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APRESENTAÇÃO
A REVISTA BRASILEIRA DE ECOTURISMO (RBEcotur) é uma publicação eletrônica quadrimestral
produzida pela Sociedade Brasileira de Ecoturismo (SBEcotur), sendo expressão do esforço dos
profissionais nela envolvidos: editores e outros colaboradores. Criada em 2008, seus volumes são
editados exclusivamente na formatação eletrônica on line (SEER).
Publica artigos inéditos de caráter científico com o objetivo de atender diferentes profissionais
diante dos vários contextos de estudos e pesquisas em Ecoturismo e atividades afins, contribuindo para
a difusão, diálogo e intercâmbio de conhecimentos teóricos ou aplicados, bem como para a formação de
redes. Propõem-se a promover um amplo debate entre o poder público e privado, as operadoras, as
agências, ONGs e instituições de ensino e pesquisa, principalmente no que tange a aplicação do
planejamento e manejo do Ecoturismo voltado a práticas de mínimo impacto.
A transferência e troca desses conhecimentos são de suma importância para que a análise e a
prevenção dos impactos do Ecoturismo e atividades afins se constituam em ferramenta imprescindível
para dar subsídio à manutenção das práticas de preservação e ao planejamento estratégico de
atividades de lazer, interpretativas da natureza e de Educação Ambiental, ligadas à conservação dos
recursos naturais.
São os seguintes os eixos temáticos desta revista:
• Eixo 1 - Ecoturismo e Educação Ambiental
• Eixo 2 - Planejamento e Gestão do Ecoturismo
• Eixo 3 - Manejo e Conservação dos recursos naturais através do Turismo Sustentável
• Eixo 4 - Ensino, Pesquisa e Extensão em Ecoturismo
• Eixo 5 - Ecoturismo de Base Comunitária

O Ecoturismo é uma prática que precisa ser mais bem estudada e compreendida pois, apesar de
já ser praticado há mais de cem anos (desde a criação dos primeiros parques nacionais no mundo:
Yellowstone e Yosemite), só nos últimos anos do século XX se configurou como um fenômeno
crescente e economicamente significativo.
Embora os seus princípios e diretrizes estejam claramente estabelecidos e pareçam
conceitualmente compreendidos pelos profissionais da área, na prática, o Ecoturismo carece ainda de
uma visão estratégica, que promova seu desenvolvimento em nível nacional. Esta afirmação é
especialmente verdadeira quando são analisados os projetos de desenvolvimento em implementação
no Brasil e as dificuldades no planejamento e obtenção de resultados referentes aos compromissos com
a Sustentabilidade.
Assim, convidamos todos os pesquisadores e produtores de conhecimento em Ecoturismo e
áreas afins a somar seus esforços aos nossos, divulgando suas ideias nas edições da REVISTA
BRASILEIRA DE ECOTURISMO.
Prof. Dr. Zysman Neiman
Prof. Dr. Alexandre de Gusmão Pedrini
Profa. Dra. Vivian Castilho da Costa
Editores da RBEcotur

EDITORIAL
Prezados leitores e colaboradores.

Estamos felizes com mais uma edição de nossa Revista. Recebemos a notícia que nosso
periódico foi aprovado na primeira fase de avaliação pelo sistema Scielo - Scientific Electronic
Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica em Linha), sendo que agora passará pelo crivo dos
pareceristas ad hoc. Esperamos para breve a decisão final dos mesmos.
Neste número estão presentes mais seis contribuições em formato de artigos originais, além
de mais uma resenha. O primeiro artigo desta edição, de autoria de Cristiane Fernandes de Oliveira
discute os impactos negativos e positivos do modelo de desenvolvimento do turismo na sociedade e
em especial, nas comunidades receptoras, a promoção da homogeneização de estilos de vida e,
por sua vez, a perda da identidade e originalidade cultural, bem como a diminuição da capacidade
de suporte das localidades envolvidas. A autora defende que o Ecoturismo pode possibilitar, em
suas atividades educativas, o desenvolvimento do olhar crítico do visitante em relação aos
processos de transformação espacial, permitindo aflorar uma nova relação socioambiental de
valorização das culturas e tradições locais.
Em seguida, Marcelo Nivert Schlindwein, Andreia Tami Akaki, e Natasha Marcili Laganaro,
descrevem uma atividade de observação de comportamentos de Sotalia guianensis, o boto-cinza,
propondo uma alternativa, vinculada a programas de Ecoturismo Científico, que pode servir como
complementação dos esforços na busca pela reparação dos danos causados ao meio ambiente por
ação antrópica, contribuindo assim para a conservação da espécie.
Um estudo de caso é apresentado no terceiro artigo, de autoria de Anderson Alves
Santos,José Luiz Pereira de Rezende, Luís Antônio Coimbra Borges, e Rosângela Alves Tristão
Borém, que apresenta um histórico do ecoturismo nos PARNAS brasileiros, mostrando as cadeias
de serviços existentes, através da aplicação de questionários a 57 chefes de PARNAS, que
procuraram avaliar a percepção dos mesmos sobre a implementação do ecoturismo.
O quarto artigo, de Luís Ricardo Rodrigues de Araújo, Daniel Menezes de Almeida Freitas,
Cláudio, e Roberto Braghini, analisa as perspectivas do ecoturismo para o uso sustentável da Área
de Proteção Ambiental do Morro do Urubu, o único grande remanescente de Mata Atlântica
presente na cidade de Aracaju. Os autores concluem, após entrevistas e observação in loco, que as
possibilidades sinalizam para o ecoturismo como ferramenta de educação ambiental, aproveitandose inicialmente da estrutura do Parque da Cidade, bem como uma necessária articulação com as
universidades que desenvolvem ações na área.
O quinto artigo, de Ismar Borges de Lima e Anne-Marie d'Hauteserre, publicado em inglês,
investiga o papel do ecoturismo comunitário para o fortalecimento do capital social e humano bem
como para a valorização da cultura e da vida dos ribeirinhos na FLONA e na RESEX, na região de
Tapajós, na Amazônia Central. Foi utilizada uma abordagem qualitativa (entrevistas abertas e
semiestruturadas bem como observação participante) com o objetivo de obter material descritivo
para análise.
Em seguida, no sexto artigo, Suelen Bellinassi, Ana Carolina Pavão, e Eliana Cardoso-Leite,

retomando os estudos em Unidades de Conservação, realizam uma pesquisa com oito Parques
Estaduais de São Paulo e cinco Parques Nacionais sobre a visitação estruturada, utilizando
principalmente trilhas interpretativas como principal atrativo. Detectaram, como principais entraves
aos programas de educação ambiental, a falta de conscientização da população entorno, que
consideram as Unidades como algo positivo, mas se queixam das medidas restritivas; e a situação
fundiária não resolvida, que dificulta a efetividade dos programas de uso público.
Completando esta edição, Cláudia Maria Astorino escreveu uma resenha da obra “Las Áreas
Naturales y el Turismo”, que tem como escopo apresentar um panorama da relação anunciada pelo
título da obra, que pode manifestar-se de distintas maneiras e resultar em efeitos desejáveis e
impactos indesejáveis. A resenhista recomenda essa leitura a profissionais envolvidos com
planejamento turístico em áreas naturais, em especial modo, em Unidades de Conservação, bem
como a docentes de cursos de Turismo responsáveis por disciplinas ligadas ao pensamento do
turismo em um contexto norteado pela busca da sustentabilidade.
Lembramos a todos os leitores que já estão abertas as inscrições de trabalhos para o VIII
Congresso Brasileiro de Ecoturismo (CONECOTUR), bem como para o IV Encontro Interdisciplinar
de Ecoturismo em Unidades de Conservação (EcoUC), cujos resumos e artigos completos serão
publicados nesta Revista.
O Instituto Ipá Ti-uá, que está responsável pela execução dos eventos, está com a missão de
buscar parcerias, apoios, utilizar de contatos e prestígio institucional pelos vários anos de atividade
em busca congregar forças da Academia, do Poder Público, do Setor Privado, do Terceiro Setor e
dos praticantes de ecoturismo. Para seus organizadores, esta será uma grande oportunidade de
somar esforços, integrar setores dentro de um Congresso Científico, enriquecendo experiências e
contribuindo na produção do conhecimento. Convidamos a toda a comunidade ligada ao
Ecoturismo para participar e fazer um grande evento para todos.
Mais informações podem ser obtidas no site oficial do evento, cuja responsabilidade é da
Sociedade Brasileira de Ecoturismo: http://www.ipatiua.com.br/viii_conecotur_iv_ecouc/site/
index.html

Para encerrar, anunciamos a chegada de mais dois novos membros ao nosso Comitê de
Avaliadores: A Profa. Dra. Kerlei Eniele Sonaglio e o Prof. Dr. Francisco Fransualdo de Azevedo,
ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuantes em cursos de pós-graduação em
turismo e que em muito irão contribuir com a excelência acadêmica desejada por nossa RBEcotur.
Sejam bem-vindos!
A todos, uma boa leitura!

Zysman Neiman
Editor Chefe

Poema
O grilo procura
no escuro
o mais puro diamante perdido.
O grilo
com as suas frágeis britadeiras de vidro
perfura
as implacáveis solidões noturnas.
E se o que tanto busca só existe
em tua limpida loucura
-que importa?isso
exatamente isso
é o teu diamante mais puro!

Mario Quintana
Nota dos Editores:
O Buriti (Mauritia flexuosa), presente no logotipo da RBEcotur, é uma homenagem
à Pindorama, a “Terra das Palmeiras”, com suas paisagens de grande potencial
para o ecoturismo, bem como às suas veredas, que compõem alguns dos mais
expressivos e belos conjuntos cênicos de nosso país. A cada número da Revista,
uma árvore brasileira será evocada. Neste número a espécie homenageada é a
Sucupira (Pterodon emarginatus) É uma árvore de porte médio, de 8 a 16 metros,
que ocorre no cerrado e sua transição para a floresta semidecídua da Mata
Atlântica. Tem madeira muito dura, usada em construção civil. Suas sementes e
casca produzem um óleo aromático volátil utilizado contra o reumatismo. Já os
nódulos da raiz são usados contra o diabetes.

SEÇÃO

ARTIGOS

Além da terra, além do céu
Além da Terra, além do Céu,
no trampolim do sem-fim das estrelas,
no rastro dos astros,
na magnólia das nebulosas.
Além, muito além do sistema solar,
até onde alcançam o pensamento e o coração,
vamos!
vamos conjugar
o verbo fundamental essencial,
o verbo transcendente, acima das gramáticas
e do medo e da moeda e da política,
o verbo sempreamar,
o verbo pluriamar,
razão de ser e de viver

Carlos Drummond de Andrade

