Conhecimento teológico Está relacionado com a fé e a crença divina. Trata-se de 
um conhecimento sistemático, ou seja, que tem origem, 
significado, finalidade e destino. Também pode ser 
classificado como conhecimentos ditos místicos ou 
espirituais.

Conhecimento filosófico Abrange estudos da relação do homem com todo o 
universo, além de estudos sobre ética, estética e política, 
buscando compreender a realidade em seu contexto 
universal. Busca as verdades do mundo por meio da 
indagação e do debate, sendo sua base a reflexão.

Conhecimento empírico É baseado em experiências vivenciadas e transmitidas de 
pessoa para pessoa. Pode ser transmitido de geração para 
geração, por meio da educação ou da imitação. Também 
pode ser chamado de conhecimento popular ou senso 
comum.

Conhecimento científico É sistemático e busca revelar aspectos da realidade. Trata 
de um saber ordenado logicamente, formando um sistema 
de ideias (teorias). É racional e depende da escala de 
valores e das crenças dos cientistas.

Quadro 20 – Tipos de conhecimento

                  Fonte: Adaptado de Lakatos e Marconi (1983); Fachin (1993); Mattar (2008)

Tardiff (1997) apresenta o conhecimento em três categorias:

● conhecimento declarativo: corresponde ao conhecimento teórico, de fatos,  de 

regras ou de princípios;

● conhecimento procedural: está necessariamente ligado a uma ação ou qualquer 

tipo de prática;
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● conhecimento condicional: diz respeito às condições em que acontecem as ações, 

o  quando  e  o  por  quê.  Enquanto  o  conhecimento  procedural  se  refere  à 

sequência de ações, o condicional corresponde à classificação e à categorização.

De  acordo  com  Nonaka  e  Takeuchi  (1997,  p.  28)  “o  conhecimento  é  um  processo 

humano dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à verdade”. Afirmam ainda 

que  “conhecimento  significa  sabedoria  adquirida  a  partir  da  perspectiva  da 

personalidade como um todo”.  Esse processo ocorre dentro do ambiente físico e se 

baseia nos aspectos culturais, sociais, ecológicos e econômicos.

No  mesmo  sentido,  Piaget  (1974)  coloca  que  o  conhecimento  resulta  das  ações  e 

interações do sujeito com o ambiente onde vive; ou seja, todo conhecimento é uma 

construção que vai sendo elaborada desde a infância, por meio de interações do sujeito 

com os objetivos que procura conhecer, sejam eles do mundo físico ou cultural.

Figueiredo (2005, p. 43) diz que o conhecimento “é aquilo que torna alguém apto a agir 

em circunstâncias específicas”. Por fim, Zabot (2002, p. 66) afirma que o conhecimento 

é “um trunfo competitivo de extremo poder, e é de extrema importância não só sua 

aquisição, como também sua criação e transferência”.

 2.3.2 Estrutura de formação do conhecimento

De acordo Davenport e Prusak (1998, p. 1),

por mais primário que possa soar,  é importante frisar que dado, informação e 
conhecimento não são sinônimos […] entender o que são esses três elementos e 
como passar de um para outro é essencial  para a realização bem-sucedida do 
trabalho ligado ao conhecimento.

O Quadro 21 apresenta as principais características e distinções entre dado, informação 

e conhecimento, segundo os mesmos autores.
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Dado Informação Conhecimento

Simples observação sobre 
estado do mundo.

Dados dotados de relevância e 
propósito.

Informação valiosa da mente 
humana.

Registro acerca de um 
determinado evento para 
o sistema.

Conjunto de dados com um 
determinado significado para o 
sistema.

Informação que devidamente 
tratada muda o comportamento 
do sistema.

Evento fora do contexto e 
sem significado para o 
sistema.

É provida de determinado significado 
e contexto para o sistema, porém 
carece do valor da interpretação.

Possui contexto, significado, 
além da reflexão, interpretação 
e síntese.

Não existe correlação 
entre os fatos e suas 
implicações.

É dinâmica e exige a mediação 
humana.

Implica envolvimento e 
entendimento ativo e está 
vinculado à ação humana.

É inerente, facilmente 
estruturado e transferível.

Apesar de requerer unidade de 
análise, é mais fácil transferir do que 
o conhecimento.

Frequentemente tácito, de difícil 
estruturação e transferência.

É apenas a representação 
de eventos sobre os quais 
não há a correlação e 
atuação humana.

Cria padrões e ativa os significados na 
mente das pessoas e exige consenso 
com relação ao significado.

É a base das ações inteligentes e 
está ancorado nas crenças de 
seu detentor.

Quadro 21 – Distinção entre dados, informação e conhecimento

      Fonte: Adaptado de Davenport e Prusak (1998, p. 2-7)

Firestone  e  McElroy  (2001,  p.  108)  diferem  dado,  informação  e  conhecimento  da 

seguinte maneira:

● dado – é como um valor observável, mensurável ou calculável de um atributo. O 

contexto (sempre existente) é o que torna compreensível a estrutura do formato 

de um dado;

● informação – é sempre promovida por dados. Em termos gerais, informação é 

definida como dado mais interpretações;

● conhecimento – é definido como a informação que passou por testes e avaliações 

em processos que procuram eliminar erros e alcançar a verdade; portanto, mais 

confiável e aprimorado por registros e experiências.
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Clark (2004), além de incluir o conceito de sabedoria nesta discussão, desenvolveu uma 

escala  de  níveis  de  entendimento  para  uma  maior  compreensão  deste  assunto, 

representada na Figura 8.

            Figura 8 – Níveis de entendimento

                    Fonte: Adaptada de Clark (2004)

A escala desenvolvida pela autora citada permite concluir que os dados são facilmente 

estruturados,  obtidos  e  transferíveis.  A  informação,  por  sua  vez,  requer  análise  e 

contexto  em  relação  ao  seu  significado.  Já  o  conhecimento  possui  uma  difícil 

estruturação,  o  que  dificulta  capturá-lo  por  intermédio  de  máquinas,  sendo  sua 

transferência bem mais complexa.

Beal  (2004)  representa  a  estrutura  básica  da  formação  do  conhecimento  e  seus 

respectivos elementos na Figura 9.
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Figura 9 – Estrutura da formação do conhecimento

      Fonte: Adaptada de Beal (2004)

Para Paiva Junior (2003, p. 26) o dado tem sua definição primordial como fundamento 

básico  para  criação  e  valorização  de  um  resultado,  e  pode  ser  considerado  como 

elemento primordial  na geração de informação.  Dados soltos não possuem validade 

alguma e apenas a sua manipulação pode ser considerada com teor aceitável. Afirma 

também que os tempos atuais exigem um processo de análise de uma grande massa de 

informações,  as  quais  criam  necessidades  de  maior  capacidade  de  entendimento  e 

velocidade de processamento. O problema da falta de informações foi reconduzido para 

o seu excesso. O que interessa, então, é focalizar o conhecimento, ou seja, a direção da 

informação.
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 2.3.3 Conhecimento tácito e explícito

A base para as mais recentes abordagens sobre o conhecimento é a distinção entre o 

conhecimento  tácito  e  o  conhecimento explícito,  estabelecida  pelo  filósofo  húngaro 

Michel Polanyi. Em sua obra, a qual ele mesmo considerou como a sua mais importante 

descoberta  filosófica,  descobriu  o  que  ele  chama  de  "estrutura  de  conhecimento 

tácito".

Para Polanyi (1966, p. 82), conhecimento tácito é

espontâneo,  intuitivo,  experimental,  conhecimento cotidiano,  do tipo revelado 
pela  criança  que  faz  um  bom  jogo  de  basquetebol,  […]  ou  que  toca  ritmos 
complicados  no  tambor,  apesar  de  não  saber  fazer  operações  aritméticas 
elementares.

Em um raciocínio análogo, Von Krogh e Roos (1995) defenderam a distinção feita por 

Polanyi, referente aos dois tipos de conhecimento: o tácito e o explícito.

No  mesmo  sentido,  Moreira  (2003)  afirma  existirem  formas  de  conhecimento  que, 

apesar de terem sido geradas por processos mentais difíceis de simular ou reproduzir 

computacionalmente,  são  relativamente  simples  de  explicitar  por  algum  mecanismo 

como  linguagem  ou  outra  forma  de  comunicação  visual  e  sonora.  Esta  forma  de 

conhecimento  é  comumente  chamada  de  conhecimento  explícito.  Outra  forma  de 

conhecimento  é  aquela  que  as  pessoas  não  conseguem  articular,  são  percepções, 

sentimentos ou intuição. Este tipo de conhecimento é chamado conhecimento tácito.

Figueiredo  (2005,  p.  46)  diz  que  para  os  propósitos  da  gestão  do  conhecimento, 

epistemologicamente são aceitos três tipos de conhecimento, o tácito, o explícito e o 

potencial, sendo suas características:

● conhecimento tácito: é o conhecimento contido na cabeça das pessoas, ou seja, 

este  conhecimento  está  associado  principalmente  à  capacidade  de  agir  das 

pessoas,  às  suas  experiências,  habilidades,  competências,  raciocínio,  modelos 

mentais,  opiniões,  emoções,  valores,  criatividade,  intuição,  entre  outros.  “O 

conhecimento  tácito  é  criado  e  compartilhado  em  torno  das  relações,  das 
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interações entre os humanos e o mundo a sua volta”. É construído por meio de 

experiências práticas e dependendo do ambiente em que estão inseridas há a 

troca espontânea entre as pessoas (FIGUEIREDO, 2005, p. 48-49);

● conhecimento explícito: é resultante do conhecimento tácito, o conhecimento, 

antes contido nas cabeças das pessoas, passa a sofrer uma materialização ou a 

representação  do  conhecimento  de  alguém  para  que  seja  transferido, 

comunicado,  visualizado,  compreendido  e  assimilado  por  outras  pessoas.  O 

conhecimento  explícito  poderá  torna-se  conhecimento  de  fato,  quando  for 

assimilado pelas pessoas, senão, pode ser considerado apenas como informação 

(FIGUEIREDO, 2005, p. 52-53);

● conhecimento potencial: é uma categoria mais nova de conhecimento, o qual “foi 

potencializado  pela  recente  evolução  da  tecnologia  da  informação  e  da 

ampliação  da  capacidade  de  manipulação  e  processamento  de  dados  dos 

computadores”. De certa forma, o conhecimento potencial está relacionado com 

frequência ao conhecimento que se pode obter e extrair a partir da análise de 

grandes  volumes  de  dados  contidos  principalmente  em  computadores 

(FIGUEIREDO, 2005, p. 58-59).

Já  Nonaka  e  Takeuchi  (1997,  p.  61-62)  dizem  que  a  estrutura  conceitual  básica  da 

criação  do  conhecimento  envolve  duas  dimensões:  epistemológica  e  ontológica. 

Enquanto  a  dimensão  epistemológica  se  preocupa  com  a  distinção  entre  o 

conhecimento tácito e o explícito, a dimensão ontológica se preocupa com os níveis de 

entidades  criadoras  do  conhecimento,  sendo:  individual,  grupal,  organizacional  e 

interorganizacional, conforme ilustrado na Figura 10.
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                  Figura 10 – Dimensões da criação do conhecimento

                           Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 62)

O  conhecimento  tácito  e  o  conhecimento  explícito  não  são  entidades  totalmente 

separadas e podem ser entendidas como complementares.  O conhecimento tácito é 

pessoal, específico ao contexto e, assim, difícil  de ser formulado e comunicado. Já o 

conhecimento  explícito  ou “codificado”  refere-se  ao  conhecimento transmissível  em 

linguagem  formal  e  sistemática  (NONAKA;  TAKEUCHI,  1997,  p.  65).  O  resumo  das 

principais  características  levantadas  por  esses  autores  (1997,  p.  67)  encontra-se  no 

Quadro 22.

Conhecimento tácito
(subjetivo)

Conhecimento explícito
(objetivo)

Conhecimento da experiência
(corpo)

Conhecimento da racionalidade
(mente)

Conhecimento simultâneo
(aqui e agora)

Conhecimento sequencial
(lá e então)

Conhecimento analógico
(prática)

Conhecimento digital
(teoria)

Quadro 22 – Conhecimento tácito x conhecimento explícito

                               Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 67)
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A  espiral  do  conhecimento  “surge  quando  a  interação  entre  conhecimento  tácito  e 

conhecimento  explícito  eleva-se  dinamicamente  de  um  nível  ontológico  inferior  até 

níveis mais altos” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 62).

 2.3.4 Criação do conhecimento

Esta seção trata especificamente do referencial teórico utilizado nas mais recentes e 

significativas pesquisas sobre a criação do conhecimento, ou seja, as obras Criação do 

conhecimento na empresa, de Nonaka e Takeuchi (1997), e Conhecimento empresarial, 

de Davenport e Prusak (1998).

Para Nonaka e Takeuchi (1997, p. 68), considerando apenas a dimensão epistemológica, 

o  conhecimento  é  criado  por  meio  da  interação  contínua  e  dinâmica  entre  o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito.

Modo Processo Meios Dificuldades

Socialização É um processo de 
compartilhamento de 
experiências e, a partir daí, da 
criação do conhecimento tácito, 
como modelos mentais ou 
habilidades técnicas 
compartilhada.

Por meio da observação, 
imitação e prática.

Sem alguma forma de 
experiência compartilhada, é 
extremamente difícil para 
uma pessoa projetar-se no 
processo de raciocínio do 
outro indivíduo.

Externalização É um processo de articulação 
do conhecimento tácito em 
conceitos explícitos.

Expresso na forma de 
metáforas, analogias, 
conceitos, hipóteses ou 
modelos.

As expressões muitas vezes 
são inadequadas, 
inconsistentes e insuficientes.

Combinação É um processo de 
sistematização de conceitos em 
um sistema de conhecimento.

Por meios de 
documentos, reuniões, 
conversas ao telefone ou 
redes de comunicação 
computadorizadas.

Carece de recursos 
tecnológicos, tais como redes 
de comunicação 
computadorizadas e banco de 
dados em larga escala.

Internalização É o processo de incorporação 
do conhecimento explícito no 
conhecimento tácito.

Por intermédio do 
“aprender fazendo”. 
Internalizado sob forma 
de modelos mentais ou 
know-how técnico 
compartilhado.

A experiência prática é 
essencial para a 
internalização.

Quadro 23 – Características dos quatro modos de conversão do conhecimento

     Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 69-79)
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Essa  interação  é  moldada  pelas  mudanças  entre  quatro  modos  de  conversão  do 

conhecimento:  Socialização,  de  conhecimento  tácito  em  conhecimento  tácito; 

Externalização,  de  conhecimento  tácito  em conhecimento  explícito;  Combinação,  de 

conhecimento explícito em conhecimento explícito e; Internalização, de conhecimento 

explícito em conhecimento tácito; estando suas características resumidas no Quadro 23.

Ainda de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997, p. 79-81), o conteúdo do conhecimento 

criado  pelos  quatro  modos  é  específico  para  cada  um  deles:  a  Socialização  gera  o 

conhecimento  compartilhado;  a  Externalização  gera  o  conhecimento  conceitual;  a 

Combinação  dá  origem  ao  conhecimento  sistêmico;  e,  a  Internalização  produz  o 

conhecimento operacional, conforme ilustrado na Figura 11.

                    Figura 11 – Quatro modos de conversão do conhecimento

                             Fonte: Adaptada de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 81)

Esses  conteúdos interagem entre  si  na  espiral  do  conhecimento.  “No entanto,  para 

viabilizar a criação do conhecimento organizacional, o conhecimento tácito acumulado 

precisa ser socializado com os outros membros da organização, iniciando assim uma 

nova espiral de criação do conhecimento.” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 77).

Ainda segundo os autores (1998, p. 83-95), as organizações devem “fornecer o contexto 

apropriado  para  facilitação  das  atividades  em  grupo  e  para  criação  e  acúmulo  de 

conhecimento em nível individual”. Nesse sentido, definem cinco condições em nível 

organizacional para promoção da espiral do conhecimento, apresentados no Quadro 24.
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Condições Características

Intenção Aspiração de uma organização às suas metas.

Autonomia No nível individual, todos os membros de uma organização 
devem agir de forma autônoma conforme as circunstâncias.

Flutuação/caos criativo Estímulo à interação entre a organização e o ambiente externo.

Redundância Existência de informações que transcendam as exigências 
operacionais imediatas dos membros da organização.

Variedade de requisitos A diversidade interna de uma organização deve corresponder à 
variedade e à complexidade do ambiente para permitir que ela 
enfrente os desafios impostos pelo ambiente.

Quadro 24 – Condições capacitadoras da criação do conhecimento

              Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 83-95)

Nonaka  e  Takeuchi  (1997,  p.  95-102)  concluem  sua  teoria  sobre  criação  do 

conhecimento,  apresentando  um modelo  de  cinco  fases  do  processo  de  criação  do 

conhecimento, conforme ilustrado na Figura 12 e resumido no Quadro 25.

                   Figura 12 – Processo de criação do conhecimento

                            Fonte: Adaptada de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 96)
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Fase Nome Descrição

1ª Compartilhamento do 
conhecimento tácito

Compartilhamento de experiências, emoções, sentimentos e 
modelos mentais entre vários indivíduos com diferentes 
históricos, perspectivas e motivações.

2ª Criação de conceitos Expressão, por meio do diálogo contínuo, sob a forma de 
reflexão coletiva de um modelo mental compartilhado, formado 
no campo de interação. É facilitada pelo uso de múltiplos 
métodos de raciocínio como dedução, indução e abdução.

3ª Justificação de conceitos Justificativa dos novos conceitos criados, determinando sua 
relevância e importância para a organização e a sociedade. Os 
critérios de justificação não precisam ser estritamente objetivos 
e factuais.

4ª Construção de um 
arquétipo

Transformação de um conceito justificado em algo tangível ou 
concreto, ou seja, em um arquétipo. Construído combinando-se 
o conhecimento explícito recém-criado e o conhecimento 
explícito existente.

5ª Difusão interativa do 
conhecimento

O novo conceito, que foi criado, justificado e transformado em 
modelo, passa para um novo ciclo de criação de conhecimento 
em um nível ontológico diferente.

Quadro 25 – Fases do processo de criação do conhecimento

         Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 95-102)

Já Davenport e Prusak (1998) afirmam que o conhecimento é uma informação de valor e 

propósito bem definidos. A informação somente possui valor se aplicada em forma de 

conhecimento,  ou  seja,  o  conhecimento  é  a  aplicação  de  uma  informação 

contextualizada.

Ainda segundo Davenport e Prusak (1998), o processo de gestão do conhecimento é 

constituído por três etapas: geração, codificação e transferência.

Etapa Objetivo

Geração Transformação das informações em conhecimento à medida 
que o indivíduo interage com o ambiente externo.

Codificação Conversão do conhecimento relevante a fim de torná-lo 
acessível.

Transferência Compartilhamento do conhecimento entre os membros da 
organização.

Quadro 26 – Etapas da gestão do conhecimento

                              Fonte: Adaptado de Davenport e Prusak (1998, p. 63-107)
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A primeira etapa refere-se à geração do conhecimento, atividade considerada menos 

sistemática. Segundo Davenport e Prusak (1998, p. 63), “à medida que as organizações 

interagem  com  seus  ambientes,  elas  absorvem  informações,  transformam-nas  em 

conhecimento  e  agem  com  base  numa  combinação  desse  conhecimento  com  suas 

experiências,  valores  e  regras  internas”.  Em  sua  teoria  consideram  seis  modos  de 

geração do conhecimento, conforme resumo apresentado no Quadro 27.

Modo Característica Forma

Aquisição O conhecimento não precisa ser 
necessariamente recém-criado, mas 
apenas ser novidade para a 
organização.

Por meio da compra, adquirindo uma 
organização ou contratando indivíduos 
que o possuam.

Aluguel Aluguel ou financiamento do 
conhecimento externo.

Por meio da contratação temporária de 
consultores, ou apoio financeiro à 
pesquisa universitária ou institucional em 
troca do direito de propriedade no uso 
comercial de resultados promissores.

Recursos 
dedicados

Formação de unidades ou grupos com 
a finalidade de geração do 
conhecimento.

Por meio da definição de departamentos 
de pesquisa e desenvolvimento, ou de 
bibliotecas corporativas.

Fusão Combinação deliberada de pessoas 
com diferentes habilidades, ideias e 
valores para gerar soluções criativas.

Por meio da reunião de pessoas com 
perspectivas diferentes para trabalhar 
num problema ou projeto, obrigando-as a 
chegar a uma resposta conjunta.

Adaptação Adaptação devido a mudanças 
externas (e por vezes internas).

Por meio de funcionários ávidos por 
novidades e capazes de adaptarem-se a 
novos produtos de concorrentes, novas 
tecnologias e mudanças sociais e 
econômicas.

Rede do 
conhecimento

Geração de conhecimento pela 
comunicação e cooperação de redes 
formais ou informais e auto-
organizadas, motivadas por interesses 
comuns.

Por meio do compartilhamento do 
conhecimento e resolução de problemas 
em conjuntos, comunicando-se 
pessoalmente, por telefone, pelo correio 
eletrônico ou groupware.

Quadro 27 – Modos de geração do conhecimento

       Fonte: Adaptado de Davenport e Prusak (1998, p. 64-81)

A segunda  etapa  consiste  na  codificação do conhecimento,  que tem como objetivo 

“apresentar o conhecimento numa forma que o torne acessível àqueles que precisam 
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dele. […] transforma o conhecimento em código para torná-lo inteligível e o mais claro, 

portátil e organizado possível.” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 83). O conhecimento 

pode ser caracterizado, descrito, mapeado, modelado, estimulado e inserido em regras 

e receitas, com ou sem apoio de novas tecnologias.

Entretanto  é  importante  que  a  estruturação  não  ocorra  em  excesso,  de  modo  a 

interferir no conhecimento. Nesse sentido, os autores afirmam que:

codificar todo o conhecimento corporativo seria uma imensa e fútil empreitada, 
semelhante e ainda mais difícil que os mais fúteis esforços para criar um modelo 
de  dados  da  empresa  inteira.  […]  O  projeto  de  codificação  do  conhecimento 
necessita  de  objetivos  mais  específicos  do  que  simplesmente  tornar  o 
conhecimento disponível em âmbito geral. […] É fundamental, claro, identificar as 
fontes  do  conhecimento  que  você  deseja  codificar.  […]  as  modalidades  de 
conhecimento vão desde aquele complexo e acumulado individualmente pelas 
pessoas, até aqueles mais claros e estruturados (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 
84-85).

De  acordo  com  esses  autores  (1998,  p.  86-87),  o  conhecimento  tácito  é  quase 

impossível de reprodução em documento ou banco de dados, sendo seu processo de 

codificação  geralmente  limitado  a  localizar  a  pessoa  detentora  do  conhecimento, 

encaminhá-la a outra interessada e incentivar sua interação.

Ressaltam a importância de realizar um mapeamento do conhecimento com a finalidade 

de “mostrar para as pessoas de dentro da empresa para onde ir quando necessitarem 

do  conhecimento”,  ou  seja,  ter  um  retrato  de  todo  o  conhecimento  existente.  O 

desenvolvimento  desse  mapeamento  permite  saber  a  localização  de  conhecimentos 

importantes,  devendo  ser  publicados  em  listas  ou  quadros  que  identifiquem  onde 

procurar determinado conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 88).

Com relação à captação do conhecimento tácito, apesar de difícil codificação, seu valor 

substancial  equilibra esse esforço. Davenport e Prusak (1998, p.  99) colocam que os 

“recursos  multimídia  e  os  de  hipertexto  das  intranets  criaram  a  possibilidade  de 

capturar  pelo menos uma fração significativa do conhecimento de um especialista e 

tornar explícito o conhecimento tácito”.
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A codificação do conhecimento por meio de um sistema especializado representa uma 

tentativa explícita de captar o conhecimento humano por meio de sua transferência 

para  um  sistema  formalizado,  baseado  em  regras.  Esses  sistemas  especializados, 

juntamente  com  o  uso  de  inteligência  artificial,  podem  desempenhar  um  papel 

importante na codificação de conhecimento. “Quanto mais delimitado, claro e baseado 

em regras for o conhecimento, tanto mais facilmente ele poderá ser infundido num 

sistema  especializado.”  (DAVENPORT;  PRUSAK,  1998,  p.  103).  Enfim,  esses  autores 

(1998, p. 106) afirmam que “a codificação dá permanência para o conhecimento que, de 

outra forma, existiria apenas na mente das pessoas”.

A terceira e última etapa refere-se à transferência de conhecimento, a qual tem como 

objetivo melhorar a capacidade da organização de fazer as coisas e aumentar seu valor.

A  transferência  do  conhecimento  envolve  duas  ações:  transmissão  (envio  ou 
apresentação do conhecimento a um receptor potencial) e absorção por aquela 
pessoa  ou  grupo.  Se  o  conhecimento  não  for  absorvido,  ele  não  terá  sido 
transferido (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 123).

A transferência depende diretamente do tipo de conhecimento em questão, ou seja, 

tácito ou explícito.

A transmissão do conhecimento explícito é cada vez mais facilitada pela aplicação de 

tecnologias da informação. Por intermédio delas é possível o armazenamento em algum 

tipo  de  repositório  tecnológico  como,  por  exemplo,  um  banco  de  dados  altamente 

estruturado. (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 117). Essa estrutura tecnológica permite 

buscas avançadas sobre determinados conhecimentos.

Já o conhecimento tácito é particularmente difícil de ser transferido de sua fonte de 

origem para outras partes e, por isso, geralmente exige intenso contato pessoal. Por se 

tratar  de  uma  transferência  espontânea  e  não  estruturada,  é  essencial  oferecer 

maneiras eficazes para que os indivíduos conversem entre si  (DAVENPORT;  PRUSAK, 

1998,  p.  108-109).  Algumas  empresas  procuram  estimular  situações  casuais  para  o 

compartilhamento  do  conhecimento,  criando  locais  e  ocasiões  para  os  funcionários 
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interagirem informalmente, como, por exemplo, feiras e eventos com espaço e tempo 

destinados a conversas e interações entre os participantes.

Contudo,  de  forma  complementar,  deve-se  considerar  meios  mais  formais  e 

intencionais de compartilhamento do conhecimento tácito.

A infra-estrutura de transferência do conhecimento tácito pode também incluir 
(mas não se limitar à) tecnologia eletrônica. […] Os mapas do conhecimento são 
nitidamente parte integrante da infra-estrutura de transferência do conhecimento 
(DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 116).

Entre os meios formais utilizados para propiciar a transmissão do conhecimento tácito, 

pode-se  citar  os  bancos  de  dados  de  documentos,  intranet  e  groupware.  Antes  de 

aplicar qualquer tecnologia, é fundamental considerar as normas, comportamentos e 

valores que constituem a cultura dos envolvidos (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 117).
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 3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Quando se tem a finalidade de solucionar problemas teóricos e/ou práticos, faz-se uma 

pesquisa que, segundo Zanella (2009, p. 21), “é a atividade básica da ciência e tem como 

finalidade descobrir  respostas para as indagações do homem”, sendo a definição do 

método fundamental para o alcance de seus resultados.

O  método  representa  um  procedimento  racional  e  ordenado,  constituído  por 

instrumentos  básicos,  que  implica  utilizar,  de  forma  adequada,  a  reflexão  e  a 

experimentação,  para  proceder  ao  longo  de  um  caminho  e  alcançar  os  objetivos 

preestabelecidos no planejamento da pesquisa (TEIXEIRA, 2005).

Para Fachin (1993, p. 36),

método é um instrumento do conhecimento que proporciona aos pesquisadores 
em  qualquer  área  de  formação,  a  orientação  geral  que  facilita  planejar  uma 
pesquisa,  formular  hipóteses,  coordenar  investigações,  realizar  experiências  e 
interpretar resultados.

Com essa visão,  este capítulo apresenta a definição metodológica da pesquisa,  bem 

como suas etapas e instrumentos de coleta e análise de dados.

 3.1  DEFINIÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA

Do  ponto  de  vista  da  sua  natureza,  trata-se  de  uma  pesquisa  aplicada,  pois  busca 

alcançar resultados que possam ser utilizados na solução de problemas que ocorrem na 

realidade (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 20).

Caracteriza-se como um estudo teórico-empírico, pois utiliza tanto dados secundários 

oriundos de pesquisa  bibliográfica  quanto dados primários  oriundos  de pesquisa  de 

campo.

Quanto  à  forma  de  abordagem  do  problema,  classifica-se  como  uma  pesquisa 

qualitativa, na medida em que, segundo Silva e Menezes (2001, p. 20):
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[…] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, 
um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que 
não  pode  ser  traduzido  em  números.  A  interpretação  dos  fenômenos  e  a 
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 
requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte 
direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento chave. É descritiva. 
Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 
significado são os focos principais de abordagem.

Com relação aos seus objetivos, a pesquisa tem dois estágios: exploratório e descritivo.

A  pesquisa  exploratória  visa  proporcionar  maior  familiaridade  com  o  problema  ou 

conseguir  nova  compreensão  dele,  com  vistas  a  torná-lo  explícito  e  a  construir  as 

hipóteses (SELLTIZ et al., 1975), estando dividida em duas partes: pesquisa bibliográfica 

e pesquisa de campo.

Já a pesquisa descritiva visa descrever o objeto de estudo ou o problema examinado, 

com base nas conclusões da pesquisa exploratória. Refere-se à especificação do modelo 

tecnológico  de  gestão  do  conhecimento  sobre  turismo  sustentável  apropriado  às 

necessidades dos Parques Nacionais.

O resumo do processo metodológico pode ser observado no Quadro 28.

Ponto de vista Tipo de pesquisa

Quanto à natureza Aplicada

Quanto ao tipo de estudo Teórico-empírica

Quanto à abordagem do problema Qualitativa

Quanto aos objetivos Exploratória e descritiva

Quanto aos procedimentos técnicos Pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo

Quadro 28 – Resumo da estrutura metodológica da pesquisa

                       Fonte: Elaborado pela autora

 3.2  ETAPAS DA PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas: pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e 

construção de modelo, conforme apresentadas na Figura 13.
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                                  Figura 13 – Estrutura metodológica

                                              Fonte: Elaborada pela autora

 3.2.1 Primeira etapa: pesquisa bibliográfica

A primeira etapa refere-se à pesquisa bibliográfica.

A pesquisa  bibliográfica  diz  respeito  ao  conjunto  de  conhecimentos  humanos 
reunidos nas obras. Tem como base fundamental conduzir o leitor a determinado 
assunto  e  à  produção,  coleção,  armazenamento,  reprodução,  utilização  e 
comunicação  das  informações  coletadas  para  o  desempenho  da  pesquisa  […]
(FACHIN, 1993, p. 102,110).

Foram realizadas pesquisas sobre as unidades de conservação, em particular os Parques 

Nacionais, sobre o turismo, em especial aqueles praticados em áreas protegidas, e sobre 
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os principais conceitos e teorias para criação e gestão do conhecimento. Também se 

mapearam propostas de modelos tecnológicos que contemplassem, simultaneamente, 

o aspecto conceitual e tecnológico para gestão do conhecimento do turismo sustentável 

em Parques  Nacionais,  e  que atendessem aos  diversos  perfis  de pessoas envolvidas 

nessas práticas.

As  pesquisas  bibliográficas  foram  realizadas  até  o  mês  de  abril  de  2010  nas  bases 

SCOPUS e WEB OF SCIENCE, incluindo o Journal Sustainable Tourism, com a combinação 

das  palavras-chave  “Tourism”,  “Sustainable  Tourism”,  “Model”  e  “Knowledge  

Management”  na  área  “Social  Science  and  Humanities”.  Também  foram  realizadas 

pesquisas no banco de teses da Universidade Federal de Santa Catarina, banco de teses 

da CAPES e demais referências bibliográficas citadas neste trabalho.

 3.2.2 Segunda etapa: pesquisa de campo

A  segunda  etapa  refere-se  à  pesquisa  de  campo,  com  objetivo  de  obter  subsídios 

práticos para a proposição do modelo tecnológico para a gestão do conhecimento do 

turismo sustentável em Parques Nacionais.

[…] a pesquisa de campo se detém na observação do ambiente onde é detectado 
um  fato  social  (problema),  que  a  princípio  passa  a  ser  examinado,  e  após  é 
encaminhado para explicações através dos métodos e das técnicas específicas […]
(FACHIN, 1993, p. 102,110).

Nessa etapa foi necessária a obtenção de autorização para a realização de atividades 

científicas nos Parques Nacionais. Nesse sentido, foi realizado o cadastro no Sistema de 

Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO, pertencente ao ICMBio, por meio 

de preenchimento  on-line de formulários eletrônicos. O pedido foi elaborado com os 

dados básicos do pesquisador, título do projeto, vínculo institucional, atividades a serem 

desenvolvidas, área de conhecimento, locais da pesquisa (ou seja, os Parques Nacionais 

definidos  na  amostra),  dados  básicos  da  pesquisa  (introdução,  justificativa,  objetivo 

geral, objetivos específicos, material e métodos, resultados esperados e referências) e, 

logo após, submetido para análise.
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A autorização oficial para realização da pesquisa só fora concedida após a homologação 

de todos os gestores dos Parques definidos na amostra e solicitada no SISBIO, sendo 

apresentada no Anexo B.

A  pesquisa  de  campo  serviu  para  levantar  os  processos  e  fluxos  de  informações 

existentes relacionados à gestão do conhecimento do turismo sustentável em Parques 

Nacionais. Foi realizada por meio de dois instrumentos de pesquisa: o questionário e a 

observação in loco.

Esses  instrumentos  foram  aplicados  em  uma  amostra  não  probabilista  do  tipo 

“intencional”, pois considerou-se fundamental a opinião de determinados elementos da 

população  como,  por  exemplo,  aqueles  que  detêm  função  desempenhada,  cargo 

ocupado, ou têm a propriedade de influenciar a opinião dos demais sobre o objeto de 

estudo.

A característica principal das técnicas de amostragem não probabilista é a de que, 
não fazendo uso de formas aleatórias de seleção, torna-se impossível a aplicação 
de  formas estatísticas  para  o  cálculo,  por  exemplo,  entre  outros,  de  erros  de 
amostra.  Dito  de  outro  modo,  não  podem  ser  objetos  de  certos  tipos  de 
tratamento estatístico. […] Uma vez aceitas as limitações da técnica, a principal 
das  quais  é  a  impossibilidade  de  generalização  dos  resultados  do  inquérito  à 
população, ela tem a sua validade dentro de um contexto específico (MARCONI; 
LAKATOS, 2007, p. 51-52).

 3.2.2.1 Questionário

“O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença 
do entrevistador.” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 98).

Foi  utilizado  o  questionário  constante  no  Apêndice  A,  com a  finalidade  de levantar 

informações dentro de temas predefinidos, sendo constituído de perguntas abertas e 

fechadas e distribuídas nos seguintes grupos:

● GRUPO  1:  Identificação  do  perfil  do  entrevistado  –  visando  verificar  se  o 

entrevistado  possui  perfil  condizente  com  os  critérios  estabelecidos  para 
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definição da amostra;

● GRUPO  2:  Base  de  conhecimento  existente  –  visando  levantar  as  formas  de 

armazenamento de informações,  os meios de comunicação entre os gestores, 

além de buscar sugestões para aprimorar o compartilhamento do conhecimento 

sobre o turismo nos Parques;

● GRUPO  3:  Turismo –  visando  levantar  a  estrutura  do  Parque  com relação  ao 

turismo,  o funcionamento das  práticas turísticas dentro do Parque e se essas 

práticas são sustentáveis e atendem a um Plano de Manejo; 

● GRUPO 4: Fluxo de informações e conhecimento sobre o turismo sustentável – 

visando  mapear  os  fluxos  de  informações  e  conhecimento  sobre  o  turismo 

sustentável  nos Parques,  bem como os procedimentos para codificação desse 

conhecimento e a existência de práticas de colaboração e compartilhamento de 

conhecimento sobre o turismo sustentável entre os gestores. Por fim, verificar a 

necessidade, viabilidade e importância do uso de ferramentas tecnológicas para 

essa prática.

A  escolha  da  amostra  não  probabilista  intencional  para  aplicação  do  questionário 

utilizou a seguinte ordem de critérios:

● exercer cargo de gestor em um Parque Nacional pertencente à delimitação dessa 

pesquisa;

● exercer  algum tipo  de  função  relacionada à  gestão  de  Parques  Nacionais,  ou 

possuir cargo em órgão públicos ambientais ligados a unidades de conservação;

● possuir mais de cinco anos de experiência em cargos administrativos de Parques 

Nacionais;

● possuir conhecimento sobre processos e fluxos de informação sobre a gestão dos 

Parques Nacionais e a estrutura administrativa de gestão do ICMBio;

● possuir conhecimento científico sobre Parques Nacionais ou turismo sustentável 
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em unidades de conservação, comprovado por meio de publicações ou currículo 

Lattes.

Dessa forma, atendendo a esses critérios e à delimitação da pesquisa, considerou-se 

suficiente para levantamento das informações o encaminhamento dos questionários a 

cinco (5) especialistas em Parques Nacionais, conforme apresentado no Quadro 29.

Especialista Cargo (ou função) Órgão / UC

Deonir Geolvane Zimmermann
Analista ambiental / Chefe de 
Unidade de Conservação

- Parque Nacional de Aparados da Serra
- Parque Nacional da Serra Geral

Francisco F. Livino de Carvalho
Analista ambiental / Gestor do 
Parque Nacional

- Parque Nacional da Serra da Bocaina

Luizmar Catheringer
Analista ambiental / Chefe do 
Parque Nacional Substituto

- Parque Nacional do Caparaó

Jorge Luiz Pegoraro Chefe do Parque Nacional - Parque Nacional do Iguaçu

Ernesto Bastos Viveiros de Castro
Analista ambiental / Chefe do 
Parque Nacional

- Parque Nacional da Serra dos Órgãos

Quadro 29 – Amostra dos especialistas em Parques Nacionais

    Fonte: Elaborado pela autora

 3.2.2.2 Observação in loco

A  observação,  sob  alguns  aspectos,  é  imprescindível  em  qualquer  estágio  da 
pesquisa, pois ela tanto pode filiar-se a outras técnicas de coleta de dados, como 
pode ser empregada de forma independente ou exclusiva. […] a) deve propor-se a 
desenvolver  a  pesquisa  com  objetivos  definidos;  b)  esta  deve  ser 
sistematicamente planejada; c) os dados coletados devem ser sistematicamente 
registrados; d) deve ser submetida a comprovação e controle de sua validez e 
confiabilidade (FACHIN, 1993, p. 43-44). 

A observação in loco foi utilizada para aprofundar os dados obtidos por intermédio dos 

questionários  e  obter  uma visão prática do objeto investigado.  Também serviu para 

comparar  informações  levantadas  na  pesquisa  bibliográfica  e  para  agregar  subsídios 

para construção do modelo tecnológico de gestão do conhecimento.

Nesse  sentido,  considerou-se  suficiente  a  amostra  não  probabilista  intencional  de 

apenas um Parque Nacional. Sua escolha foi baseada na seguinte ordem de critérios:
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● possuir plano de manejo regulamentado;

● importância turística / número de visitação;

● data de criação (mais antiga).

Considerando esses critérios e a delimitação da pesquisa, optou-se pela observação in  

loco no Parque Nacional do Iguaçu, o qual possui um plano de manejo consolidado e em 

constante evolução, é considerado um dos principais roteiros turísticos brasileiro e o 

segundo Parque mais antigo do País.

Os registros das observações foram realizados por meio de anotações e fotografias. Para 

ampliar os pontos de observação, adotaram-se perfis e locais distintos:

● perfil pesquisadora / visitação no centro administrativo do Parque;

● perfil turista / visitação nas principais atrações do Parque.

 3.2.3 Terceira etapa: construção do modelo

A terceira etapa refere-se à elaboração do modelo tecnológico, a qual seguiu as fases 

sistematizadas na Figura 14.

                      

Figura 14 – Fases da construção do modelo tecnológico

                                Fonte: Elaborada pela autora
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 3.2.3.1 Síntese dos elementos identificados na pesquisa bibliográfica

Nessa primeira fase foi realizado o mapeamento dos principais modelos presentes nas 

bases de dados consultadas para esta pesquisa. Neste sentido, utilizaram-se fontes de 

revistas científicas, sendo estas consideradas conhecimentos validados por terem um 

maior  impacto  no  campo  de  pesquisa.  As  bases  de  dados  escolhidas  para  este 

levantamento foram a SCOPUS e a WEB OF SCIENCE, possuindo grande abrangência de 

revistas referente à área de Ciências Sociais, incluindo o  Journal Sustainable Tourism, 

sendo seus acessos realizados por meio do portal de periódicos da CAPES no endereço 

www.periodicos.capes.gov.br.

Para a busca dos modelos de turismo sustentável e de modelos de turismo e gestão do 

conhecimento,  considerou-se  a  combinação  das  palavras-chave:  “Tourism”, 

“Sustainable Tourism”, “Model” e “Knowledge Management”.

Na base SCOPUS o tipo de documento consultado foi “article or review”, na busca 1, e 

“article”, nas buscas 2, 3 e 4, resultando em uma amostra de 80 artigos. Na base WEB 

OF SCIENCE consultaram-se os documentos do tipo “in topic”, nas buscas 1, 2, 3 e 4, 

resultando numa amostra de 77 artigos. Foram comparadas e eliminadas redundâncias 

dos dois resultados. A seguir são apresentados os Quadros 30 e 31 com informações das 

buscas 1, 2, 3 e 4 das bases SCOPUS e WEB OF SCIENCE, respectivamente.

Busca Palavra-chave Tipo Assunto/área Período Resultado

1 - tourism
- model
- knowledge management

article /
review

social science e  
humanities

todos até abril 
de 2010

9

2 - sustainable tourism
- model

article social science e  
humanities

todos até abril 
de 2010

70

3 - sustainable tourism
- knowledge management

article social science e  
humanities

todos até abril 
de 2010

1

4 - sustentable tourism
- model
- knowledge management

article social science e  
humanities

todos até abril 
de 2010

0
(não existe)

Quadro 30 – Resultados das buscas realizadas na base de dados SCOPUS

      Fonte: Elaborado pela autora
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Busca Palavra-chave Tipo Assunto/área Período Resultado

1 - tourism
- model
- knowledge management

in topic social science e  
humanities

todos até abril 
de 2010

14

2 - sustainable tourism
- model

in topic social science e  
humanities

todos até abril 
de 2010

41

3 - sustainable tourism
- knowledge management

in topic social science e  
humanities

todos até abril 
de 2010

18

4 - sustentable tourism
- model
- knowledge management

in topic social science e  
humanities

todos até abril 
de 2010

4

Quadro 31 – Resultados das buscas realizadas na base de dados WEB OF SCIENCE

      Fonte: Elaborado pela autora

Para  definição  da  relevância  dos  artigos  encontrados  nas  buscas,  bem  como  da 

respectiva seleção, foram adotados os seguintes critérios:

● artigo contendo modelos com elementos de turismo sustentável;

● artigo contendo modelos relacionados ao turismo e/ou gestão do conhecimento;

● artigos contendo modelos com aplicação prática em Parques Nacionais.

Dessa forma, realizou-se a leitura dos resumos de todos os documentos encontrados, 

objetivando uma avaliação do grau de importância dos temas abordados entre 0 a 10, 

sendo  descartados  aqueles  com  grau  menor  que  7,  por  não  se  enquadrarem  em 

nenhum dos critérios definidos.

Por  fim,  foram  realizadas  as  leituras  detalhadas  dos  documentos  selecionados  e 

identificados seus principais elementos conceituais e tecnológicos.

 3.2.3.2 Síntese dos elementos identificados na pesquisa de campo

Nessa segunda fase de construção do modelo foi realizada a análise dos dados obtidos 

por intermédio da pesquisa de campo. Nesse sentido, foram analisadas e mapeadas as 

informações constantes nos questionários e nos registros das observações in loco.

Primeiramente realizou-se a leitura de todas as respostas constantes nos questionários, 
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objetivando identificar os elementos conceituais de gestão do conhecimento existentes 

citados pelos gestores dos Parques consultados. Esses elementos foram classificados em 

grupos, de acordo com suas semelhanças.

Em  seguida,  também  foram  mapeadas  as  sugestões  dos  gestores  consultados  com 

relação ao processo de gestão do conhecimento sobre turismo sustentável em Parques 

Nacionais.

Por fim, foram identificadas e agrupadas as principais tecnologias utilizadas atualmente 

ou sugeridas pelos gestores.

 3.2.3.3 Definição dos elementos conceituais do modelo

Nessa  terceira  fase  de  construção  do  modelo  foram  definidos  a  quais  elementos 

conceituais o modelo tecnológico deve atender.

Primeiramente,  com  base  nos  resultados  obtidos  por  intermédio  das  pesquisas 

bibliográficas e pesquisas de campo, foram identificados e mapeados os possíveis atores 

que terão acesso ou farão uso do modelo tecnológico proposto.

Em  seguida,  também  foram  mapeadas  as  macroetapas  de  criação  e  gestão  do 

conhecimento do modelo, ou seja, aquelas etapas que definirão a linha mestra a ser 

seguida pelo modelo conceitual e tecnológico.

Finalizando essa fase, foram mapeados os elementos conceituais de cada macroetapa, 

objetivando atender a todos os requisitos e sugestões levantados da fase anterior.

 3.2.3.4 Definição dos elementos tecnológicos do modelo

Na quarta e última fase de construção do modelo, foram definidas as tecnologias para 

atender a cada um dos elementos conceituais estabelecidos na fase anterior.

Primeiramente,  apresentou-se  a  arquitetura  do modelo  tecnológico  evidenciando  as 

tecnologias em suas respectivas fases, bem como suas interligações com os respectivos 

bancos de dados.
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Em seguida, foi detalhada cada uma das tecnologias adotadas, sendo apresentadas suas 

principais características.

Por  fim,  foram  apresentadas  alternativas  para  utilização  do  modelo  tecnológico 

proposto.

 3.3  COLETA DOS DADOS

A coleta dos dados foi realizada durante a pesquisa de campo, com objetivo principal de 

levantar os processos e fluxos de informações relacionados à gestão do conhecimento 

do  turismo  sustentável  em  Parques  Nacionais,  por  intermédio  do  questionário 

constante no Apêndice A e das observações in loco.

Após autorização obtida via SISBIO, constante no Anexo B, contatou-se por telefone 

cada um dos especialistas definidos na amostra e encaminharam-se os questionários 

por correio eletrônico. O período da pesquisa de campo foi de 13 de maio de 2010 a 21 

de junho de 2010, quando a totalidade dos questionários foi respondida e devolvida à 

pesquisadora.

Com relação à observação in loco, contatou-se o gestor do Parque definido na amostra e 

agendou-se uma visita técnica. A observação ocorreu das 8 horas às 16 horas do dia 27 

de maio de 2010, nas dependências do Centro Administrativo e nos atrativos turísticos 

do Parque Nacional do Iguaçu.

Os dados coletados por meio dos questionários e disponibilizados no Apêndice B foram 

transcritos, tabulados e posteriormente analisados.

 3.4  ANÁLISE DOS DADOS

Os dados da  pesquisa de campo,  coletados  por  intermédio  dos  questionários  e  das 

observações in loco, foram analisados e interpretados de modo qualitativo.

Primeiramente  buscou-se  apresentar  de  forma  descritiva  e  sintética  as  principais 

informações  sobre  cada  um  dos  Parques  Nacionais  contemplados  na  amostra  da 
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pesquisa. Em seguida, para cada uma das questões levantadas buscou-se uma análise 

do  conjunto  das  respostas  dos  especialistas.  Finalmente,  apresentaram-se  de  forma 

descritiva os principais pontos levantados durante a observação in loco.

A análise e interpretação desses dados serviram como subsídios para a identificação de 

elementos conceituais na etapa de construção do modelo tecnológico.
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 4  ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO

Essa etapa foi realizada logo após a coleta dos dados e serviu para oferecer informações 

para apoio na construção do modelo tecnológico.

 4.1  DESCRIÇÃO DOS PARQUES NACIONAIS ENVOLVIDOS NA PESQUISA

A seguir são apresentadas as principais características sobre os Parques contemplados 

na amostra desta pesquisa, com base nas informações repassadas por seus gestores e 

pelo website do ICMBio.

 4.1.1 Parque Nacional da Serra dos Órgãos

                       Figura 15 – Website Parque Nacional da Serra dos Órgãos

                                 Fonte: http://www4.icmbio.gov.br/parnaso/

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) foi criado em 30 de novembro de 

1939, devido à preocupação com a degradação dos ambientes naturais. Na década de 

1940 recebeu grande infraestrutura, com a construção de piscinas naturais, prédios da 

administração, depósitos, garagens, residências funcionais e abrigos da Trilha do Sino.

A  partir  da  década de 1960,  após  a  transferência  da capital  federal  para  Brasília,  o 
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Parque  enfrentou  um  período  de  decadência,  com  escassez  de  recursos  para 

manutenção e depreciação da estrutura.  Nesse período foram perdidos os abrigos e 

várias residências funcionais.

A partir de 1980 iniciou-se um esforço para reerguer o Parque, incluindo a publicação do 

Plano  de  Manejo,  o  decreto  de  definição  de  limites  e  compra  de  terras  para 

regularização da situação fundiária. Na década de 1990 foi realizada a recuperação da 

estrutura  física,  com  restauração  dos  prédios  antigos,  construção  do  centro  de 

operações,  casa  do  montanhista,  transformação do abrigo  “Paquequer”  na  pousada 

“Refúgio do Parque”, implantação do auditório “O Guarani” e do “Centro de Visitantes”.

O  PARNASO  está  localizado  a  aproximadamente  100  km  de  distância  do  centro  da 

cidade do Rio de Janeiro, situa-se no maciço da Serra dos Órgãos que conta com uma 

área de 20.030 hectares e abrange os municípios de Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim 

e Magé, tendo sede nesses três primeiros e está aberto para visitação permanente.

Tem como objetivo principal preservar a biodiversidade, a paisagem e os ecossistemas 

presentes nesse trecho da Mata Atlântica na Serra do Mar, possibilitando atividades de 

recreação em contato  com a natureza  e  o turismo ecológico.  Atualmente o Parque 

aparece como referência nacional em gestão da pesquisa científica e inicia estudos para 

sua ampliação e atualização do plano de manejo.

O PARNASO apresenta relevo bastante acidentado com grande variação altitudinal. Em 

uma área relativamente pequena (10.600 hectares) a altitude varia de 200 m a 2.263 m 

na Pedra do Sino, ponto culminante da Serra do Mar. O bioma é a Mata Atlântica, com 

uma fauna rica e diversificada,  a qual tem registradas 462 espécies de aves, 105 de 

mamíferos e 101 de anfíbios, além de muitas espécies endêmicas (que só ocorrem nessa 

região)  e  ameaçadas,  como  por  exemplo  o  macaco  muriqui,  maior  primata  das 

Américas, o sapo dourado e o tietê-de-coroa.

O  Parque  é  dividido  em  zonas  com  diferentes  restrições  de  uso:  as  zonas  de  uso 

intensivo são as que têm menos restrições a atividades de visitação; as zonas de uso 
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extensivo e zonas primitivas têm regras específicas de uso e capacidade máxima de 

visitantes estabelecida; e as zonas intangíveis, que não permitem acesso aos visitantes e 

são voltadas exclusivamente para preservação da biodiversidade.

A administração do Parque disponibiliza aos visitantes o documento “Regras de Uso 

Público  PARNASO”,  além  de  algumas  normas  de  conduta  consciente  em  áreas 

protegidas. Cumprindo essas normas do Parque, os visitantes podem se beneficiar com 

a  prática  de  esportes  de  montanha,  como  escalada,  caminhada,  rapel  entre  outros 

esportes, além de usufruir das diversas cachoeiras e trilhas ecológicas.

Seu plano de manejo atual foi publicado pela Portaria ICMBio 45/2008, de 21.07.2008, 

substituindo o antigo plano, elaborado em 1979 e publicado em 1980. Seu processo de 

elaboração  foi  baseado  em informações  de  pesquisadores,  prefeitura  e  técnicos  da 

região. Inclui um amplo diagnóstico ambiental e um delineamento de ações necessárias 

para proteção e manejo do Parque e região para um período de cinco anos. Também 

prevê  ferramentas  de  monitoramento  e  adequação  do  planejamento,  sendo  um 

importante instrumento de gestão.

 4.1.2 Parque Nacional do Iguaçu

                        Figura 16 – Website do Parque Nacional do Iguaçu

                                 Fonte: http://www4.icmbio.gov.br/parna_iguacu/
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O PARNA do Iguaçu foi o segundo Parque a ser criado no Brasil, em 10 de janeiro de 

1939, por meio do Decreto-lei nº 1.035, sendo sua área total de 185.262,2 ha.

Entre os anos 1945 e 1954 foi  construída sua sede, em estilo neoclássico, que hoje 

abriga a sede administrativa do ICMBio do PARNA do Iguaçu.

No  andar  térreo  da  sede  administrativa  funcionam  dois  auditórios  para  reuniões  e 

palestras,  uma biblioteca  contendo material  sobre  o  Parque  e  outros,  e  o  setor  de 

conservação e manejo. No primeiro andar funcionam o gabinete do chefe da unidade, 

assessoria de comunicação, os setores administrativo e financeiro. Também possui a 

“Escola  Parque  de  Educação  Ambiental”,  15  casas  funcionais,  batalhão  da  polícia 

ambiental, oficina de manutenção e um laboratório básico de pesquisas. Além disso, 

possui dois postos de Informações e controle.

Localiza-se na região do extremo oeste do estado do Paraná,  a 17 km do centro da 

cidade de Foz do Iguaçu, fazendo fronteira com o a Argentina e o Paraguai. Pertence aos 

municípios de Foz do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Céu Azul e São Miguel do Iguaçu.

O PARNA do Iguaçu tem por objetivo proteger a bacia do rio Floriano, um dos afluentes 

do rio Iguaçu. Nessa bacia encontram-se as Cataratas do Iguaçu, as quais se estendem 

numa frente semicircular de 2.700 metros de extensão, dos quais 800 metros estão do 

lado  brasileiro  e  1.900  metros,  do  lado  argentino.  São  compostas  por  um  número 

variado de saltos e quedas que oscila entre 150 e 270, de acordo com o volume de água 

do rio, sendo 80 metros a altura máxima das quedas.

O  Parque  Nacional  do  Iguaçu  abriga  nos  seus  ambientes  uma  variada  fauna  e 

proporciona  um  abrigo  para  uma enorme quantidade  de  animais  que  tiveram  seus 

habitats reduzidos  aos  limites  do  Parque.  Também  oferece  oportunidades  para 

pesquisas  e  estudos  sobre  a  variação  da  fauna  em  ambientes  de  transição  entre 

distintas formações florestais.

Visando fomentar a realização de pesquisas científicas na unidade, vem desenvolvendo 

um  programa  de  pesquisas  fundamentado  no  plano  de  manejo  da  unidade,  nos 
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resultados do seminário para determinação das linhas prioritárias de pesquisa para o 

Parque, e nas normas nacionais para realização de pesquisas científicas em unidades de 

conservação. Essas pesquisas devem ser voltadas à geração de informações que possam 

subsidiar o desenvolvimento de estratégias integradas de gestão dos recursos naturais, 

históricos  e  culturais  da  unidade  e  contribuir  para  a  proteção  e  valorização  desse 

patrimônio natural da humanidade. 

Seu primeiro plano de manejo foi elaborado em 1981, sendo revisado em 1999.

 4.1.3 Parque Nacional de Caparaó

                      Figura 17 – Website do Parque Nacional do Caparaó

                               Fonte: http://www4.icmbio.gov.br/parna_caparao/

O primeiro documento legal de proteção na região que se encontra no Parque Nacional 

do Caparaó foi estabelecido por meio do Decreto-lei Estadual nº 55, em 20 de setembro 

de 1948, o qual criou a "Reserva Florestal do Pico da Bandeira". Entretanto, o PARNA de 

Caparaó teve sua criação em 24 de maio de 1961, por meio do Decreto federal  nº 

50.646, assinado pelo presidente da República Jânio Quadros.

Atualmente  grande  parte  dos  visitantes  do  Parque  segue  atraída  não  apenas  pelas 

belezas naturais, mas também pela perspectiva de escalar o Pico da Bandeira, conhecer 
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o ecossistema da unidade, conhecer trabalhos desenvolvidos de educação ambiental, 

desenvolvimento das comunidades, entre outros.

Situa-se na região leste do estado de Minas Gerais,  divisa com o estado do Espírito 

Santo. A região está configurada por uma cadeia de montanhas que se eleva, de forma 

abrupta,  até cerca de 2.800 metros acerca do nível  do mar,  formando o Maciço do 

Caparaó.

A região do Parque era quase que totalmente coberta por Florestas Tropicais, em seu 

estado primitivo, apresentando a fauna de Mata Atlântica.  Mas, com a utilização da 

terra para a agricultura e pecuária, praticamente todas as florestas foram destruídas, 

extinguindo a maioria da fauna do Parque, que se resume a alguns animais comuns 

como o gambá.

Seu plano de manejo foi publicado pelo Decreto nº 50646 de 21/11/1997, o qual se 

encontra atualmente em processo de revisão.

 4.1.4 Parque Nacional da Serra da Bocaina

                      Figura 18 – Website do Parque Nacional da Serra da Bocaina

                               Fonte: http://www4.icmbio.gov.br/parna_bocaina/
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A criação do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) ocorreu em 4 de fevereiro de 

1971, pelo Decreto federal nº. 68.172. O PNSB está localizado entre o Rio de Janeiro e 

São Paulo, abrangendo os municípios de Angra dos Reis, Areias e Cunha (RJ) e São José 

do  Barreiro  e  Ubatuba  (SP),  num  total  de  104.000  hectares.  Ao  sul,  na  região  de 

Trindade,  o Parque abrange praias  arenosas,  uma enseada e uma ilha oceânica.  Em 

direção ao norte, no degrau do planalto da Serra da Bocaina, abrange vales profundos e 

recortados, para então atingir uma vasta área de campos, com altitudes acima de 1.800 

metros, onde despontam massas graníticas arredondadas. Suas altitudes podem variar 

do nível do mar até 2.088 metros, onde é encontrado seu ponto culminante, o pico do 

Tira-Chapéu.

O Parque está aberto à visitação pública diariamente, sendo suas principais atrações os 

passeios turísticos, incluindo banhos de cachoeiras, rampa para voo livre e caminhadas 

por trilhas como a Trilha do Ouro. Em fase de implantação, o Parque não dispõe de 

infraestrutura para hospedagem, o que pode ser conseguido nas cidades próximas.

A hidrografia do Parque é rica em cachoeiras, as quais se destacam como atrativo aos 

visitantes e turistas. Sua fauna é bem representativa da floresta atlântica, destacando-se 

a presença de espécies de mamíferos e aves ameaçadas de extinção.

Seu plano de manejo resultou de um convênio entre o Ministério do Meio Ambiente, o 

Instituto  Brasileiro  de  Meio  Ambiente  (IBAMA),  Diretoria  de  Ecossistemas  (DIREC), 

Departamento de Unidades de Conservação (DEUC) e a Associação Pró-Bocaina, firmado 

em dezembro de 1996, contando também com o apoio de outras organizações.

O plano está organizado em seis encartes que representam passos do planejamento, 

com procedimentos e conteúdos específicos. A estrutura parte de um contexto amplo, 

da organização federal das unidades de conservação até o detalhamento dos recursos 

naturais e aspectos socioeconômicos e culturais que afetam, direta ou indiretamente, o 

Parque.
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 4.1.5 Parque Nacional de Aparados da Serra

                          Figura 19 – Parque Nacional de Aparados da Serra: Cânion Itaimbezinho

                                    Fonte: http://www.turismo.rs.gov.br/

A criação do Parque  Nacional  de  Aparados da Serra  ocorreu em 1959 por  meio do 

Decreto federal  nº 47446/59, como resposta às preocupações sobre o futuro dessas 

formações  naturais  na  Região  Sul  do  Brasil.  Sua  gestão  ocorre  em conjunto  com o 

Parque Nacional da Serra Geral, criado em 1992.

Em  sua  criação  foi  definida  uma  área  de  aproximadamente  13.000  ha,  a  qual  foi 

reduzida em 1972 para 10.250 hectares por meio do Decreto nº 70.296. Entretanto, a 

redução pode ser impugnada, pois, para a alteração ser juridicamente válida, deve ser 

feita por meio de lei aprovada no Congresso e não por um outro Decreto presidencial.

Está localizado no sul do Brasil, na fronteira leste entre o Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. O nome "Aparados da Serra", significa a transição entre região acidentada do 

planalto e planície litorânea da região.

Seu  principal  objetivo  é  conservar  as  florestas  e  vegetação,  e  ainda  os  elementos 

naturais  associados  a  esses  ecossistemas.  Além  disso,  o  Parque  protege  o 

impressionante  cenário  formado por  processos  geológicos  e geomorfológicos,  sendo 
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sua principal atração o Cânion Itaimbezinho, considerado o mais famoso do Parque e 

também um dos maiores e mais famosos do Brasil com sua extensão chegando a 5.800 

metros e sua largura máxima alcançando 2.000 metros. Destacam-se ainda suas três 

trilhas: do Vértice, do Cotovelo e do Rio do Boi.

O Parque encontra-se completamente dentro do bioma Mata Atlântica e dispõe de uma 

grande variedade de ambientes e, consequentemente, de uma biodiversidade rica.

O  Parque  tem  um  plano  de  manejo,  oficialmente  adotado  em  1984,  que  define  o 

zoneamento, os programas de gestão e um programa de desenvolvimento integrado. 

Seus  objetivos  principais  são  a  gestão  da  proteção  da  natureza  integral,  para 

proporcionar recreação ao ar livre, pesquisa científica e educação ambiental. 

Em  2002,  cumprindo  um  dos  requisitos  previstos  nas  leis  que  regulam  o  Sistema 

Nacional  de  Áreas  Protegidas,  um  comitê  consultivo  foi  criado  para  apoiar  a 

administração  da  área  protegida,  envolver  a  sociedade  local,  o  setor  empresarial, 

organizações não governamentais e instituições de governo nas discussões de interesse 

comum relativas ao Parque Nacional. Atualmente, o plano de gestão está em fase de 

revisão final.

 4.1.6 Parque Nacional da Serra Geral

                         Figura 20 – Parque Nacional da Serra Geral: Cânion Fortaleza

                                   Fonte: http://www.cprm.gov.br/Aparados/ponto_14.htm
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O Parque Nacional da Serra Geral  foi criado pelo Decreto nº 531, de 20 de maio de 

1992, como alternativa legal mais simples para atender às recomendações de ampliação 

de área de proteção contidas no plano de manejo do Parque Nacional  Aparados da 

Serra.

Situa-se  nos  estados  de  Santa  Catarina  e  do  Rio  Grande  do  Sul,  nos  municípios  de 

Jacinto Machado e Praia Grande (SC) e Cambará do Sul e São Francisco de Paula (RS), 

sendo  constituído  de  uma  área  com  15.000  hectares  e  outra  com  2.300  hectares, 

totalizando 17.300 hectares, essas contíguas ao Parque Nacional de Aparados da Serra.

Sua área está inserida na borda do planalto sul-brasileiro, onde este termina e encontra 

a planície litorânea em um contato abrupto, com diferenças altitudinais que chegam a 

1.000 metros, numa região conhecida como os Aparados da Serra Geral. Apresenta mais 

de 60 cânions, sendo alguns tão ou mais impressionantes quanto o Itaimbezinho.

Suas  principais  atrações  são  as  trilhas  da  Cachoeira  do  Tigre  Preto,  do  Mirante  do 

Cânion Fortaleza, da Pedra do Segredo, do Cânion Malacara – Churriado – Fortaleza, do 

Cânion Faxinalzinho, do Malcara e do Cânion dos Índios, a qual se encontra fechada 

para visitação.

Seu plano de manejo foi elaborado de acordo com a Portaria nº 46, de 30 de abril de 

2004.

 4.2  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS

A  seguir  são  apresentadas  as  análises  e  interpretações  dos  dados  obtidos  por 

intermédio  dos  questionários  encaminhados  aos  gestores  dos  Parques  definidos  na 

amostra.

Destaca-se que 100 % dos gestores participantes da pesquisa autorizaram a publicação 

de seus nomes e das informações reveladas nos questionários. A íntegra das respostas 

encontra-se disponibilizada no Apêndice B.

Também se ressalta que os dados referentes ao Parque Nacional de Aparados da Serra e 
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ao Parque Nacional da Serra Geral foram coletados em apenas um questionário, pelo 

fato de eles possuírem sua gestão e plano de manejo integrados. 

 4.2.1 Grupo 1 – Identificação do perfil do entrevistado

Todos  os  gestores  participantes  da  pesquisa  possuem formação  acadêmica  de  nível 

superior, sendo dois biólogos, um engenheiro agrônomo, um arquiteto urbanista, um 

licenciado em ciências 1º grau. Apenas um deles possui mestrado, na área de Ecologia.

Verifica-se que a  maioria  dos gestores,  além de desempenhar  o cargo de chefia  do 

Parque, detém a função de analista ambiental há mais de cinco anos.

Dessa forma, considera-se que a formação acadêmica e a experiência profissional dos 

gestores  consultados  atendem  aos  critérios  para  escolha  da  amostra  e, 

consequentemente, eles apresentam conhecimento suficiente para garantir a qualidade 

da pesquisa.

 4.2.2 Grupo 2 – Base de conhecimento existente

Na unidade de conservação que você gerencia é utilizado algum sistema de informação?

Com base nas respostas dos questionários constatou-se que todos os Parques utilizam 

algum tipo de sistema de informação.

Esse sistema de informação contempla quais tipos de registros sobre o turismo no Parque Nacional?

Os Parques Nacionais da Serra da Bocaina, Aparados da Serra e Serra Geral não utilizam 

sistemas de informação que contemplem, especificamente, registros sobre as práticas 

do turismo em suas unidades.

No  Parque  Nacional  de  Caparaó  destacam-se  o  sistema  de  reserva  de  visitante,  o 
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sistema de geoprocessamento e o sistema para pesquisa de satisfação do visitante.

O  Parque  Nacional  do  Iguaçu  está  elaborando  um  sistema  de  informação  para 

submissão de licenças de projetos de pesquisa.

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos utiliza um banco de dados Access para gerenciar 

informações científicas geradas sobre o PARNASO e sua biodiversidade, denominado 

SISCON PARNASO; um banco de dados Access para o gerenciamento de informações 

sobre  fiscalização;  e  uma  base  de  dados  geográficos  denominada  SIGPARNASO, 

incluindo traçados de trilhas.

Destaca-se  que geralmente os  registros  sobre  o turismo nos  Parques  Nacionais  que 

fazem parte da pesquisa, como por exemplo, o número de visitantes por dia e o perfil 

dos visitantes são armazenados em planilhas eletrônicas na sua própria unidade.

De que forma é armazenado o acervo científico e turístico do Parque?

Os Parques Nacionais de Caparaó e Iguaçu dispõem de biblioteca para armazenamento 

do acervo científico impresso, como livros e publicações. 

Os Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, além de armazenar seu acervo 

científico e turístico em formato impresso,  também dispõem de acervo em formato 

digital.  O Parque  Nacional  da Serra  da Bocaina  possui  um banco de dados,  do  tipo 

Microsoft Access, com informações sobre os pesquisadores que já realizaram pesquisa 

no Parque, bem como de seus próprios projetos e publicações.

Com relação às informações sobre o turismo, constata-se que o Parque Nacional  da 

Serra  da  Bocaina  realiza  por  intermédio  dos  vigilantes  a  contagem  do  número  de 

visitantes em suas trilhas. No final do mês esses registros são lançados em uma planilha 

eletrônica e encaminhados para coordenação de visitação.  O Parque não possui  um 

sistema de informação específico para registro das informações sobre o turismo, como 

existe, por exemplo, no Parque Nacional de Caparaó.
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Constata-se  que  não  existe  uma  forma  padronizada  de  armazenamento  do  acervo 

científico e, principalmente, do acervo turístico entre os Parques Nacionais pesquisados.

Qual o processo formal de registro de sugestões ou críticas ao turismo no Parque?

Os Parques Nacionais de Aparados da Serra, da Serra Geral e de Caparaó disponibilizam 

no centro de visitantes um livro de registro para sugestões e críticas. O Parque Nacional 

da Serra dos Órgãos disponibiliza uma caixa de sugestões. O Parque Nacional do Iguaçu 

realiza o registro por meio de fichas de pesquisa, as quais são tabuladas mensalmente.

Os Parques da Serra da Bocaina, de Caparaó e da Serra dos Órgãos também dispõem de 

outros canais de comunicação, como por exemplo, o correio eletrônico, a página na 

internet e o contato telefônico. Entretanto, não existe um processo padrão entre os 

Parques para o gerenciamento e tabulação dos dados obtidos por meio desses registros.

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos também disponibiliza uma lista de discussão 

virtual para tratar de questões de interesse comum, a qual é gerenciada pelo Setor de 

Uso Público.

Enfim, não se identifica uma integração e padronização desse processo, considerado 

essencial para a melhoria da gestão do turismo nessas unidades.

Qual o destino e como são armazenados os registros de sugestões e críticas ao turismo no Parque?

Os  registros  de  sugestões  e  críticas  ao  turismo  geralmente  são  armazenados  nos 

próprios livros de registros ou em caixas de sugestões. No caso dos livros de registros, 

quando  preenchidos  por  completo,  são  armazenado  no  setor  de  protocolo  e 

substituídos por outro.

No Parque Nacional do Iguaçu esses registros são transferidos para arquivos digitais do 

Parque e/ou das concessionárias responsáveis.
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No Parque Nacional da Serra dos Órgãos os registros apontados nas listas de discussões 

ficam arquivados na própria rede intranet, bem como nas cópias de segurança (backup).

As sugestões e críticas realizadas por telefone ou correio eletrônico são repassadas para 

a chefia do Parque, sem a existência de um procedimento ou gerenciamento desses 

registros e a garantia dos atendimentos e respostas.

Enfim, verifica-se a ausência de um processo padrão de armazenagem das sugestões e 

críticas, e de suas respectivas respostas, além da inexistência de mecanismos eficientes 

de  buscas  e  análises  de  informações  importantes  para  a  melhoria  da  gestão  dos 

Parques.

Como é realizada atualmente a comunicação e compartilhamento do conhecimento entre os gestores 
de Parques Nacionais?

A maioria dos gestores consultados utiliza como meios de comunicação memorandos, 

correio eletrônico e ligações telefônicas. Alguns também utilizam a ferramenta de voz 

sob  IP  Skype como  comunicação  institucional.  Constata-se  ainda  que  muitas 

comunicações ocorrem por meio de conversas informais.

O intercâmbio de experiências ocorre pelas necessidades e iniciativas individuais por 

parte dos gestores dos Parques. Nesse sentido, existe um caso isolado de uma lista de 

discussão  disponibilizada  na  internet,  criada  informalmente  por  iniciativa  de  alguns 

analistas ambientais, quando da realização do primeiro concurso do IBAMA, em 2002, e 

que  continua  atualmente ativa  para  discussão de diversos  assuntos  de interesse  do 

grupo.

A  maior  parte  do  compartilhamento  do  conhecimento  entre  gestores  ocorre  nos 

encontros  presenciais,  como,  por  exemplo,  no  Congresso  Brasileiro  de  Unidade  de 

Conservação (CBUC), um dos mais importantes eventos sobre conservação da natureza 

da América Latina, e no Encontro de Chefes de Unidades de Conservação, evento que 

tem  como  objetivo  reunir  os  representantes  das  unidades  de  conservação  para 
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uniformizar ações, linguagens e procedimentos.

Ainda  que  eventualmente,  o  ICMBio  realiza  reuniões  institucionais  para  repasse  de 

orientações sobre a sede, a coordenação regional e o planejamento de ações de gestão.

Na opinião de um dos gestores consultados, a intranet do ICMBIO não é utilizada de 

forma eficiente para disponibilização de informações e documentos importantes. Ainda 

segundo esse gestor, poderia haver um melhor uso do novo website do ICMBIO, o qual 

possui  espaço  para  cada  unidade  de  conservação  disponibilizar  informações  básicas 

sobre seus atributos e sua gestão.

Outra forma existente, mas pouco explorada para disponibilizar a informação, inclusive 

sobre  dados  das  visitações,  seria  o  Cadastro  Nacional  de  Unidades  de  Conservação 

(CNUC).3

Enfim, mesmo havendo diversas ações e disponibilidades de recursos tecnológicos, não 

há  um  processo  padrão  definido  para  que  a  comunicação  ocorra  com  eficiência  e 

proporcione um efetivo compartilhamento das experiências e do conhecimento entre 

os gestores dos Parques Nacionais.

O que você sugere para melhorar o compartilhamento do conhecimento sobre turismo e a colaboração 
entre os gestores dos Parques Nacionais?

Uma  das  sugestões  colocadas  pelos  gestores  consultados  para  melhorar  o 

compartilhamento  do  conhecimento  sobre  o  turismo  e  consequentemente  a 

colaboração entre os gestores dos Parques Nacionais foi o aperfeiçoamento do CNUC, 

podendo ser criada uma ferramenta específica para coleta e gerenciamento de críticas e 

opiniões dos usuários.

Outra sugestão dada refere-se à integração entre um sistema de informação mantido 

3 CNUC – Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – É mantido pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA, com a 
colaboração dos órgãos gestores federal, estaduais e municipais. É um sistema integrado de banco de dados que disponibiliza 
informações oficiais sobre as unidades de conservação do SNUC. Oferece relatórios detalhados sobre a situação das unidades 
de conservação, facilitando a realização de diagnósticos, a identificação de problemas e a tomada de decisão. 
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pela sede do ICMBIO e o CNUC, para não haver redundância no cadastro de dados pelos 

gestores.

Também  poderia  ser  feita  uma  divulgação  mais  efetiva,  por  meio  dos  websites 

específicos  dos  Parques  e  do  próprio  ICMBio,  para  o  uso  de  algumas  ferramentas 

tecnológicas, como sistema de mensagem instantâneas (chat) e telefonia sob IP (Skype).

Citou-se também a realização de eventos específicos ou relacionados ao turismo em 

Parques  Nacionais  ou  encontros  periódicos  dos  gestores  para  divulgação  de  suas 

experiências e estímulo ao intercâmbio e colaboração mútua.

Por fim, sugeriu-se a formação de fóruns ou grupos de trabalhos com objetivo de unir os 

Parques com as mesmas características e interesses.

A análise dessas sugestões deixa evidente o interesse de colaboração entre os gestores 

dos  Parques  Nacionais,  bem  como  a  lacuna  no  processo  de  compartilhamento  do 

conhecimento.

O que você sugere para apoiar a gestão das informações e do conhecimento sobre o turismo em 
Parques Nacionais?

Uma das sugestões apresentadas pelos gestores consultados para apoiar a gestão das 

informações e do conhecimento sobre o turismo em Parques Nacionais é o uso efetivo e 

o aperfeiçoamento do CNUC, de modo que sirva de apoio tanto no compartilhamento 

do conhecimento sobre o turismo quanto da gestão dos Parques.

Ainda é sugerida a utilização de um banco de dados de fácil operacionalização para o 

armazenamento  das  informações,  principalmente  sobre  os  visitantes.  A  divulgação 

dessas informações também poderia ocorrer por intermédio de  websites de turismo, 

lazer e meio ambiente.

Outra  sugestão  refere-se  à  criação  de  uma  grande  rede  de  comunicação  entre  os 

gestores dos Parques ou mesmo dos responsáveis pelo uso público dessas unidades.
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Enfim,  verifica-se  uma  demanda  de  gestão  das  informações  e  do  conhecimento, 

principalmente sobre o turismo, e do uso de ferramentas tecnológicas para apoiar e 

facilitar esse processo.

 4.2.3 Grupo 3 – Turismo

Na estrutura do Parque, existe algum setor específico que trata da prática do turismo neste tipo de 
unidade de conservação?

Observa-se que os Parques  Nacionais  do Iguaçu,  da Serra  dos Órgãos  e de Caparaó 

apresentam  um  setor  específico  para  tratar  de  assuntos  relacionados  ao  turismo, 

denominado geralmente de Setor de Uso Público, ligado à Coordenação de Uso Público 

e educação ambiental e/ou à área de conservação e manejo.

Os Parques Nacionais de Aparados da Serra, da Serra Geral e da Serra da Bocaina não 

possuem  setores  específicos  para  tratar  da  prática  do  turismo,  mas  dispõem  de 

servidores  encarregados  de  tratar  dos  assuntos  relacionados  ao  programa  de  uso 

público do Parque, o qual inclui o turismo. 

Sendo assim, verifica-se que as estruturas de gestão dos Parques, de uma forma ou de 

outra, necessitam de subsídios para gerenciar as práticas turísticas.

Como se encontra estruturado o Parque com relação ao turismo?

Constata-se  que  apenas  o  Parque  Nacional  da  Serra  da  Bocaina  possui  instalações 

precárias  para o turismo, que os acessos às trilhas e outros atrativos apresentam-se 

deficientes e que praticamente não existem estruturas de apoio aos turistas.

Observa-se  que  os  demais  Parques  pesquisados  possuem  boa  infraestrutura  para 

atendimento  aos  visitantes  e  turistas,  em  sua  maioria  com  atividades  de 
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acampamentos,  acompanhamento  de  caminhada  em  trilhas,  recepção  de  visitantes, 

centro de visitantes e sede administrativa.

Destaca-se  que  o  Parque  Nacional  do  Iguaçu utiliza  empreendimentos  de  empresas 

terceirizadas,  denominadas  de  concessionárias,  para  as  atividades  de  recreação, 

interpretação e educação, serviços de hospedagem, transporte e alimentação.

Enfim,  ainda  que  os  Parques  Nacionais  sejam criados  para  interpretação  ambiental, 

recreação em contato com a natureza e turismo ecológico, existe em alguns casos uma 

insuficiência  de  recursos humanos e financeiros para  atingir  os  objetivos esperados, 

dificultando a gestão adequada dessas unidades de conservação.

Quais os principais tipos e características de turismo praticados no Parque Nacional?

Constata-se que entre os principais tipos de turismo praticados no Parque Nacional de 

Caparaó estão o turismo de observação e o turismo de caminhada em trilha.  Já  no 

Parque  Nacional  da  Serra  da  Bocaina,  destacam-se  o  turismo  do  tipo  ecológico, 

esportivo,  cultural  e científico.  No Parque Nacional  do Iguaçu,  os principais  tipos de 

turismo  são  o  de  contemplação,  lazer,  aventura  e  observação  de  aves  e  animais 

silvestres.  O  Parque  Nacional  da  Serra  dos  Órgãos  apresenta  o  turismo  recreativo, 

cultural e educativo, enquanto os Parques Nacionais da Serra Geral e de Aparados da 

Serra têm como a principal atividade turística as caminhadas em trilhas.

Entretanto, mesmo sendo todos os Parques pesquisados constituídos pelo bioma mata 

atlântica, as práticas de turismo dependem das peculiaridades de cada unidade, ou seja, 

das  características  ambientais,  da  infraestrutura  turística  disponível  e  do  que  está 

previsto no plano de manejo.
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Quais os efeitos positivos e negativos do turismo no Parque Nacional?

Os principais pontos positivos citados pelos gestores pesquisados sobre o turismo nos 

Parques são: a divulgação do Parque; a importância da sua conservação; a consciência 

ambiental  dos  visitantes;  a  sensibilização  da  sociedade  sobre  a  importância  da 

conservação da biodiversidade como um vetor de desenvolvimento local e regional; o 

incremento da economia, com a geração de empregos e renda para população que vive 

em seu interior e entorno; o apoio às pesquisas e projetos relacionados ao tema; o 

aumento de visibilidade e o fortalecimento de ações e projetos de pesquisa e manejo; o 

reforço da infraestrutura e de pessoal; e a interação com a comunidade do entorno.

Já  como pontos negativos destacam: a  degradação ambiental  por  parte dos turistas 

causada por condutas inadequadas, principalmente pela geração de resíduos sólidos, e 

dos  empreendedores  pelas  ocupações  irregulares;  descarte  de  fezes  em  pontos  de 

acampamentos selvagem e pisoteio de trilhas; erosão ao longo das trilhas e estradas; 

poluição  sonora;  inferência  na  cadeia  alimentar  da  fauna  local;  eventuais  baixas  da 

fauna/flora  por  intervenção  humana;  supervalorização  das  propriedades  do  entorno 

para  instalação  de  empreendimentos  turísticos,  dificultando  as  negociações  para 

regularização  fundiária  da  própria  unidade  de  conservação;  geração  de  produtos 

turísticos no entorno, sem controle ou sem acompanhamento, e sem atender ao plano 

de manejo do Parque.

Destacam ainda que, apesar de os Parques Nacionais terem sua importância e muitos 

aspectos positivos no seu propósito de existir, muitas são as barreiras encontradas no 

momento  de  administrar  essas  unidades  de  conservação.  Para  que  esses  pontos 

negativos não se tornem impactos prejudiciais ao Parque, é necessário que medidas 

mitigadoras  e  melhores  práticas  de  gestão sejam aplicadas.  Alguns  dos  pesquisados 

sugerem uma gestão de forma integrada,  por meio da colaboração dos gestores de 

outros Parques Nacionais.
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Existe alguma orientação formal para a gestão da prática do turismo no Parque Nacional?

O principal instrumento a ser seguido em todos os Parques, inclusive para gerir a prática 

do turismo, é o plano de manejo. Mas, para que esse plano de manejo seja cumprido, 

torna-se necessário existir algumas normas para orientação das pessoas que os utilizam, 

principalmente os turistas.

A  maioria  dos  Parques  contemplados  na  pesquisa  possui  instruções  normativas, 

orientações sobre conduta consciente em ambientes naturais e regras que devem ser 

seguidas pelos guias turísticos, visitantes e turistas. Geralmente essas informações estão 

expostas  no  Parque,  em  encartes  impressos  e/ou  no  website da  unidade  de 

conservação.

Destaca-se que, mesmo existindo essas orientações, há necessidade de que elas sejam 

realmente seguidas pelos usuários dos Parques e, para isso, deve haver uma consciência 

por parte dos visitantes e turistas, sem descartar a importância da fiscalização.

O turismo praticado no Parque Nacional atende a alguma das dimensões da sustentabilidade 
(ambiental, econômica, social e cultural)?

Verificou-se  que  o  Parque  Nacional  da  Serra  da  Bocaina  não  apresenta  estudo  de 

avaliação da sustentabilidade do turismo.

O  gestor  do  Parque  Nacional  de  Caparaó  afirma  atender  às  dimensões  da 

sustentabilidade por meio da prática do turismo ambiental.

Nos  Parques  Nacionais  de  Aparados  da Serra,  da Serra  Geral  e  do Iguaçu,  todas  as 

dimensões da sustentabilidade são atendidas, principalmente a dimensão ambiental.

No  Parque  Nacional  da  Serra  dos  Órgãos  ocorre  um  destaque  para  a  dimensão 

econômica,  por  causa  da  geração  de  empregos  diretos  e  indiretos;  para  dimensão 

cultural, com a preservação do patrimônio histórico e da paisagem; e para a dimensão 
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social, com ações de mobilização da comunidade em ações diretas de conservação e 

outras ações sociais e projetos de estímulo ao turismo.

Percebe-se  que  na  maioria  dos  Parques  pesquisados  há  uma  preocupação  com  a 

sustentabilidade do turismo, mostrando certa coerência com os objetivos do Parque.

O Parque que você gerencia tem plano de manejo elaborado e implantado?

Todos  os  Parques  pesquisados  possuem  um  plano  de  manejo  elaborado,  o  qual  é 

considerado o principal  instrumento para planejamento e gestão dessas unidades de 

conservação.  Com  esse  instrumento  em  mãos  os  gestores  guiam  suas  ações 

relacionadas ao Parque.

Entretanto, sabe-se que no Brasil nem todos os Parques Nacionais possuem um plano 

de  manejo  elaborado.  Apesar  de  ser  obrigatório  após  a  sua  criação,  a  não 

implementação  e  o  não  cumprimento  do  plano  de  manejo  vêm  prejudicando  os 

objetivos de alguns Parques, causando impactos negativos e irreversíveis nas dimensões 

econômica, social e principalmente ao meio ambiente.

O plano de manejo contempla a prática de atividades turísticas no Parque?

Os planos de manejo de todos os Parques envolvidos na pesquisa contemplam a prática 

do turismo, atendendo assim aos objetivos principais  de sua criação. Contêm regras 

gerais de uso público e regras específicas para cada prática turística. 

Os gestores pesquisados citam ainda que, mesmo existindo as regras para as práticas 

turísticas, é importante que estas sejam respeitadas pelos turistas, os quais precisam ser 

orientados para terem uma conduta consciente nesses ambientes naturais.
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O plano de manejo prevê indicadores para o turismo sustentável em Parques Nacionais?

Com  relação  à  presença  de  indicadores  para  o  turismo  sustentável  nos  planos  de 

manejo, a maioria dos gestores dos Parques pesquisados afirma dispor de indicadores 

para  o  turismo  sustentável.  Entretanto,  segundo  o  gestor  do  Parque  Nacional  de 

Caparaó, alguns indicadores encontram-se desatualizados, não atendendo à realidade 

atual.

O principal indicador do Parque Nacional do Iguaçu é o estudo da capacidade de carga 

dos empreendimentos.

Segundo  o  gestor  do  Parque  Nacional  da  Serra  da  Bocaina,  embora  os  termos 

sustentável e sustentabilidade estejam mencionados várias vezes no plano de manejo, 

não há previsão de indicadores de turismo sustentável;  apenas consta um item que 

determina a necessidade de desenvolver um plano geral de controle e monitoramento 

dos impactos decorrentes da visitação pública.

Por  fim,  o  gestor  do  Parque  Nacional  da  Serra  dos  Órgãos  não  respondeu  a  esee 

questionamento.

O que você considera importante revisar no plano de manejo com relação às atividades turísticas no 
Parque?

Entre as principais considerações sobre adequação dos planos de manejo com relação 

às  atividades turísticas,  o  gestor  do Parque  Nacional  da Serra  da Bocaina destaca a 

eliminação  de detalhes  que  engessam sua  implantação,  bem como a diminuição da 

importância do enfoque histórico em relação ao enfoque paisagístico e ambiental.

O  gestor  do  Parque  Nacional  de  Iguaçu  destaca  a  exigência  quanto  à  melhoria  da 

infraestrutura de visitação e capacidade de carga.

Já o gestor do Parque Nacional de Caparaó destaca a implantação de esportes radicais, a 
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capacidade de carga dos atrativos e a implantação de novas trilhas.

O gestor do Parque Nacional da Serra dos Órgãos não citou a necessidade de revisão, 

pois  o  plano de manejo  de seu Parque foi  elaborado e publicado  há pouco tempo, 

estando realizadas 84% das ações previstas e 11 % parcialmente realizadas.

Nos Parques Nacionais Aparados da Serra e da Serra Geral há indicativos da necessidade 

de  fazer  uma  revisão  completa  nos  planos  de  manejo  com  relação  às  atividades 

turísticas.

Alguns dos gestores destacam ainda a importância de fazer periodicamente uma revisão 

nos planos de manejo, levantando novas adequações e melhorias.

A capacidade de carga do Parque é respeitada?

Nos Parques Nacionais da Serra da Bocaina, de Aparados da Sera e da Serra Geral não 

há capacidade de carga estabelecida nas atividades turísticas, nem mesmo há estudos 

nesse sentido. No Parque Nacional de Caparaó, apesar de não ser definida a capacidade 

de  carga,  respeitam-se  as  definições  de  outros  instrumentos  de  planejamento.  Nos 

Parques Nacionais da Serra dos Órgãos e do Iguaçu, mesmo havendo uma capacidade 

de carga estabelecida, ocorre um excedente de visitantes em épocas de feriado e alta 

temporada.

Enfim,  percebe-se  que os  Parques  pesquisados  possuem dificuldades  na  definição e 

controle da capacidade de carga para cada região e/ou atividade turística.

 4.2.4 Grupo 4 – Fluxo de informações e conhecimento sobre o turismo sustentável

Como ocorre o fluxo de informações sobre o turismo sustentável no Parque Nacional?

Os gestores dos Parques Nacionais de Aparados da Serra, da Serra Geral, e da Serra dos 
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Órgãos não souberam informar como ocorre o fluxo de informações sobre o turismo 

sustentável  em  suas  unidades.  Esta  afirmação  chama  a  atenção  por  contradizer  a 

questão  anterior,  em  que  os  mesmos  gestores  afirmam  atender  às  dimensões  da 

sustentabilidade.

Os gestores  dos  Parques  Nacionais  do Iguaçu e  de Caparaó  citaram que o fluxo de 

informações ocorre por intermédio de folders, orientação in loco, orientações aos guias 

turísticos  e  visitantes,  repasse  de  informações  ao  conselho  consultivo  do  Parque, 

parcerias com pousadas, hotéis e guias de turismo locais, e divulgação em websites.

O  gestor  do  Parque  Nacional  da  Serra  da  Bocaina  afirma  não  haver  um  fluxo  de 

informações especificamente relacionado ao turismo sustentável.

Verifica-se que o fluxo de informações sobre o turismo sustentável ainda é insuficiente e 

não padronizado, sendo seu processo de difícil compreensão.

Existe um processo específico para a geração do conhecimento sobre turismo sustentável no Parque 
Nacional?

Enquanto os gestores dos Parques Nacionais da Serra dos Órgãos, de Aparados da Serra 

e da Serra Geral não se manifestaram sobre o assunto, o gestor do Parque Nacional da 

Serra da Bocaina diz não existir um processo específico para a geração do conhecimento 

sobre o turismo sustentável.

Os gestores do Parque Nacional de Caparaó e do Parque Nacional do Iguaçu citam como 

processo  de  geração  do  conhecimento  a  capacitação  dos  condutores  de  turismo  e 

proprietários de pousadas, e o monitoramento das concessões de uso público.

Verifica-se a demanda por um processo específico para geração do conhecimento sobre 

o  turismo  sustentável  em  Parques,  o  qual  permita  transformar  as  informações 

existentes em conhecimento, à medida que as pessoas envolvidas, principalmente os 

gestores, interajam com os demais interessados.
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Quais procedimentos são utilizados para reunir e codificar o conhecimento acessível sobre o turismo 
sustentável no Parque Nacional?

Os gestores dos Parques Nacionais do Iguaçu, de Aparados da Serra, da Serra Geral e da 

Serra  dos  Órgãos  não  informaram  sobre  os  procedimentos  utilizados  para  reunir  e 

codificar o conhecimento sobre o turismo sustentável.

O gestor do Parque Nacional de Caparaó afirma utilizar o questionário de satisfação dos 

visitantes para tentar reunir e codificar o conhecimento existente.

Verifica-se  a  necessidade  de  apresentar  uma  proposta  para  reunir  e  codificar  o 

conhecimento sobre o turismo sustentável nos Parques Nacionais, e torná-lo acessível a 

todos os interessados.

Existe alguma prática de colaboração adaptada ao processo de gestão do Parque Nacional com objetivo 
de compartilhar e transferir o conhecimento sobre o turismo sustentável?

Os gestores dos Parques Nacionais de Aparados da Serra, da Serra Geral e da Serra dos 

Órgãos não responderam a esse questionamento.

Já  o  gestor  do  Parque  Nacional  da  Serra  da  Bocaina  afirma  não  existir  prática  de 

colaboração ao processo de gestão do Parque.

Os  gestores  dos  Parques  Nacionais  de  Caparaó  e  do  Iguaçu  realizam  reuniões  com 

condutores  de  visitantes  e  pousadas  e  Conselho  Consultivo  do  Parque,  reunião  do 

Conselho Municipal de Turismo, e reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Enfim, percebe-se a necessidade de haver a prática da colaboração e compartilhamento 

de conhecimento entre os envolvidos com o turismo sustentável nos Parques Nacionais.
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De que forma é socializado o conhecimento sobre o turismo sustentável entre os gestores dos Parques 
Nacionais?

Os gestores consultados dos Parques Nacionais da Serra dos Órgãos, de Aparados da 

Serra, da Serra Geral e da Serra da Bocaina não souberam informar quais formas de 

socialização do conhecimento para o turismo sustentável.

Nos  Parques  Nacionais  de  Caparaó  e  de  Iguaçu  verifica-se  que  o  conhecimento  é 

socializado por meio da intranet, correio eletrônico, website do ICMBio e telefonia por 

IP  (Skype),  bem  como  pelo  Encontro  de  Chefes  de  Unidades  de  Conservação,  pelo 

Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, e por intermédio da Assessoria de 

Comunicação (ASCOM) do ICMBio.

Apesar de existirem algumas iniciativas para a socialização do conhecimento entre os 

gestores, fica evidente a demanda por uma solução que possibilite a integração entre os 

vários gestores e demais interessados.

Você considera importante haver um ambiente virtual colaborativo que proporcione o 
compartilhamento e transferência do conhecimento sobre o turismo sustentável entre os gestores dos 
Parques Nacionais?

O gestor do Parque Nacional de Aparados da Serra e da Serra Geral não opinou sobre o 

assunto.

Os  gestores  dos  Parques  Nacionais  de  Caparaó,  da  Serra  de  Bocaina,  e  de  Iguaçu 

consideram importante haver um ambiente virtual colaborativo.

O  gestor  do  Parque  Nacional  da  Serra  dos  Órgãos  considera  importante  existir  um 

ambiente para o compartilhamento do conhecimento sobre o turismo de maneira geral, 

incluindo também o turismo predatório ou de massa, além do turismo sustentável, para 

que, então, possam ser tomada as medidas cabíveis para adequá-lo.

Alguns gestores consultados afirmam que esse ambiente só será efetivo se for de fácil 
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operação  e  gerar  dados  concretos  para  aplicação na  gestão  dos  Parques  e  evitar  a 

replicação de dados de outros sistemas.

Quais ferramentas tecnológicas você considera importante para auxiliar no processo de comunicação 
entre os gestores de Parques Nacionais e para socializar o conhecimento existente sobre o turismo 
sustentável?

O gestor do Parque Nacional da Serra dos Órgãos acredita que nada substitui o contato 

direto com outros profissionais para adquirir experiências de outros Parques, mas que 

algumas ferramentas podem contribuir nesse sentido, como por exemplo, listas virtuais 

de discussão e até bancos de dados on-line.

Já o gestor do Parque Nacional da Bocaina considera importante existirem espaços na 

internet para relatar as experiências bem-sucedidas e as mal-sucedidas, que incluam 

também fóruns de discussão.

Para os gestores dos Parques Nacionais de Caparaó e de Iguaçu, deve-se considerar, no 

auxílio dos processos de comunicação entre os gestores dos Parques,  a utilização da 

ferramenta de telefonia por IP Skype, a intranet e a internet em geral.

Enfim, verifica-se uma demanda quanto ao uso de ferramentas tecnológicas para apoio 

aos processos de comunicação entre os gestores dos Parques Nacionais, bem como para 

socializar  o  conhecimento  já  existente  sobre  o  turismo  sustentável.  Também  se 

evidencia a inexistência de ferramentas padrão utilizadas entre os gestores.

 4.3  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES IN LOCO

As observações in loco buscaram conhecer na prática a realidade do objeto investigado. 

Nesse  sentido,  realizou-se  a  visita  ao  Parque  Nacional  do  Iguaçu,  escolhido  como 

amostra para realização da pesquisa.

As  observações  foram  registradas  em  anotações  manuscritas,  áudios,  vídeos  e 

fotografias, sendo estas últimas apresentadas no Apêndice C.
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Foram realizadas em dois momentos distintos, sendo o primeiro nas dependências do 

centro administrativo e o segundo nas áreas turísticas.

 4.3.1 Observações realizadas no Centro Administrativo

Nessa  primeira  observação  adotou-se  o  perfil  de  pesquisadora,  apresentando-se 

oficialmente ao gestor e demais funcionários do Parque, os quais conduziram a uma 

visita técnica pelas instalações do centro administrativo.

Pôde-se constatar que a administração do Parque possui uma estrutura bem definida, 

dividida  nas  áreas  de:  geoprocessamento;  uso  público  (responsável  pelo  turismo no 

Parque);  pesquisa  (auxilia  na  atualização  do  plano  de  manejo);  proteção;  Projeto 

Carnívoros do Iguaçu; comunicação; chefe de conservação e manejo; recursos humanos; 

telefonia; contratos (cuida principalmente das concessões); financeiro e patrimônio; e 

compras.

Verificou-se  a  existência  de  dois  auditórios  e  uma  biblioteca  com  acervo  científico 

impresso sobre o Parque, a qual não conta com acervo em meio eletrônico.

Constatou-se  que  o  Parque  realiza  contratos  de  concessões  desde  2002,  ou  seja, 

terceiriza algumas atribuições da sua gestão, como por exemplo, a venda de ingressos, a 

gestão das visitações, o transporte interno, a manutenção das trilhas, a alimentação, 

além de outros passeios e atrativos.

Também  existe  dentro  do  Parque  uma  base  de  apoio  do  ICMBio,  a  qual  trata  de 

problemas  que  não  podem  ser  resolvidos  pelas  concessões,  tomando  decisões  e 

medidas  cabíveis.  Suas  principais  atribuições  são:  triagens  e  encaminhamentos; 

fiscalização  das  concessões  das  cataratas;  atendimento  ao  público;  monitoria  da 

bilheteria;  atendimento  para  isenções  de  instituições  públicas;  cadastro  do  passe 

comunitário; gestão do sistema informatizado para cadastro dos moradores do entorno.

Pôde-se  verificar  a  preocupação  com  relação  à  sustentabilidade  socioeconômica. 

Atualmente o Parque propicia a geração de 900 empregos diretos, além dos indiretos, 
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ligados  principalmente  ao  turismo.  É  realizado  um tratamento  diferenciado  para  os 

moradores residentes na zona de amortecimento, dando um desconto de 90 % para a 

compra de ingressos, bem como para os moradores do entorno, tendo direito ao “passe 

comunitário” mediante cadastro no sistema.

A  gestão  do  Parque  ainda  se  preocupa  em  realizar  trabalhos  junto  a  prefeituras  e 

comunidades do entorno. Realiza um trabalho de turismo rural com os municípios do 

entorno,  e  desenvolve  um  projeto  chamado  Escola  no  Parque,  com  objetivo  de 

proporcionar a educação ambiental  para alunos do ensino fundamental.  Também se 

preocupa com a zona de amortecimento, aplicando diversas ações sobre uma área de 

10 km a partir da margem do Parque sob sua anuência.

Por fim, obteve-se a informação de que até o ano de 2007 a gestão do Parque Nacional 

do Iguaçu também era responsável pelo Parque Nacional de Ilha Grande e da Reserva 

Biológica Perobas. A partir de 2007 passou a ser responsável pela gestão de 29 unidades 

de conservação, sendo sua coordenação regional sediada na cidade de Florianópolis, no 

Estado de Santa Catarina.

 4.3.2 Observações realizadas nas áreas turísticas.

Num  segundo  momento  adotou-se  o  perfil  de  turista  e  realizou-se  a  visitação  em 

algumas atrações do Parque.

Constatou-se uma variada e adequada comunicação visual aos visitantes, como: placas 

de orientação; placas indicativas das atrações turísticas;  placas indicativas de trilhas; 

placas indicativa de valores dos ingressos, ingressos diferenciados, e estacionamento; 

placas informativas de horários de funcionamento, alimentação, transporte e bilheteria; 

placas com mapas de localização; placas proibitivas; entre outras.

Também se observou a existência  de um posto de informações e controle,  lojas  de 

conveniências e praças de alimentação, todos bem organizados.

Com relação à hospedagem, percebeu-se a existência de um hotel nas dependências do 
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Parque, além de casas para funcionários do ICMBio.

Verificou-se que além do transporte oferecido pelo Parque para o deslocamento dos 

turistas, ocorre o trânsito de outros veículos, incluindo empresas de turismo.

Os caminhos públicos são bem sinalizados e conservados,  com locais acessíveis para 

portadores de necessidades especiais.  Encontram-se lixeiras  espalhadas  por todas as 

atrações turísticas.

Por  fim  observou-se  a  disponibilidade  de  uma  ambulância  e  a  presença  de  muitos 

estrangeiros no Parque.
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 5  MODELO TECNOLÓGICO

Este capítulo apresenta as etapas de construção do modelo tecnológico de gestão do 

conhecimento do turismo sustentável em Parques Nacionais.

 5.1  SÍNTESE DOS ELEMENTOS IDENTIFICADOS NA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Dos 157 artigos encontrados nas buscas das bases SCOPUS e WEB OF SCIENCE, foram 

selecionados 12 que apresentavam a descrição de modelos sobre turismo e/ou gestão 

do conhecimento.

Os artigos selecionados foram reunidos em dois grupos: o primeiro grupo apresenta 

modelos  de  turismo  sustentável  sem  gestão  do  conhecimento;  o  segundo  grupo 

apresenta modelos de turismo com gestão do conhecimento.

Partindo desse mapeamento, realiza-se a seguir a análise de sete propostas de modelos 

sobre turismo sustentável e cinco propostas de modelo sobre gestão do conhecimento 

e turismo.

Busca-se,  por  intermédio  dessas  análises,  identificar  elementos  conceituais  e 

ferramentas  tecnológicas  que,  somados  aos  conceitos  das  obras  Criação  do 

conhecimento  na  empresa,  de  Nonaka  e  Takeuchi,  e  Conhecimento  empresarial,  de 

Davenport e Prusak, subsidiem a construção do modelo tecnológico.

 5.1.1 Modelos sobre turismo sustentável

Dos  artigos  analisados,  conforme  os  critérios  adotados,  foram  identificados  sete 

modelos sobre turismo sustentável que apresentam foco principal na área ambiental e 

nos princípios da sustentabilidade, não sendo identificados elementos específicos de 

gestão do conhecimento, ou mesmo indícios do uso de tecnologias que pudessem servir 

de  subsídios  para  construção  do  modelo  tecnológico.  O  Quadro  32  apresenta  as 

principais características desses modelos analisados.
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Modelo Principais características Elementos
GC

Elementos 
TI

1) Modelo Dinâmico de 
Turismo Sustentável 
(JOHNSTON; TYRRELL, 2005)

a) busca auxiliar o planejamento do turismo, de 
forma sustentável;
b) utiliza modelo matemático idêntico ao da 
teoria de controle para a pesca;
c) realiza comparação da capacidade de carga x 
qualidade ambiental.

irrelevante irrelevante

2) Modelo Global (WEAVER, 
2004)

a) adota uma abordagem holística e global que 
favoreça a melhoria ambiental, a compreensão 
profunda e a transformação do comportamento;
b) busca acomodar características selecionadas 
em pequena escala e/ou em larga escala;
c) emerge a preocupação sobre o conceito atual 
de “ecoturismo”.

irrelevante irrelevante

3) Modelo de 
Desenvolvimento de 
Procedimento (KO, 2005)

a) baseado em estudos de caso, propõe um 
procedimento para avaliação da 
sustentabilidade do turismo;
b) envolve dimensões, indicadores, escala de 
sustentabilidade e evolução de mapas de 
avaliação;
c) combina indicadores humanos e naturais em 
um índice de desenvolvimento sustentável do 
turismo.

irrelevante irrelevante

4) Modelo de Turismo 
Responsável (RUSSELL, 
2007)

a) propõe que o turismo responsável ocorre 
quando os turistas e população local participam 
de uma forma sensível para o ambiente, o
vazamento de receitas turísticas fora das 
comunidades locais é mínimo;
b) respeita as práticas culturais e as tradições, 
juntamente com o meio ambiente local;
c) considera as variáveis: turistas, população 
local e ambiente.

irrelevante irrelevante

5) Modelo de Análise Custo-
benefício do 
Desenvolvimento 
Sustentável (NORTHCOTE; 
MACBETH, 2006)

a) emprega o conceito de rendimento do 
turismo em uma forma multidimensional, em 
especial, aplicado a vários aspectos da qualidade 
de vida promovida pelo desenvolvimento 
sustentável;
b) conceitua produtividade do turismo por meio 
de um amplo leque de domínios;
c) incorpora parâmetros sustentáveis por meio 
de uma abordagem sistêmica.

irrelevante Irrelevante

Quadro 32 – Síntese dos modelos de turismo sustentável (continua)
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Modelo Principais características Elementos
GC

Elementos 
TI

6) Modelo de Sistema 
Dinâmico para o 
Desenvolvimento do 
Turismo (HONGGANG, 2001)

a) propõe o manejo dos efeitos colaterais do 
desenvolvimento do turismo na cultura local;
b) defende um papel importante do turismo no 
desenvolvimento sustentável das sociedades;
c) considera variáveis multisetoriais: ambiente 
físico, cultural, infraestrutura, mercado de 
trabalho, recursos financeiros e promoção.

irrelevante irrelevante

7) Modelo de Turismo Rural 
Integrado (CAWLEY; 
GILMOR, 2008)

a) revela robustez na identificação de 
características que agreguem valor;
b) identifica partes interessadas pertinentes e 
problemas que requerem atenção;
c) avalia a eficácia da agregação de valor, no 
contexto de uma área de turismo rural.

irrelevante Irrelevante

Quadro 32 – Síntese dos modelos de turismo sustentável (conclusão)

      Fonte: Elaborado pela autora

A seguir são apresentadas por meio das Figuras 21 a 27 as respectivas representações 

gráficas desses modelos.

a) Modelo dinâmico de turismo sustentável

                                    
Figura 21 – Modelo dinâmico de turismo sustentável

                                                Fonte: Johnston e Tyrrell (2005)
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b) Modelo global

                           Figura 22 – Modelo global

                                      Fonte: Weaver (2004)

c) Modelo de desenvolvimento de procedimento

  Figura 23 – Modelo de desenvolvimento de procedimento

        Fonte: Ko (2005)
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d) Modelo de turismo responsável

                                   Figura 24 – Modelo de turismo responsável

                                              Fonte: Russell (2007)

e) Modelo de análise custo-benefício do desenvolvimento sustentável

                      
Figura 25 – Modelo de análise custo-benefício do desenvolvimento sustentável

                              Fonte: Northcote e Macbeth (2006)
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f) Modelo de sistema dinâmico para o desenvolvimento do turismo

                             
Figura 26 – Modelo de sistema dinâmico para o 
desenvolvimento do turismo

                                        Fonte: Honggang (2001)

g) Modelo de turismo rural integrado

                            Figura 27 – Modelo de turismo rural integrado

                                      Fonte: Cawley e Gilmor (2008)
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 5.1.2 Modelos sobre gestão do conhecimento e turismo

Dos  artigos  analisados,  conforme  os  critérios  adotados,  foram  identificados  cinco 

modelos sobre gestão do conhecimento e turismo que apresentam conceitos a respeito 

da teoria de gestão do conhecimento e/ou aplicações de ferramentas tecnológicas para 

esse fim.

A seguir  são apresentadas as representações gráficas desses modelos,  por meio das 

Figuras 28 a 31, bem como suas principais características descritas nos Quadros 33 a 37.

a) Modelo de equação estrutural de dados

                                      Figura 28 – Modelo de equação estrutural de dados

                                                  Fonte: Wong e Yeh (2009)

Modelo Modelo de equação estrutural de dados

Características a) examina o comportamento da tomada de decisão sobre o destino turístico e dos 
processos associados;
b) aborda a estrutura conceitual do conhecimento do turista e os motivos de sua 
hesitação;
c) busca demonstrar a percepção de risco do turismo.

Público-alvo - turistas
- indústria do turismo

Gestão do 
Conhecimento

- representação cognitiva

Ferramentas 
Tecnológicas

Não trata de ferramentas tecnológicas.

Quadro 33 – Características do modelo de equação estrutural de dados

      Fonte: Adaptado de Wong e Yeh (2009)
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b) Modelo da tripla hélice

                                 Figura 29 – Modelo da tripla hélice

                                             Fonte: Beesley (2005)

Modelo Modelo da tripla hélice 

Características a) propõe uma infraestrutura de conhecimento gerada em termos de sobreposição 
de esferas institucionais, com interfaces para organizações híbridas;
b) apresenta fatores que influenciam a aquisição, disseminação e utilização do 
conhecimento;
c) busca a remodelagem de acordos institucionais;
d) contempla contingências sociais.

Público-alvo - indústrias
- pesquisadores
- governos ou agências do governo

Gestão do 
Conhecimento

- representação cognitiva
- comunidades de prática
- aquisição de conhecimentos
- ganho potencial de conhecimento

Ferramentas 
Tecnológicas

- ferramentas de colaboração
- ferramentas de comunicação

Quadro 34 – Características do modelo da tripla hélice

      Fonte: Adaptado de Beesley (2005)
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c) Modelo de kits de ferramentas voltadas para comunidades de prática

            Figura 30 – Modelo de kits de ferramentas voltadas para comunidades de prática

                    Fonte: Akoumiankis (2009)

Modelo Modelo de kits de ferramentas voltadas para comunidades de prática

Características a) busca integrar a gestão da comunidade a ferramentas orientadas para a prática;
b) oferece um conjunto de ferramentas (componentes de software separados, mas 
interoperáveis) para que a organização crie comunidades de prática virtuais;
c) visa facilitar a acumulação sistemática do conhecimento e sua reutilização;
d) busca investigar as práticas existentes em um determinado domínio para propor 
novas alternativas.

Público-alvo - agentes da área do turismo

Gestão do 
Conhecimento

- colaboração
- objetos coletivos
- atividades distribuídas
- comunidades de prática
- codificação e reutilização de experiências

Ferramentas 
Tecnológicas

- comunidades virtuais
- ferramenta de fluxo de trabalho (workflow)
- groupware
- mineração de dados para descoberta de padrões

Quadro 35 – Características do modelo de kits de ferramentas voltadas para comunidades de prática

      Fonte: Adaptado de Akoumiankis (2009)
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d) Modelo de gestão de cadeia de fornecimento sustentável

Figura 31 – Modelo de gestão de cadeia de fornecimento sustentável

      Fonte: Sigala (2008)

Modelo Modelo de gestão de cadeia de fornecimento sustentável

Características a) busca garantir a sustentabilidade em todas as fases da cadeia de fornecimento do 
turismo;
b) aborda aspectos da gestão da cadeia de fornecimento sustentável e conceitos de 
colaboração;
c) propõe instrumentos para coleta, análise, comunicação e compartilhamento de 
dados sobre clientes;
d) apoia a concepção de produtos de acordo com os requisitos dos clientes, a partir 
da perspectiva dos operadores turístico.

Público-alvo - operadores turísticos

Gestão do 
Conhecimento

- coleta, analise, comunicação e compartilhamento de dados
- colaboração

Ferramentas 
Tecnológicas

- bancos de dados
- comunicação on-line
- sistemas automatizados, tais como códigos de barras
- sistema de monitoramento
- relatórios de progressos
- sistemas de difusão

Quadro 36 – Características do modelo de gestão de cadeia de fornecimento sustentável

      Fonte: Adaptado de Sigala (2008)
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e) Modelo para o turismo

Modelo Modelo para o turismo

Características a) busca identificar as barreiras organizacionais para transferência do conhecimento;
b) considera a absorção, receptividade e transferência do conhecimento;
c) propõe alternativas para a gestão do conhecimento tradicional, centrada numa 
única organização.

Público-alvo - organizações públicas e privadas do setor

Gestão do 
Conhecimento

- captura e estoque do conhecimento
- mapeamento e codificação do conhecimento
- fluxos do conhecimento
- transferência do conhecimento

Ferramentas 
Tecnológicas

Não trata de ferramentas tecnológicas.

Quadro 37 – Características do modelo para o turismo

      Fonte: Adaptado de Cooper (2006)

 5.2  SÍNTESE DOS ELEMENTOS IDENTIFICADOS NA PESQUISA DE CAMPO

Apresentam-se  a  seguir  os  elementos  e  ferramentas  tecnológicas  utilizados  ou 

sugeridos pelos gestores dos Parques Nacionais consultados, bem como os constatados 

durante as observações in loco.

 5.2.1 Elementos obtidos por intermédio dos questionários

Após a análise dos questionários, realizou-se a identificação dos elementos atualmente 

encontrados nos Parques, classificando-os nos seguintes grupos:

● atendimento aos visitantes;

● processos operacionais;

● gestão de acervos;

● comunicações e discussões.
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A síntese desses elementos encontra-se no Quadro 38.

Grupo Elementos atuais

atendimento 
aos visitantes

- registro de informações sobre a prática do turismo nos Parques;
- coleta e armazenamento de críticas, sugestões e outras manifestações dos visitantes; 
- gestão de informações sobre a satisfação do visitante;
- divulgação aos turistas sobre as orientações e normas do Parque;
- gestão de reservas de visitas ao Parque.

processos 
operacionais

- armazenamento de informações gerais sobre o Parque;
- armazenamento de informações geográficas, incluindo trilhas;
- monitoramento dos contratos de concessões de uso público e outras áreas;
- gestão de informações sobre fiscalizações;
- capacitação de condutores de turismo e proprietários de pousadas.

gestão de 
acervos

- cadastro, armazenamento e consulta de acervos científicos e publicações;
- cadastro, armazenamento e consulta de acervos turísticos;
- cadastro, armazenamento e consulta de projetos especiais;
- gestão de informação dos projetos de pesquisa submetidos a licenças especiais.

comunicações 
e discussões

- comunicação interna entre gestores e demais funcionários do Parque;
- comunicação e compartilhamento do conhecimento entre os gestores de Parques;
- discussões entre funcionários do Parque sobre assuntos específicos;
- discussões periódicas entre órgãos públicos, empresas e usuários.

Quadro 38 – Elementos obtidos por intermédio dos questionários

      Fonte: Elaborado pela autora

Em  seguida,  apresentam-se,  no  Quadro  39,  os  elementos  sugeridos  pelos  gestores 

participantes da pesquisa.

Elementos sugeridos

- banco de dados integrado, de fácil operação e que atenda às necessidades do ICMBio;
- fluxo de informações específico para o turismo sustentável;
- gestão de informações sobre o turismo nos Parques;
- banco de informações sobre boas práticas do turismo nos Parques;
- divulgação à sociedade das informações sobre o turismo nos Parques;
- compartilhamento de experiências sobre o turismo nos Parques;
- socialização do conhecimento sobre o turismo sustentável nos Parques;
- formação de grupos de trabalho com objetivo de discutir assuntos específicos.

Quadro 39 – Elementos sugeridos pelos gestores participantes da pesquisa

               Fonte: Elaborado pela autora
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 5.2.2 Elementos obtidos por intermédio das observações in loco

Os elementos obtidos por intermédio das observações realizadas no Parque Nacional do 

Iguaçu, encontram-se classificados e agrupados no Quadro 40.

Grupo Elementos observados

atendimento 
aos visitantes

- atendimento aos visitantes
- projetos de educação ambiental
- orientações sobre as atrações e regras do Parque

processos 
operacionais

- gestão e monitoramento de contratos de concessões
- cadastro de moradores do entorno e da zona de amortecimento

gestão de 
acervos

- acervo científico impresso

comunicações 
e discussões

- fluxo de informações entre setores administrativos do Parque
- gestão de projetos com prefeituras e comunidades do entorno

Quadro 40 – Elementos obtidos por intermédio das observações in loco

                 Fonte: Elaborado pela autora

 5.2.3 Tecnologias identificadas na pesquisa de campo

Apresentam-se no Quadro 41 algumas tecnologias utilizadas nos Parques Nacionais ou 

sugeridas pelos gestores por intermédio dos questionários.

Tecnologias identificadas e/ou sugeridas

- telefone
- internet
- website / intranet
- correio eletrônico
- telefonia voip
- mensagem instantânea
- lista virtual de discussão (fórum)

- ferramenta de grupo de trabalho (groupware)
- ferramenta de fluxo de trabalho (workflow)
- compartilhamento de arquivos digitais
- planilha eletrônica
- sistema de geoprocessamento
- base de dados geográficos
- Cadastro Nacional de Unidade de Conservação

Quadro 41 – Tecnologias identificadas e/ou sugeridas

       Fonte: Elaborado pela autora

 5.3  DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS CONCEITUAIS DO MODELO

A definição é realizada pelo mapeamento dos atores envolvidos, pelo mapeamento das 
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macroetapas de criação e gestão do conhecimento e pela identificação dos elementos 

conceituais considerados necessários para atender a cada macroetapa.

 5.3.1 Mapeamentos dos atores envolvidos

O  mapeamento  dos  atores  pode  ser  considerado  o  ponto  de  partida  para  o 

entendimento do processo de criação e gestão do conhecimento do turismo sustentável 

em Parques Nacionais.

Suas  atribuições  específicas  e  seus  relacionamentos  com  os  demais  envolvidos  são 

considerados durante a construção do modelo.

Dessa forma, com base nos resultados obtidos nas pesquisas bibliográficas e pesquisas 

de campo, considera-se a presença de oito atores, conforme apresentados na Figura 32.

                       Figura 32 – Mapeamento dos atores

                                 Fonte: Elaborada pela autora
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 5.3.2 Mapeamentos das macroetapas

Para uma interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito dos diversos atores envolvidos, sugere-se uma estrutura conceitual contendo 

três macroetapas, conforme apresentado na Figura 33.

                             Figura 33 – Macroetapas do modelo  

                                        Fonte: Elaborada pela autora

A  etapa  1,  denominada  de  compartilhamento,  consiste  na  disponibilização  das 

experiências  práticas  e  habilidades  técnicas  (conhecimento  tácito)  por  parte  dos 

diversos atores e corresponde ao modo de conversão do conhecimento “socialização” 

da teoria de criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi.

Já a etapa 2, denominada de conceituação e sistematização, consiste na codificação dos 

conhecimentos  tácitos  e  explícitos  por  meio  da definição,  classificação,  organização, 

combinação  e  avaliação,  e  corresponde  aos  modos  de  conversão  do  conhecimento 

“externalização” e “combinação” da teoria de criação do conhecimento de Nonaka e 

Takeuchi.
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A  etapa  3,  denominada  de  absorção,  consiste  na  transmissão  e  incorporação  do 

conhecimento por meio do “aprender fazendo”, e corresponde ao modo de conversão 

do conhecimento “internalização” da teoria de criação do conhecimento de Nonaka e 

Takeuchi.

Por fim, para que o conhecimento esteja em constante evolução, propõe-se que essas 

três etapas sejam adotadas de forma simultânea e contínua.

 5.3.3 Mapeamentos dos elementos conceituais

A  seguir,  dando  sequência  na  construção  do  modelo,  são  apresentados  elementos 

conceituais mais específicos para cada macroetapa, conforme apresentado na Figura 34 

e no Quadro 42.

                   Figura 34 – Elementos conceituais do modelo

                            Fonte: Elaborada pela autora

A primeira etapa, denominada compartilhamento, propõe a existência dos elementos 

disponibilização de experiências práticas e disponibilização de habilidade técnicas.
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A segunda etapa, denominada conceituação e sistematização, propõe elementos para 

definição, classificação, organização, combinação e avaliação de conceitos.

Por  fim,  a  terceira  e  última  etapa,  denominada  absorção,  propõe  elementos  para 

transmissão e incorporação de conhecimento.

Macroetapa Elementos conceituais

1ª Compartilhamento - disponibilização de experiências práticas
- disponibilização de habilidades técnicas

2ª Conceituação e Sistematização - definição de conceitos
- classificação de conceitos
- organização de conceitos
- combinação de conceitos
- avaliação de conceitos

3ª Absorção - transmissão de conhecimento
- incorporação de conhecimento

Quadro 42 – Elementos conceituais do modelo

                Fonte: Elaborado pela autora

 5.4  DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DO MODELO

A definição dos elementos tecnológicos do modelo é realizada em duas partes, sendo a 

primeira  referente  à  identificação  e  detalhamento  de  ferramentas,  e  a  segunda 

referente à sua representação gráfica, denominada neste trabalho de  arquitetura do 

modelo tecnológico.

 5.4.1 Identificação de ferramentas tecnológicas

Nesta  parte  do  trabalho  são  identificadas  as  ferramentas  tecnológicas  consideradas 

adequadas  para  atender  aos  objetivos  de  cada  um  dos  elementos  conceituais  do 

modelo.

Dessa  forma,  apresenta-se  um  total  de  17  ferramentas,  as  quais  encontram-se 

vinculadas com suas respectivas macroetapas, conforme apresentado no  Quadro 43 e 

detalhado em seguida.
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Macroetapa Elementos conceituais Ferramentas tecnológicas

1ª Compartilhamento - disponibilização de experiências práticas - publicação de vídeos

- disponibilização de habilidades técnicas

2ª Conceituação e 
Sistematização

- definição de conceitos - tags
- weblog
- miniblog
- wiki

- classificação de conceitos - comentários

- organização de conceitos - nuvem de tags
- comunidades
- redes sociais

- combinação de conceitos - repositório de documentos

- avaliação de conceitos - contagem de acessos
- avaliação de conteúdos
- recomendação de conteúdos

3ª Absorção - transmissão de conhecimento - chat
- fórum
- web conferência
- ferramenta de busca

- incorporação de conhecimento

Quadro 43 – Ferramentas tecnológicas do modelo

      Fonte: Elaborado pela autora

 5.4.1.1 Publicação de vídeos 

Propicia  aos  usuários  carregarem  e  compartilharem  vídeos  em  formato  digital.  A 

ferramenta mais utilizada na internet para este fim é o YouTube, o qual utiliza o formato 

Adobe Flash para disponibilizar o conteúdo. O YouTube possibilita hospedar quaisquer 

vídeos, exceto materiais protegidos por direitos autorais. Os vídeos publicados podem 

ser  disponibilizados  em  weblogs e/ou  websites pessoais  por  meio  de  mecanismos 

desenvolvidos  pelo  próprio  website.  O  vídeo  propicia  o  compartilhamento  de 

experiências e habilidades técnicas, sendo uma importante ferramenta para extração do 

conhecimento tácito.

 5.4.1.2 Tags 

Tag é uma palavra relevante (palavra-chave) ou termo associado com uma informação, 
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como por exemplo, uma imagem, um artigo, um vídeo, que descreve e permite uma 

classificação de seu conteúdo. São definidas pelo autor do conteúdo, ou seja, não é 

parte de um esquema formal de classificação. Trata-se de um recurso encontrado em 

muitos websites de conteúdo colaborativo.

 5.4.1.3 Weblog 

Trata-se de um website estruturado de forma a permitir a atualização rápida a partir de 

acréscimos  dos  chamados  artigos,  ou  posts.  Geralmente  encontra-se  organizado  de 

forma cronológica inversa, podendo ser escrito por um número variável de pessoas, de 

acordo com a regra estabelecida para ele. Atualmente existem ferramentas de criação e 

edição  facilitadas,  tornando-o  atrativo  para  usuários  com  poucos  conhecimentos 

técnicos.

 5.4.1.4 Miniblog 

Possibilita aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos, com 

formatos de textos de até 140 caracteres. A ferramenta mais utilizada na internet para 

esse fim é o Twitter. O serviço é gratuito pela internet; entretanto, caso seja utilizado o 

recurso  de  envio  de  mensagens  curtas  de  celulares  (SMS),  ocorre  a  cobrança  pelas 

operadoras de telefonia. Atualmente o Twitter é considerado o SMS da Internet.

 5.4.1.5 Wiki 

É um software colaborativo que permite a edição coletiva de documentos, utilizando-se 

de um sistema que publica o conteúdo antes de sua revisão final. Trata-se de um tipo 

específico de coleção de documentos em hipertexto, permitindo que os documentos 

sejam editados com uma linguagem de marcação muito simples e eficaz, por meio da 

utilização de um navegador de internet. O principal exemplo de uso desta ferramenta é 

a Wikipédia.
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 5.4.1.6 Comentários 

É a forma de emitir a opinião sobre um determinado conteúdo publicado na internet. O 

autor  do  comentário  participa  e  colabora  com  os  assuntos  postados  em  diversos 

websites. Trata-se de uma das principais características da Web 2.0.

 5.4.1.7 Nuvem de tags 

A  Nuvem  de  Tags é  uma  representação  visual  de  palavras-chave  definidas  pelos 

usuários. As  Tags, também denominadas de rótulos, são apresentadas geralmente em 

ordem  alfabética,  tendo  o  tamanho  da  fonte  e/ou  cor  variando  de  acordo  com  a 

frequência de acesso. Este conceito visa auxiliar o usuário a encontrar as palavras-chave 

mais acessadas. Podem ser facilmente incorporadas a websites e weblogs.

 5.4.1.8 Comunidades 

As  comunidades  se  caracterizam  pela  aglutinação  de  um  grupo  de  indivíduos  com 

interesses comuns, os quais trocam experiências e informações dentro de um espaço 

virtual. Um dos principais fatores que potencializam a criação de comunidades virtuais é 

a  dispersão  geográfica  dos  membros.  O  conceito  de  comunidade  encontra-se 

fortemente presente nas redes sociais, como uma forma de agrupar pessoas e discutir 

assuntos de interesse comum.

 5.4.1.9 Repositório de documentos 

Um  repositório  é  uma  coleção  de  documentos  digitais,  tais  como  resenhas, 

monografias, teses, papers, entre outros documentos. Trata-se de um acervo ordenado 

de informações e conteúdos, disponíveis, geralmente, acoplados a um sistema de busca 

por  palavras-chave.  Geralmente  envolvem  duas  abordagens  diferentes  –  central  e 

distribuída.
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 5.4.1.10 Contagem de acessos 

O contador  de acessos  registra  quantas  vezes  uma determinada página  foi  visitada. 

Alguns mecanismos atuais de contagem de acesso também identificam uma série de 

outras informações do visitante, tais como região de acesso, tipo de computador, tipo 

de navegador de internet, entre outros.

 5.4.1.11 Avaliação de conteúdos 

Consiste  em  ferramentas  que  possibilitam  a  avaliação  objetiva  de  determinados 

conteúdos de websites ou weblogs, por parte dos usuários visitantes. Essas avaliações 

geralmente são individuais para cada conteúdo, servindo de informação para os novos 

visitantes se aquele determinado conteúdo é bem conceituado ou não.

 5.4.1.12 Recomendação de conteúdos 

Trata-se de uma ferramenta para recomendar determinado conteúdo acessado. Esse 

encaminhamento  ocorre  geralmente  por  intermédio  de  formulários  específicos, 

contendo os  campos correio  eletrônico  (e-mail),  nome do destinatário  e um campo 

descritivo sobre o porquê da recomendação.  O destinatário recebe em sua caixa de 

mensagem, um link de endereço para acessar o conteúdo recomendado.

 5.4.1.13 Redes sociais 

Trata-se de uma estrutura social composta por pessoas conectadas por um ou vários 

tipos de relações, tais como profissional,  acadêmica e amizade, ou que partilham de 

determinadas crenças ou conhecimentos. É constituída por nós (nodes), sendo os atores 

individuais  que  formam  a  rede,  e  por  laços  (ties),  sendo  as  relações  que  unem  os 

diversos  atores.  Recentemente  as  redes  sociais  se  popularizaram  na  internet, 

destacando-se, entre elas, o Orkut, o Facebook e o Myspace.
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 5.4.1.14 Chat 

É uma forma de contato pelo qual duas ou mais pessoas podem conversar de forma 

síncrona. Traduzido no Brasil de "bate-papo", consiste em aplicações de conversação 

em tempo real, por meio de sistemas específicos de mensagem instantânea ou websites 

de internet.

 5.4.1.15 Fórum 

Trata-se de uma lista de discussões com postagens de mensagens assíncronas. Funciona 

por meio de ferramentas em páginas de internet destinada a promover debates por 

meio de mensagens publicadas abordando uma mesma questão. Possui basicamente 

duas  divisões  organizacionais:  a  primeira  faz  a  divisão  por  assunto;  a  segunda  uma 

divisão  deste  em  tópicos.  Geralmente  as  mensagens  ficam  ordenadas  de  forma 

decrescente, por data, da mesma forma que os tópicos ficam ordenados pela data da 

última postagem.

 5.4.1.16 Web conferência 

A web conferência consiste numa reunião ou encontro virtual realizado por intermédio 

da internet.  Utiliza aplicativos ou serviço com possibilidade de compartilhamento de 

voz, vídeo, textos e arquivos via web. As conversas ocorrem em tempo real e utilizam 

câmeras  instaladas  no  computador,  possibilitando  que  as  pessoas,  além  de  ouvir, 

possam ver a imagem de interlocutores e vice-versa. As ferramentas mais conhecidas 

para essa finalidade são o Skype e o MSN.

 5.4.1.17 Ferramenta de busca 

Uma ferramenta de busca é um instrumento de pesquisa na internet que utiliza como 

base palavras-chave ou categorias, sendo orientada por texto. Também conhecida como 

search  engine,  tem um conceito  muito  maior  hoje  em dia,  envolvendo inclusive  os 

diretórios locais de computadores. Quando se fala em mecanismo de busca, logo se 
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pensa  no  Google,  mas  existem  diversas  outras  ferramentas  e  websites para  quem 

precisa resolver consultas em grandes volumes de dados.

 5.4.2 Arquitetura do modelo tecnológico

A representação gráfica da arquitetura do modelo tecnológico está baseada nas três 

macroetapas  definidas  no  capítulo  5.3.2  deste  trabalho,  ou  seja:  Absorção; 

Conceituação e Sistematização;  Compartilhamento.  Para cada uma das macroetapas 

são  apresentadas  suas  respectivas  ferramentas  tecnológicas.  Com  isso,  busca-se 

evidenciar os objetivos que cada ferramenta sugerida tem no processo de criação e 

gestão do conhecimento.

Apesar de encontrar-se na macroetapa 2 (Conceituação e Sistematização) a ferramenta 

Rede Social é o componente central do modelo, sendo responsável pela organização 

dos conceitos e servindo de integração para as demais ferramentas.

Na  macroetapa  1  (Compartilhamento),  responsável  pela  disponibilização  dos 

conhecimentos tácitos, propõe-se a ferramenta de Publicação de Vídeos.

A  macroetapa  2  (Conceituação  e  Sistematização)  divide  as  ferramentas  em  dois 

subgrupos: no primeiro grupo (Conceituação), responsável pela definição e classificação 

dos conceitos, propõe-se as ferramentas Tags, Weblog, Miniblog, Comentários e Wiki; 

no  segundo  grupo  (Sistematização),  responsável  pela  organização,  combinação  e 

avaliação  de  conceitos,  propõe-se  as  ferramentas  Nuvem  de  Tags,  Contagem  de 

Acessos,  Avaliação  de  Conteúdos,  Recomendação  de  Conteúdos,  Comunidades e 

Repositório de Documentos.

Já  na  macroetapa  3  (Absorção),  responsável  pela  transmissão  e  incorporação  do 

conhecimento, propõe-se as ferramentas Chat, Fórum, Web Conferência e Ferramenta 

de Busca.

A arquitetura do modelo tecnológico é representada a seguir pela Figura 35.
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  Figura 35 – Arquitetura do modelo tecnológico

        Fonte: Elaborada pela autora

 5.5  PROPOSTA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO TECNOLÓGICO

Buscando  demonstrar  como  os  resultados  deste  trabalho  podem  ser  aplicados  na 

prática, apresenta-se a seguir uma proposta de implementação do modelo tecnológico.

 5.5.1 Forma de acesso

Por causa das características de colaboração e interação das ferramentas contidas no 
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modelo, sugere-se que a implementação deste seja centralizada em uma rede social, 

com fortes características da Web 2.0.

Essa  rede  social,  por  hora  denominada  de  Rede  do  Conhecimento  do  Turismo 

Sustentável  em Parques  Nacionais,  ou simplesmente  Rede  do Conhecimento,  deve 

permitir acesso a todos os atores envolvidos com o turismo sustentável em Parques 

Nacionais,  independentemente  do  local  onde  eles  se  encontrem.  Por  essa  razão, 

propõe-se  que  a  Rede  do  Conhecimento seja  um  sistema  acessado  por  meio  da 

internet. Sugere-se também que o ponto principal de seu acesso esteja localizado no 

portal do órgão gestor dos Parques Nacionais, no caso o portal do ICMBio, conforme 

apresentado na Figura 36.

                            Figura 36 – Acesso à rede do conhecimento

                                       Fonte: Elaborada pela autora

Destaca-se ainda que, para tornar possível o processo de gestão do conhecimento, é 

fundamental a obrigatoriedade da identificação de cada um dos atores envolvidos, ou 
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seja,  todos  os  usuários  interessados em usufruir  ou compartilhar  seu  conhecimento 

devem cadastrar-se ao acessar a Rede do Conhecimento pela primeira vez.

 5.5.2 Estrutura das funcionalidades

Propõe-se  que  as  macroetapas  definidas  na  arquitetura  do  modelo  tecnológico 

(Compartilhamento; Conceituação e Sistematização; Absorção) fiquem transparentes na 

Rede do Conhecimento, ou seja, não fiquem explícitas para o usuário. Suas ferramentas 

devem estar distribuídas na própria estrutura de navegabilidade do ambiente.

Sugere-se que a estrutura de navegabilidade adotada para a  Rede do Conhecimento 

apresente três áreas distintas: Meu Espaço, Comunidade e Conhecimento. Apesar de 

serem visualizadas separadamente, propõe-se que essas três áreas sejam fortemente 

relacionadas entre si, conforme Figura 37.

                                  Figura 37 – Áreas da rede do conhecimento

                                              Fonte: Elaborada pela autora

Na área Meu Espaço é possível encontrar a quais comunidades um usuário pertence e 

quais  conhecimentos  aquele  usuário  compartilhou.  Na  área  Comunidade é  possível 

encontrar usuários com interesses comuns e quais conhecimentos são compartilhados 

entre eles. Na área Conhecimento é apresentado o usuário autor e a comunidade à qual 

pertence. Apresentam-se a seguir as propostas de navegabilidade para cada uma dessas 

áreas, bem como suas principais funcionalidades.
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 5.5.2.1 Área 1: Meu Espaço

   Figura 38 – Área 1: Meu Espaço

         Fonte: Elaborada pela autora

Na área denominada  Meu Espaço busca-se organizar o conhecimento de um usuário 

específico.  Além de  oferecer  as  funcionalidades  básicas  de  uma  Rede  Social (perfil, 

contatos e comunidades), também disponibiliza ferramentas de Publicação de Vídeos, 

Weblog e  Miniblog.  A  utilização  dessas  ferramentas  permite  a  organização  e  o 

compartilhamento das experiências práticas e habilidades técnicas sobre o turismo nos 

Parques  Nacionais.  Com  isso,  mapeia-se  o  conhecimento  de  cada  usuário  da  rede, 

identificando seus contatos, temas de interesse e conhecimentos específicos.
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 5.5.2.2 Área 2: Comunidade

  Figura 39 – Área 2: Comunidade

        Fonte: Elaborada pela autora

Na área denominada Comunidade busca-se codificar conhecimentos tácitos e explícitos 

compartilhados pelos usuários.  Além de oferecer  as  funcionalidades  básicas  de uma 

Rede Social (perfil e participantes), também disponibiliza ferramentas de Publicação de 

Vídeos,  Fórum,  Wiki,  Repositório de Documentos e  Comentários. A utilização dessas 

ferramentas permite a classificação, organização, combinação e avaliação de conceitos 

sobre  o  turismo  nos  Parques  Nacionais.  Isso  permite  o  mapeamento  da  rede, 

identificando quem compartilha e quem tem interesse por determinados assuntos.
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 5.5.2.3 Área 3: Conhecimento

   Figura 40 – Área 3: Conhecimento

         Fonte: Elaborada pela autora

Na área denominada  Conhecimento, busca-se compartilhar, conceituar e sistematizar 

conhecimentos  específicos.  Disponibiliza  as  ferramentas  Publicação  de  Vídeos, 

Repositório de Documentos, Wiki, Tags, Comentários, Contagem de Acesso, Avaliação 

de Conteúdos e Recomendação de Conteúdos. A utilização dessas ferramentas permite 

a  disponibilização  de  conhecimento,  bem  como  a  respectiva  definição,  classificação 

organização,  combinação  e  avaliação  de  conceitos  sobre  o  turismo  nos  Parques 

Nacionais.
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Destaca-se  que para  potencializar  a  transmissão e  incorporação  do conhecimento  a 

todos os interessados, sugere-se que as Ferramentas de Busca, Nuvem de Tags, Chat e 

Web Conferência permeiem essas três áreas.

 5.6  CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O MODELO

Considera-se que a arquitetura do modelo tecnológico proposto atende aos requisitos 

teóricos e práticos levantados durante as pesquisas bibliográficas e pesquisas de campo, 

em  especial  os  elementos  identificados  e  sugeridos  pelos  gestores  dos  Parques 

Nacionais, como por exemplo, apoio na gestão de acervos, atendimento aos visitantes, 

processos  operacionais  sobre  o turismo,  comunicação e discussões  entre gestores  e 

demais interessados.

Destaca-se que a arquitetura do modelo possibilita a implantação de um processo de 

gestão do conhecimento sem a exigência de grande quantidade de recursos de suporte, 

uma vez que, por ser baseado em princípios de redes sociais e Web 2.0, os próprios 

atores  envolvidos  serão  simultaneamente  responsáveis  pelas  atividades  de 

compartilhamento, conceituação e sistematização e absorção do conhecimento.

Ainda  nesse  sentido,  cabe  destacar  que  o  modelo  tecnológico  proposto  pode  ser 

implementado por partes,  gradativamente,  de acordo com os recursos financeiros  e 

humanos disponíveis.

Enfim,  a  proposta  de  implementação  apresentada  na  subseção  anterior  demonstra 

caminhos  práticos  e  viáveis  para  sua  aplicação  na  área  do  turismo  sustentável  em 

Parques Nacionais. 
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 6  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Neste capítulo apresentam-se as conclusões desta pesquisa e as sugestões para futuros 

trabalhos convergentes com o tema abordado.

 6.1  CONCLUSÕES

Durante  este  trabalho  verificou-se  que  o  turismo  é  um  dos  maiores  segmentos 

econômicos  do  mundo  e,  ao  mesmo  tempo,  pode  provocar  impactos  nos  aspectos 

ambiental, sociocultural e econômico e chama a atenção por sua potencial contribuição 

ao desenvolvimento sustentável. Por isso, considera-se fundamental analisá-lo sob um 

olhar interdisciplinar, canalizando informações, experiências e melhores práticas sobre 

aplicações dos conceitos de turismo sustentável.

Por sua vez, os Parques Nacionais destacam-se pela grande importância na preservação 

de ecossistemas naturais de relevância ecológica e beleza cênica e devem apresentar 

uma conduta madura, demonstrando interesse com os objetivos da sustentabilidade.

No entanto, as pesquisas bibliográficas realizadas mostraram a existência de condições 

norteadoras conflitantes com alguns tipos de turismo praticados em Parques Nacionais, 

ou seja,  verificou-se que a  atividade turística  tradicional,  ou de massa,  se opõe aos 

propósitos de conservação e preservação da biodiversidade, os quais são característicos 

da gestão de Parques Nacionais.

Sendo assim, considera-se o turismo sustentável como o mais adequado tipo de turismo 

a ser praticado nessas unidades de conservação, pois propõe um modelo de turismo 

planejado e busca uma gestão sustentada.

Mas,  para  que  o  turismo  sustentável  obtenha  a  efetividade  em  sua  execução,  é 

necessário, além de um bom planejamento e do uso adequado dos recursos naturais 

dos Parques, atender aos princípios da gestão do conhecimento, proporcionando aos 

envolvidos melhor entendimento das questões conceituais.
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Dessa  forma,  ressalta-se  a  importância  de  os  conhecimentos  sobre  o  turismo 

sustentável em Parques Nacionais serem compartilhados com todos os envolvidos em 

atividades  turísticas,  sejam  estes:  os  gestores;  as  comunidades  que  habitam  a  área 

visitada, pois conhecem a região e podem enriquecer o produto turístico local com seus 

traços culturais; os turistas que visitam essas áreas protegidas e podem contribuir com 

suas  sugestões  e  críticas;  ou  mesmo os  funcionários  dos  órgãos  ambientais  ou  dos 

próprios Parques Nacionais.

Assim, o principal objetivo desta tese foi a proposição de um modelo tecnológico que 

apoiasse a gestão do conhecimento do turismo sustentável em Parques Nacionais.

Para  que  esse  objetivo  pudesse  ser  atingido,  foram  percorridas  duas  etapas 

relacionadas  diretamente  aos  objetivos  específicos,  seguindo  uma  sequência 

metodológica e científica.

Considerando-se  a  natureza  aplicada  da  pesquisa  e  a  abordagem  qualitativa  do 

problema,  o  primeiro  objetivo  específico  buscou  identificar  processos  e  fluxos  de 

informações existentes relacionados à gestão do conhecimento do turismo sustentável 

em Parques Nacionais, o qual foi atingido por meio dos resultados obtidos a partir da 

aplicação dos questionários e da observação in loco. Essas atividades proporcionaram a 

obtenção  de  informações  específicas,  importantes  e  relevantes  para  subsidiar  a 

proposta do modelo tecnológico.

O segundo objetivo específico teve como propósito selecionar ferramentas tecnológicas 

que dessem suporte à proposição do modelo. Esse objetivo foi atingido com a realização 

da  revisão  sistemática  dos  modelos  já  existentes  nas  bases  de  dados  pesquisadas, 

seguida  da  síntese  dos  elementos  de  gestão  do  conhecimento  e  tecnologias 

identificadas  nesses  modelos.  Também  foram  identificados  elementos  extraídos  da 

pesquisa de campo, ou seja, das informações fornecidas pelos especialistas selecionados 

na amostra.

A  construção  do  modelo  tecnológico  objetivou  oferecer  suporte  à  gestão  do 
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conhecimento do turismo sustentável entre os gestores e demais atores envolvidos nos 

processos  dos  Parques  Nacionais,  com  intuito  de  facilitar  suas  comunicações, 

colaborações e interações.

Nesse sentido, buscou-se propiciar o compartilhamento do conhecimento do turismo 

sustentável  por  intermédio  de  experiências  práticas,  transformando  conhecimentos 

tácitos  em  conhecimentos  explícitos.  Também  se  buscou  sistematizar  os  conceitos 

compartilhados.

Os  elementos  selecionados  para  a  construção  do  modelo  foram  considerados 

suficientes e satisfatórios para atender aos objetivos deste trabalho.

Entretanto,  sabe-se que, de fato,  só será possível  visualizar  a criação e a gestão do 

conhecimento do turismo sustentável em Parques Nacionais a partir do momento em 

que o modelo proposto for aplicado na prática, com a participação efetiva de todos os 

atores envolvidos.

Enfim, considera-se que os resultados desta pesquisa poderão suprir uma demanda real 

por  um modelo  tecnológico  de  gestão do  conhecimento  sobre  turismo em Parques 

Nacionais e, consequentemente, apoiar novos planejamentos turísticos e a elaboração 

de planos de manejo.

 6.2  RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Sugere-se que sejam ampliados os estudos referentes à gestão do conhecimento para 

os diversos tipos de unidades de conservação.

Da mesma forma, deve-se propor outros modelos tecnológicos e realizar um estudo 

comparativo entre eles,  considerando suas especificidades.  Igualmente deve haver o 

aperfeiçoamento ou adaptação do modelo tecnológico proposto a partir de estudo das 

outras áreas protegidas, considerando-se as diferentes realidades – social, econômica, 

cultural e ambiental – isolada ou em grupo.

Perante o que foi observado na pesquisa, percebe-se necessidade de uma análise crítica 
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nos processos de gestão do conhecimento nos Parques Nacionais,  principalmente no 

que  tange  à  questão  ambiental,  assim  como  propostas  alternativas  de  formação 

ambiental e turística para os funcionários que neles atuam diretamente.

Outra  proposição  é  que,  por  intermédio  do  conhecimento  adquirido  pelo  modelo 

tecnológico proposto, se promova a melhoria da aplicação dos planos de manejo.

Como última recomendação, sugere-se que o modelo tecnológico proposto passe por 

uma avaliação de especialistas com conhecimento comprovado, para verificar e validar 

sua consistência.
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ANEXO A – Lista de Parques Nacionais do Brasil

N Nome UF Ano Decreto Área (ha)

1 Parque Nacional do Itatiaia RJ 1937 1.713 (14/06/1937) 30.000

2 Parque Nacional da Serra dos Órgãos RJ 1939 1.822 (30/11/1939) 11.000

3 Parque Nacional do Iguaçu PR 1939 1.035 (10/01/1939) 170.000

4 Parque Nacional de Aparados da Serra RS 1959 47.446 (17/12/1959) 10.250

5 Parque Nacional de Ubajara CE 1959 45.954 (30/04/1959) 563

6 Parque Nacional do Araguaia TO 1959 47.570 (31/12/1959) 562.312

7 Parque Nacional Chapada dos Veadeiros GO 1961 49.875 (01/11/1961) 60.000

8 Parque Nacional da Tijuca RJ 1961 50.923 (07/06/1961) 3.200

9 Parque Nacional das Emas GO 1961 49.874 (11/01/1961) 131.868

10 Parque Nacional de Brasília DF 1961 241 (29/11/1961) 2.800

11 Parque Nacional de Caparaó MG 1961 50.646 (24/05/1961) 26.200

12 Parque Nacional de São Joaquim SC 1961 50.922 (07/06/1961) 49.300

13 Parque Nacional de Sete Cidades PI 1961 50.774 (06/08/1961) 6.221

14 Parque Nacional do Monte Pascoal BA 1961 242 (29/11/1961) 22.500

15 Parque Nacional da Serra da Bocaina SP 1971 49.874 (04/02/1971) 131.868

16 Parque Nacional da Serra da Canastra MG 1972 70.355 (04/03/1972) 200.000

17 Parque Nacional da Amazônia PA 1974 73.683 (19/02/1974) 994.000

18 Parque Nacional da Serra da Capivara PI 1979 83.548 (06/05/1979) 97.933

19 Parque Nacional de Pacaás Novos RO 1979 84.019 (21/09/1979) 765.801

20 Parque Nacional do Pico da Neblina AM 1979 83.550 (06/05/1979) 220.000

21 Parque Nacional do Cabo Orange AP 1980 84.913 (17/07/1980) 619.000

22 Parque Nacional do Jaú AM 1980 85.200 (24/09/1980) 2.272.000

23 Parque Nacional do Pantanal Matogrossense MT 1981 (24/09/1981) 135.000

24 Parque Nacional Lençóis Maranhenses MA 1981 86.060 (02/06/1981) 135000

25 Parque Nacional Marinho dos Abrolhos BA 1983 88.218 (06/04/1983) 28.000

26 Parque Nacional da Serra do Cipó MG 1984 90.223 (25/09/1984) 31.010

27 Parque Nacional da Chapada Diamantina BA 1985 91.665 (17/09/1985) 152.000

28 Parque Nacional da Lagoa do Peixe RS 1986 93.546 (11/06/1986) 34.400

29 Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha PE 1988 96.693 (14/09/1988) 11.270

30 Parque Nacional Chapada dos Guimarães MT 1989 97.656 (04/12/1989) 33.000

31 Parque Nacional da Serra do Divisor AC 1989 97.839 (16/06/1989) 843.000

32 Parque Nacional do Monte Roraima RR 1989 97.886 (28/06/1989) 116.000
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33 Parque Nacional do Superagüi PR 1989 97.688 (25/04/1989) 21.000

34 Parque Nacional Grande Sertão Veredas MG 1989 97.658 (12/04/1989) 83.363

35 Parque Nacional da Serra Geral RS 1992 531 (20/05/1992) 17.300

36 Parque Nacional de Ilha Grande PR 1997 (30/09/1997) 78.875

37 Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba RJ 1998 (29/04/1998) 14.860

38 Parque Nacional da Serra das Confusões PI 1998 (02/10/1998) 502.411

39 Parque Nacional do Viruá RR 1998 (29/04/1998) -

40 Parque Nacional Serra da Mocidade RR 1998 (29/04/1998) 80.560

41 Parque Nacional Cavernas do Peruaçu MG 1999 (21/09/1999) 56.800

42 Parque Nacional do Descobrimento BA 1999 (20/04/1999) 21.129

43 Parque Nacional do Pau Brasil BA 1999 (20/04/1999) 11.538

44 Parque Nacional da Serra da Bodoquena MS 2000 (21/09/2000) 76.400

45 Parque Nacional da Serra da Cutia RO 2001 (01/08/2001) 283.611

46 Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange PR 2001 L 10.227 (23/05/2001) 24.500

47 Parque Nacional das Nascentes do Rio Paraníba PI 2002 (16/07/2002) 729.800

48 Parque Nacional das Sempre Vivas MG 2002 (13/12/2002) 124.554

49 Parque Nacional de Jericoacoara CE 2002 (04/02/2002) 8.416

50 Parque Nacional do Catimbau PE 2002 913/12 (2002) 62300

51 Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque AP 2002 (22/08/2002) 3.800.000

52 Parque Nacional da Serra do Itajaí SC 2004 (04/06/2004) 57.374

53 Parque Nacional da Chapada das Mesas MA 2005 (12/12/2005) -

54 Parque Nacional da Serra do Pardo PA 2005 (17/02/2005) -

55 Parque Nacional das Araucárias SC 2005 (19/10/2005) 12.839

56 Parque Nacional Serra de Itabaiana SE 2005 (15/06/2005) -

57 Parque Nacional do Jamanxim PA 2006 (13/02/2006) -

58 Parque Nacional do Juruema MT 2006 (05/06/2006) -

59 Parque Nacional do Rio Novo PA 2006 (13/02/2006) -

60 Parque Nacional dos Campos Amazônicos AM 2006 (21/06/2006) -

61 Parque Nacional dos Campos Gerais PR 2006 (23/03/2006) -

62 Parque Nacional de Anavilhanas AM 2008 L 11.799 (29/10/2008) 350.018

63 Parque Nacional Mapinguari AM 2008 (05/06/2008) -

64 Parque Nacional Nascentes do Lago Jari AM 2008 (08/05/2008) -

     Fonte: Adaptado de ICMBio (2009)
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