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TURISMO COMO ATIVIDADE ECONÔMICA

Dimensão social - Dimensão econômica – Dimensão  
geográfica – base para sua dinâmica: uso dos elementos 

naturais e culturais dos espaços

Unidades de conservação como atrativo turístico

PROCESSOS: fragmentação, exclusão, artificialização, ressignificação, 
valoração, gentrificação, homogeneização, ..... Conflitos



TERRITÓRIOS TURÍSTICOS

• “territórios inventados e produzidos pelos turistas, mais 
ou menos retomados pelos operadores turísticos e pelos 
planejadores” (KNAFOU,1996: 72-3)

• Riscos: poder de subversão de lugares  e incorporação 
de novos lugares aos lugares turísticos

• Conflitos e problemas:– usos e interesses.



TERRITÓRIO TURÍSTICO EM UCs

Unidade de Conservação 

Território “protegido” ordem jurídica-política - cultural(ista) 

Território Turístico

Território Econômico

Estado e Município

Território político (ordem jurídica-política)

Conectividade da Gestão da UC com as instituições públicas das esferas 

municipais, estaduais e federais e componentes do território turístico



ALGUNS DESAFIOS À GOVERÂNÇA

• Compatibilização de interesses diversos em torno da 
conservação da natureza

• Avaliação da efetividade da gestão deve 
necessariamente incluir alguma medida de avaliação 
das estruturas de governança

• Comunicação direta e articulada entre  UC e gestão 
municipal

• Conselho Gestor da UC mais atuante – articulação 
com a gestão municipal e seus pares



Alguns Desafios à governança e 
integração de UCs

• Escassez de recursos humanos e orçamentários;

• Utilização de meios de divulgação acessível a todos 
os atores da UC e dos moradores;

• Clareza para atores e população sobre as normas 
pela razão pela qual as Ucs são criadas

• Comunicação, articulação e cooperação entre  os 
diferentes níveis de poder dos diferentes territórios.



DESAFIOS À GOVERNANÇA E INTEGRAÇÃO 
DE UCs

• Na governança e integração de Ucs – evidenciar a capacidade 
econômica da atividade turística e os efeitos ecológicos e sociais 
negativos que permanecem somente no campo das discussões.

• Nas inovações institucionais - os atores experimentam novas 
formas de ação pública e de participação nas decisões -
perspectivas mais democráticas a exemplo do Turismo de Base 
Comunitária

• Mecanismos de inovação para a gestão do turismo em Ucs 
necessitam estar  fundamentados na participação democrática 
das comunidades na gestão dos recursos naturais, com 
comprometimento ético das organizações públicas e privadas .



NOVOS ARRANJOS INSTITUCIONAIS 

(Concessões, integrações,...)

Grande acordo com papeis bem definidos: 

• Poder público - infraestrutura básica (vias de acesso, 
saneamento, capacitações técnicas)

• Iniciativa privada - obras e manutenção das 
estruturas, envolvendo a população  nas atividades e 
fomentando a educação ambiental 

• Conselho Gestor – maior atuação no planejamento e 
tomada de decisão.
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