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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
O desenvolvimento da Geografia vem sendo acompanhado, desde sua origem, pelas 

mais variadas formas de estudo que envolvem a relação homem-natureza. Ao longo do 
tempo, a Geografia diversificou-se e buscou novos modos de interpretar o espaço, 
apresentando experiências baseadas na análise de situações novas geradas por práticas 
sociais contemporâneas nunca antes experimentadas. Desta forma, as transformações 
socioambientais produzidas por fenômenos sociais recentes, levaram a mudanças e 
especializações da Geografia, da análise geral para a particular. Nessa perspectiva, o 
interesse da Geografia pelo fenômeno turístico desenvolveu-se de modo bastante especial e 
vem alcançando um papel diferenciado no contexto de ambas as áreas do conhecimento. 
Desta forma, este trabalho tem como foco central a gestão territorial com base no 
planejamento turístico, sobretudo em Unidades de Conservação da natureza (UCs), o que 
nos remete a uma temática desafiadora e complexa, uma vez que o próprio Turismo ainda é 
uma ciência em formação e, além do mais, pouco considerada e timidamente pesquisada 
no Brasil. 

Estudos desenvolvidos por Acerenza (1992) e Hall (2001) demonstram que no 
Brasil, as propostas de gestão do espaço baseadas no turismo estão normalmente ligadas a 
modelos mecanicistas, muitas vezes importados e particularmente derivados de enfoques 
outros que não provenientes da realidade nacional, regional ou local. Já outros autores, 
pertencentes a diversas áreas do conhecimento, como Burkhart (1992) e Ortiz (1994), 
apontam o turismo como a mais promissora atividade mundial, não apenas no sentido 
econômico, mas também como possível artífice de um processo de qualificação sócio-
cultural e ambiental. Para estes autores, esse setor da economia já se caracteriza, em muitas 
localidades, como o melhor meio auto-sustentado e não poluente de recuperação de 
espaços degradados econômica e ambientalmente. Assim, pode-se perceber a importância 
do turismo através da sua incontestável capacidade de organizar o espaço e de condicionar 
o (re)ordenamento de territórios para sua realização (Cruz, 2000).  

Mesmo assim, o ritmo de crescimento do mercado turístico no Brasil é lento. Isto 
ocorre por inúmeras causas e, dentre elas, está a falta de planos e projetos de gestão locais 
e regionais voltados para o desenvolvimento do setor. O fato de o turismo não ser encarado 
como uma atividade econômica de primeira ordem é o que certamente nos relega a um 
plano muito inferior em relação a outras nações que tiram enorme proveito desse setor da 
economia, em seu processo de crescimento econômico e desenvolvimento social. A visão 
festiva, elitista e preconceituosa do turismo tira dele o mérito que poderia ter: o de ser a 
grande mola impulsionadora da economia e do resgate da qualidade de vida e da 
conservação dos espaços físicos e culturas das comunidades envolvidas com o processo.  

Nesse sentido, um importante segmento do turismo, e que tem crescido muito 
acima da média de outros segmentos do setor, é o ecoturismo. Em sua conceituação, a 
atividade abrange a dimensão do conhecimento da natureza, a experiência educacional 
interpretativa, a valorização das culturas tradicionais locais e a promoção do 
desenvolvimento sustentável. Assim, conceitua-se ecoturismo como um segmento da 
atividade turística que busca um planejamento diferenciado do espaço, visando à utilização 



sustentável do patrimônio natural e cultural em localidades com atributos paisagísticos 
excepcionais, incentivando sua preservação e buscando a formação de uma consciência 
ambientalista, através do conhecimento aprofundado do ambiente e promovendo a inclusão 
e o bem estar das populações (MICT/MMA, 1994). O ecoturismo é uma atividade ainda 
em formação no Brasil e por isso as regulamentações técnicas e legais que tratam dessa 
atividade também são recentes. No entanto, as diversas lacunas nesse contexto estão sendo 
preenchidas e já fica evidente que, cada vez mais, a legislação para essa modalidade se 
dirige principalmente às Unidades de Conservação, uma vez que se sabe que, em geral, o 
ecoturismo é praticado no interior desses espaços naturais protegidos. Desta forma, o 
envolvimento com as comunidades/populações tradicionais, além de um diferencial no 
produto turístico, passou a representar uma alternativa potencial de renda, emprego e 
desenvolvimento daquelas comunidades, além de uma ferramenta para a preservação do 
ambiente (Coutinho 2000). Assim, para que haja sustentabilidade no uso do espaço pela 
atividade turística é necessário à implementação de planos que levem em conta o equilíbrio 
entre a natureza e o indivíduo (turista, morador), especialmente em áreas legalmente 
protegidas. Com a emergência do ecoturismo e das questões relacionadas à 
sustentabilidade, surge a necessidade de direcionamento do planejamento turístico ao 
encontro do campo mais amplo do planejamento e gestão do território, com ênfase na 
questão ambiental. Paralelamente, manifestam-se, de forma contundente, as relações entre 
política e planejamento. Nessa medida, é cada vez mais perceptível a abrangência do 
turismo, tornando o seu processo de planejamento e gestão uma ação complexa, 
relacionada ao ambiente heterogêneo e dinâmico dos sistemas ecológicos, econômicos e 
sociais que o compõe. Entendemos que o pretendido equilíbrio entre atividade turística e 
meio ambiente, especialmente quando praticado em UCs, deva partir de uma proposta com 
nítido viés ideológico, cujo maior escopo é a sustentabilidade ambiental com inclusão 
social por meio da melhoria da qualidade de vida de unidades familiares de comunidades 
muitas vezes desprovidas de condições dignas de sobrevivência. Visto dessa forma, a 
atividade turística pode ser direcionada à base local, com forte caráter sócio ambiental e 
não vinculando-se necessariamente a um grande crescimento econômico.  

Assim, o trabalho em questão busca desenvolver e fortalecer as concepções 
teóricas existentes entre geografia, turismo e política, através da análise prática do 
gerenciamento de um espaço calcado no planejamento turístico como forma de focar na 
dissolução de conceitos e práticas antigas que atuam contrariamente ao senso geral de 
desenvolvimento.  

 
ÁREA DE ESTUDO 

No estudo em questão, a avaliação prática se deu na escala local, tendo como foco 
o espaço compreendido pelo Delta do rio Jacuí (figuras 1, 2 e 3), uma área que corresponde 
a uma UC (decreto 24385/76) mista, insular, recentemente rezoneada (lei estadual 
12.371/2005), fortemente impactada pela ação antrópica e permanentemente ameaçada 
pela ausência de planos e projetos que efetivamente possam atender as necessidades de 
qualificação sócio-ambiental. Toda a área desta UC situa-se no centro geométrico da 
Região Metropolitana da cidade de Porto Alegre, em um espaço diferenciado da 
urbanidade que o cerca e de inestimável valor ecológico e ambiental para toda a região. 
Com área total de 22 mil hectares, dos quais 14 mil hectares ficam reservados a UC de uso 
restrito (Parque Estadual) e 8 mil hectares a um espaço recentemente criado de uso 
sustentável (APA), a área toda passou por um processo delicado de transformação, 
especialmente em relação à questão político-administrativa. Esta UC abrange um total de 
30 ilhas de formação sedimentar e áreas continentais do baixo rio Jacuí, num ambiente de 
grande beleza cênica, formado por um mosaico de banhados na porção interior das ilhas 



(pântanos marginais), campos inundáveis (na planície de inundação do rio Jacuí) e matas 
nas áreas de margem (diques marginais). O delta tem como ambiente predominante os 
banhados e toda a dinâmica ambiental daquele espaço ocorre em função da dinâmica das 
águas. A possibilidade desse espaço singular tornar-se centro de uma proposta de 
qualificação sócio-espacial baseado nos dividendos gerados pela atividade turística 
realizada através da interação dos conhecimentos gerados pelo desenvolvimento deste 
campo do conhecimento na sua intersecção com as disciplinas que lhe dão suporte, 
dependerá de inúmeros fatores. Isto porque a situação desta UC é altamente complexa, sob 
todos os pontos de vista. Pesquisas realizadas por Chiappetti (2005) e Branco Filho (1999) 
identificaram complexidades peculiares importantes daquele espaço que, além da 
investigação da paisagem e da ocupação, referem-se também a questões de fundamental 
compreensão no tocante a territorialidades e percepções. Desta forma, mais ainda do que a 
realidade socioambiental, também as questões antropológicas, políticas e sistêmicas 
deverão ser levadas em conta no desenvolvimento dessa investigação. 

 
Figuras 1, 2 e 3: Localização da área de estudo 
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OBJETIVO 
De modo geral, a pesquisa visa fomentar uma discussão que sirva de embasamento 

teórico na consolidação de uma proposta de implementação de um plano de gestão sócio-
ambiental em áreas legalmente protegidas, com base na prática do planejamento turístico e 
nos princípios da sustentabilidade, além de colaborar para a construção de concepções 
contemporâneas a respeito das relações existentes entre geografia e turismo, contribuindo 
para o fortalecimento de uma nova interface entre as duas ciências. A área englobada pelo 
delta do rio Jacuí foi escolhida como referência para essa discussão, a partir da 
possibilidade de constituição de um destino turístico sustentável em uma Unidade de 
Conservação, baseada na compatibilidade entre o uso público e a conservação sócio-
ambiental. 

 
METODOLOGIA 

Para a realização do trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas, que 
auxiliaram no processo de elaboração e reflexão da temática proposta, assim como 
pesquisas de campo para obter um melhor reconhecimento das dependências da UC de uso 
misto Delta do jacuí. Assim, o presente estudo pode ser sintetizado metodologicamente em 
duas etapas. A primeira é caracterizada por uma pesquisa interpretativa que buscará 
levantar conceitos, questionamentos e interpretar as relações inter e transdisciplinares do 
turismo do tipo ecológico com outras ciências, especialmente a Geografia, com a 
finalidade central de fortalecimento das concepções próprias da relação entre geografia e 
turismo e como busca de suporte com vistas à apropriação da temática e à proposição de 
um planejamento espacial a partir dos pressupostos do trabalho. A segunda etapa se 
constitui na utilização de uma área de referência para fins de experimentação da possível 
aplicabilidade dos conhecimentos ressaltados e discutidos ao longo da pesquisa. As 
investigações tentam basear-se sempre em uma visão sistêmica e histórico-crítica, pois 
buscam dar respostas aplicáveis a questões contemporâneas.  
 
TURISMO E SUSTENTABILIDADE 

Apenas a partir dos anos 1990, o conceito que relaciona turismo e 
sustentabilidade ganhou importância para o mercado turístico, o que estimulou inúmeras 
conferências, livros, projetos e uma nova forma de perceber a atividade. Sabidamente, foi 
a Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92) que 
destacou o Turismo como sendo um setor com efetiva capacidade de produzir efeitos 
econômicos e socioambientais positivos e permanentes, em qualquer escala de atuação, 
desde que percebido através de uma ética que reconheça a enorme importância da 
conservação, imprescindível para o êxito da atividade.  

A partir daí, a discussão sobre turismo responsável ligado a um desenvolvimento 
sócio-ambiental sustentável emergiu tanto junto às comunidades receptoras como também 
no meio acadêmico, gerando a necessidade de pensar esta temática sob o olhar 
interdisciplinar em virtude de sua complexidade e dinamismo. Nesta direção, entende-se 
que para desenvolver um processo de planejamento e gestão turístico sustentável é 
necessário agregar os fatores econômicos, sociais e ambientais ao plano de 
desenvolvimento que se pretende, a fim de possibilitar a definição de um processo 
interativo e articulado de desenvolvimento em um espaço delimitado, com fins à geração 
de resultados mais justos as partes interessadas, em especial as comunidades de destino. 
Assim, iniciou-se um processo descentralizado que têm como meta a sistematização de 
regras que conduzam à prática da sustentabilidade no Turismo. Por exemplo, a Agenda 21 
apresentou um conjunto de bases para ação, objetivos, atividades e meios de 
implementação, fundamentados em critérios de sustentabilidade, a fim de nortear o 



desenvolvimento turístico, com vistas a torná-lo ecologicamente correto, economicamente 
viável e socialmente justo (as três dimensões do turismo sustentável). 

O planejamento turístico integra-se a outros processos de planejamento amplos, 
visando promover melhoria econômica, social e ambiental para a região, país ou, como no 
caso desta pesquisa, para a localidade pontual (lugar), vislumbrada através do 
desenvolvimento adequado da atividade turística. Tal processo está baseado na pesquisa e 
avaliação, que busca sugerir a otimização do potencial de contribuição ao bem estar do ser 
humano e ao meio ambiente, minimizando os impactos ambientais e sociais inerentes à 
atividade (Hall, 2001; OMT, 2003). Neste sentido, o planejamento e gestão do turismo 
precisa se ater a todas essas relações para que haja a possibilidade de sucesso. 

O turismo, impulsionado por seu segmento que valoriza a história natural e 
cultural, vem incrementando a economia dos mais diversos destinos e, ao mesmo tempo, 
promovendo conseqüências sócio-espaciais marcantes para as localidades receptoras, 
particularmente em áreas de maior fragilidade ambiental (litoral, encostas, complexos 
vegetais especiais, UCs, etc.) ou cultural (comunidades isoladas, tradicionais, grupos 
remanescentes, entre outros), sendo que, alguns locais apresentam dupla fragilidade 
(ambiental e cultural). A Organização Mundial do Turismo – OMT (2003) considera como 
sustentável e seguro, o turismo que possui entorno humano e institucional, envolvendo 
aspectos físicos e ambientais capazes de influenciar diretamente nas condições de saúde, 
qualidade de vida e segurança das pessoas e comunidades. Isto significa observar de uma 
forma ímpar a relação entre as pessoas, suas atividades e o uso que fazem do espaço que 
as envolve. 

A complexidade inerente às discussões sobre sustentabilidade desenvolveu várias 
tentativas de marcar as suas dimensões. Uma abordagem que tem por mérito sintetizar os 
vários aspectos da sustentabilidade foi apresentada por Sachs (1993). Uma síntese de tais 
dimensões é apresentada no quadro abaixo, buscando inclusive integrar os conceitos para a 
área do turismo. A ampliação da discussão sobre sustentabilidade se aproxima da 
complexidade inerente ao discurso do turismo sustentável, pois seus princípios devem ir 
além das questões ecológicas, já que compreende também a melhoria das condições 
econômicas e sociais das populações locais, além da satisfação dos visitantes do destino.  
DIMENSÃO CONCEITO GERAL CONCEITO TURISMO 
ECOLÓGICA Proteção e mitigação dos danos 

aos elementos naturais 
Capacidade de carga do 
ecossistema para uso turístico 

SOCIAL Equidade social e acesso a bens 
e serviços 

Equidade na distribuição dos 
benefícios trazidos pelo turismo 

CULTURAL Identidade local e valorização 
cultural 

Respeito as diferenças, 
valorização das minorias e 
integração cultural 

POLÍTICA Democratização e participação Participação da comunidade 
local e dos visitantes nas 
decisões 

ECONÔMICA Equilíbrio no crescimento 
econômico 

Desenvolvimento econômico 
dos destinos turísticos 

ESPACIAL Distribuição equilibrada do uso 
do território 

Uso adequado dos territórios 
turísticos 

Dimensões da sustentabilidade e Turismo 
Swarbrooke (2000) discorre amplamente sobre sustentabilidade, relacionando-a 

diretamente à questão do Turismo, sua evolução, planejamento e desenvolvimento a partir 
de três dimensões bem marcadas e desenvolvidas pelo autor: o meio ambiente (natural e 
construído), a vida econômica das comunidades e empresas e os aspectos sócio-culturais, 
em termos de seus impactos sobre o destino turístico e as comunidades receptoras, 
sobretudo nos espaços protegidos. 



Assim, conceito do desenvolvimento sustentável exige que se tenha uma visão 
mais ampla de desenvolvimento e de ambiente. As economias monetárias e a negação dos 
interesses públicos têm sido as principais características de muitas políticas na área do 
turismo. Esta situação, por exemplo, proporcionou uma avaliação do meio ambiente 
unicamente em termos monetários, minimizando a sua importância como agente de 
processos sustentáveis. Contrário a isso, o segmento do mercado turístico que mais cresce 
e se dedica ao planejamento sustentável é o Ecoturismo, especialmente o proposto e 
realizado no interior de áreas protegidas, merecendo de nossa parte uma análise mais 
criteriosa, dada a importância desse segmento para a elaboração de propostas de 
qualificação espacial em UCs. 

 
ECOTURISMO E ESPAÇOS PROTEGIDOS 

Com base na pesquisa bibliográfica, procuramos aqui discorrer a respeito das 
inúmeras relações que o Turismo estabelece com conceitos muito caros a várias 
disciplinas (em especial a Geografia) e dos quais ele mesmo se vale na tentativa de 
estruturar-se como ciência. O objetivo último de uma melhor compreensão das relações 
efetivamente existentes entre Turismo e outras áreas do conhecimento é, ao cabo, 
estabelecer um entendimento aprofundado das idiossincrasias que norteiam e dão sentido à 
atividade, vista aqui a partir de três pontos focais já referidos: o ambiental, o social e o 
econômico. A sistematização destas relações e a melhor compreensão dos seus efeitos são 
importantes porque nisto está a essência do planejamento sustentável e não há nenhuma 
possibilidade da elaboração de pesquisas que não tenham a sustentabilidade como 
parâmetro primordial de trabalho, tanto no referente ao arcabouço teórico-conceitual, 
quanto às etapas operacionais da pesquisa. Sendo assim, é fácil perceber a importância 
dada aqui a todo o tipo de conceito, idéia, lei ou operação que, guardando relações com o 
mercado turístico, privilegie a possibilidade do desenvolvimento de formas de turismo 
sustentáveis, sob todos os pontos de vista. 

Nessa medida, muito recentemente, tanto a segmentação do mercado turístico 
quanto a legislação ambiental (nos três níveis da hierarquia pública) foram uma ao 
encontro da outra, possibilitando o estabelecimento de uma relação simbiótica. 
Corroborando neste sentido, a forte diversificação do mercado turístico acabou por dar 
origem a um segmento do setor que claramente busca aproximação com modos 
sustentáveis de prática e exercício da atividade e que é definido pelo termo “ecoturismo”. 
Por outro lado, a idéia de proteção ambiental legal está intimamente ligada à forte 
preocupação dos governos com o destino do seu patrimônio natural ou dos espaços onde a 
natureza ainda encontra estruturas bem preservadas embora, muitas vezes, seriamente 
ameaçadas pela ação antrópica. Desta situação, resultou o estabelecimento dos chamados 
“espaços protegidos”, dos quais as UCs são a sua estrutura física e legal representativa. A 
partir deste entendimento, é possível perceber que o ecoturismo e as UCs podem, em 
alguns casos, estabelecer uma relação de mútuo aproveitamento. Entretanto, para que esta 
relação positiva possa ocorrer, é imprescindível uma proposta de planejamento territorial 
que privilegie esta relação. Para tal, é necessário, por um lado, o conhecimento 
aprofundado do Sistema Nacional e Estadual de Unidades de Conservação - SNUC, suas 
intenções e possibilidades e, por outro, o entendimento ideal do que venha a ser o 
ecoturismo realizado nestes espaços especiais, seus objetivos e intencionalidades. 

Podemos afirmar que, em todo o mundo, o surgimento de leis voltadas à proteção 
dos ambientes deu-se em função da preocupação de governos e sociedades com seu futuro 
e bem estar. Estas preocupações recrudesceram recentemente e têm acelerado o debate e 
patrocinado ações necessárias na tentativa de se atingir a sustentabilidade dos espaços. 
Assim, nas últimas décadas, o conjunto das sociedades tem voltado sua atenção para 



questões que vão muito além das variáveis tradicionais de análise (econômico-
financeiras), atingindo uma dimensão muito mais ampla, envolvendo preocupações de 
caráter político-social, onde a variável ambiental/ecológica têm enorme importância. No 
Brasil, até bem pouco tempo, a aparente inesgotabilidade de recursos de toda ordem, 
somada a sua dimensão continental, orientou, por parte dos seus formuladores, políticas 
estratégicas que, historicamente, relevaram a segundo ou terceiro plano questões de suma 
importância relativas à temática ambiental. Como resultado, agia-se com base em uma 
ética que permitia a exploração ilimitada dos recursos naturais, dando-se pouca ou 
nenhuma atenção a atividades altamente prejudiciais ao ambiente. Tais atitudes 
acarretaram inúmeros desastres ecológicos “legais” (patrocinados pelo poder público com 
a anuência da sociedade), mas, a certo momento histórico, serviu também para provocar 
uma reação defensiva de parte da sociedade que, ao longo dos anos, alastrou-se e 
possibilitou uma mudança de paradigma alertando para a necessidade do estabelecimento 
de uma agenda ambiental que delineasse tanto as políticas do setor público, quanto as do 
privado no tocante as suas ações no ambiente. Isto fez com que as questões ambientais, até 
então desconsideradas, passassem a ter significativa importância nas tomadas de decisão. 
Desta forma, pressões internacionais aliadas ao alastramento de uma consciência ecológica 
por parte da sociedade brasileira, levaram o país a adotar uma política capaz de criar uma 
legislação ambiental completa e exemplar, que se estabeleceu com mais clareza através da 
criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA-1981) como sendo o órgão 
consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), a quem 
compete dispor a cerca da Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada em 1990 
(May, 1995).  

Dentre os tantos acontecimentos proporcionados pelo surgimento destas novas 
instituições públicas é que foi criado e instituído em 2000 o SNUC, com objetivos básicos 
de manejo de áreas especiais, de modo a garantir a integridade dos ecossistemas, a 
biodiversidade, a conscientização das pessoas e a melhoria da qualidade de vida das 
populações destes locais (Takahashi, 1998). As UCs fazem parte do SNUC que, em seu 
Cap.II, Art.4º inciso XII, estabelece que as mesmas devem “favorecer condições e 
promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza 
e o ecoturismo” (Candido, 2003 apud SNUC ). Segundo Kinker, as UCs são áreas naturais 
ou seminaturais em regime especial de administração, instituídas legalmente pelo Poder 
Público, com base em estudos prévios que demonstram as razões técnico-cientificas e 
socioeconômicas justificando a sua criação. Segundo o mesmo autor, a lei prevê que toda 
UC deve ter seu Plano de Manejo elaborado no prazo máximo de cinco anos após a data 
de sua criação e esse plano deve ser atualizado também a cada cinco anos (Kinker, 2002).  

Na verdade, as Áreas Naturais Protegidas assim o são por serem elas porções do 
espaço onde a racionalidade ambiental contrapõe-se à econômica e mecanicista 
predominante historicamente na sociedade ocidental. A constituição desta base 
teórico/operacional é composta por novos valores éticos advindos da formulação de novos 
conceitos científicos e da transformação de alguns mais antigos. Nesse particular, 
destacamos a visão sistêmica e orgânica do ambiente, e não mais fragmentada e mecânica, 
baseada nas relações de interdependência entre homem e natureza, tão avaliadas e 
analisadas nas últimas décadas. As profundas alterações que a racionalidade ambiental 
contempla nos induzem à compreensão de que, ela própria, pode vir a constituir-se em um 
novo paradigma capaz de resultar em um processo histórico, cultural e político que 
favoreça mudanças positivas para tudo e para todos.  
Em todo o mundo, a associação das UCs com a atividade turística, possibilitou a difusão 
do ecoturismo em áreas protegidas, fazendo com que muitos dos principais destinos 
ecoturísticos atuais ocorram em UCs. No Brasil, as áreas protegidas, principalmente os 



Parques Nacionais, Estaduais e APAs, estão entre as principais destinações de ecoturismo, 
com a anuência do SNUC que contemplam a prática de atividades turísticas nesses 
ambientes. Em verdade, percebe-se que a relação do ecoturismo com a natureza é de 
dependência do primeiro em relação ao segundo. Isso porque a natureza se constitui como 
uma das principais estruturas sobre as quais está apoiada a atividade e, até por isso, a 
degradação do ambiente não interessa ao ecoturismo, uma vez que para este o espaço é 
visto como principal objeto de consumo, interessando sua conservação, inclusive como 
premissa básica para a continuidade dessa atividade. Sendo assim, a relação entre 
ecoturismo e ética ambiental se torna extremamente estreita. A atividade ecoturística 
possui forte interesse na divulgação e consolidação de valores éticos referentes ao meio 
natural, pois dessa forma a atividade tem mais um aliado no processo de sua continuidade. 
Podemos perceber, inclusive, que o ecoturismo, quando planejado de forma consciente, 
alinhado com valores socioambientais de conservação, pode criar instrumentos de auxílio 
para a efetiva proteção do ambiente. No entanto, é importante realçar que o turismo, ao 
mesmo tempo em que pode fortalecer a apropriação das UCs pela sociedade, incrementar 
a economia e promover a geração de emprego e renda,  por outro lado, se mal conduzido, 
poderá se tornar vetor de degradação ambiental das mesmas, fato este que não é raro. 
Apesar de as unidades de conservação serem locais destinados à conservação ambiental, 
exercício da educação ambiental, da pesquisa científica e da contemplação da natureza em 
seu estado original ou mais próximo deste, a prática da atividade turística muitas vezes não 
atende esses princípios. Isto pode ocorrer por diversas causas. Furlan (1999), por exemplo, 
cita o fato comum de o turismo ter se tornado uma importante fonte de captação de renda 
para algumas UCs, que geralmente contam com recursos exíguos para suas atividades, 
especialmente no Brasil e nos países em desenvolvimento, portanto desencadeando a 
mercantilização do ecoturismo. Esse fato faz com que os planos de manejo de muitas UCs 
sejam feitos simplesmente para atender a demanda turística e conseqüentemente podem 
comprometer a manutenção dos ambientes naturais e sociais contemplados por estas 
unidades. Com esta preocupação, as visitações e desenvolvimento de atividades 
ecoturísticas nas UCs integrantes do SNUC devem ser cuidadosamente planejadas para 
que possam cumprir os objetivos da sua criação, além de funcionar como uma ferramenta 
de sensibilização da sociedade sobre a importância da conservação da biodiversidade e 
como um vetor de desenvolvimento local e regional.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Tendo em vista a responsabilidade atribuída ao turismo, especialmente o de cunho 
ecológico, como potencial ferramenta para a conservação ambiental e o desenvolvimento 
sustentável, por meio de uma diversidade de conceitos, tenta-se estruturar o segmento 
considerando diferentes aspectos (ambientais, culturais, econômicos). Neste sentido, uma 
série de iniciativas governamentais que buscam estabelecer critérios para o ecoturismo por 
meio de diretrizes e programas, que muitas vezes não chegam a ser executados 
efetivamente. As razões para a dificuldade de execução dos projetos são inúmeras, 
variando em função de demandas governamentais, ideologia política, prioridades na 
destinação das verbas públicas e questões ainda mais complexas que envolvem, por 
exemplo, ocupação irregular, má utilização do solo e conflitos territoriais em Unidades de 
Conservação, principal espaço territorial a que se destinam as atividades de turismo 
ecológico. Não por acaso, são exatamente essas questões que ameaçam o desenvolvimento 
de um planejamento turístico efetivo no Parque Estadual e na APA delta do Jacuí.  

Por estar situado na porção centro-oriental do estado do Rio Grande do Sul, em 
pleno centro geométrico da maior Região Metropolitana do sul do Brasil, contíguo à zona 
mais densamente edificada da cidade de Porto Alegre, a UC sofre, há várias décadas, 



enorme pressão da densa urbanidade que o cerca. Exatamente por ser um ambiente 
altamente diferenciado do seu entorno urbanizado e de estar por ele seriamente ameaçado, 
foi que o governo do Estado criou, através do decreto nº 24.385/76, a UC, no ano de 1976, 
ampliando-a nos anos seguintes. Conforme evidenciou essa pesquisa, a tentativa de 
proteção dessa área na forma de UC foi e continua sendo importante por diversos motivos, 
entre os quais se destacam:  

 A importante função que apresentam as ilhas do delta no sentido de atuarem como 
um filtro natural, melhorando a qualidade das águas que vem de toda a área 
drenada pela Região Hidrográfica do Guaíba e desembocam na bacia de captação 
com forte carga de poluentes; 

 A capacidade que estas mesmas ilhas possuem, pela sua formação geológica, de 
atuar como regulador de cheias e estiagens comuns na região; 

 Todo o ambiente deltaico funciona como um estabilizador climático da região; 
 É um espaço privilegiado para atividades de lazer e contemplação; 
 Apresenta uma grande riqueza biológica, tendo sido registrados na área deltaica 

1.604 espécies, sendo 320 de plantas, 210 aves (inclusive migratórias), 78 de 
peixes, 24 de anfíbios, 18 tipos de répteis e 32 espécies de mamíferos; 

 A proteção dos modos de vida e dos elementos culturais de uma comunidade 
tradicional de pescadores e artesãos de origem açoriana, que ainda hoje ocupam 
áreas no interior da UC; 
Porém, apesar de todos os estudos empreendidos na compreensão daquele ambiente 

e dos esforços para criação e constituição de uma UC englobando aquele espaço, de fato o 
parque nunca chegou a ser efetivamente gerido, embora tenha sido implementado de 
direito (figura 4). Como resultado desse descaso, o delta, nos últimos 30 anos, sofreu um 
processo lento e contínuo de degradação socioambiental que, na verdade, se arrasta até os 
dias de hoje. Neste lapso de tempo, tanto a população quanto os governos estaduais e dos 
cinco municípios que tem áreas situadas no interior da UC (Porto Alegre, Canoas, Triunfo, 
Nova Santa Rita e Eldorado do Sul) assistiram a ocorrência de todo o tipo de 
irregularidades na área em questão. Pesquisa desenvolvida por Branco Filho (1999) 
identificou no interior do parque ações danosas ao ambiente que incluíam depósitos de lixo 
e criação de porcos, constituição de aterros, extração irregular de areia, pesca e caça 
predatória, aterro sanitário, introdução de espécies exóticas, abandono de sucatas de navios 
e, principalmente, a ocupação irregular dos espaços. A referida investigação constatou que 
a principal ameaça à saúde socioambiental do delta estava exatamente na ocupação 
antrópica irregular. Também pelo mesmo motivo, ficou evidente que a situação 
institucional da UC era absolutamente insustentável e necessitava de urgente reavaliação. 
As ameaças ao ecossistema privilegiado do delta se revelaram com a falta completa de 
ações de fiscalização, planejamento e planos de gestão. Em função disso, se materializaram 
sérios problemas sociais e ambientais como, por exemplo, a ocupação desenfreada 
infligida por milhares de pessoas que ergueram desde moradias precárias, a casas luxuosas 
em áreas que, segundo a lei, não poderiam receber nenhum morador ou empreendimento 
permanente ou provisório. Assim, as estimativas mais conservadoras indicam que 15 mil 
pessoas habitam hoje o local. 

O inchaço populacional chegou a constituir núcleos de povoamento, inclusive 
urbanos, de características diversas e impossíveis de serem desfeitos ou relocados. 
Pressionado por todos os lados e sem condições de desalojar a multidão, o governo do 
estado contornou o problema em novembro de 2005, com a sanção da Lei Estadual Nº 
12.371/2005 que alterou radicalmente o zoneamento proposto pelo poder público, 
ampliando os espaços de conservação, mas também transformando as regiões mais 
densamente ocupadas em Área de Proteção Ambiental (APA). Assim, desde aquela data, o 



delta do Jacuí passou a ser uma UC mista, onde aparecem dois regimes diferentes em um 
mesmo espaço: parte da UC é Parque Estadual, enquanto uma outra parte passa a ser APA 
(figuras 4). 

 
                     Figura 4 

 Parque e APA são duas categorias diferentes de UC. Enquanto o primeiro é uma 
unidade de proteção integral e de uso restrito formada por áreas de domínio público com a 
finalidade básica de preservação, a APA corresponde a uma unidade de manejo sustentado 
constituída por terras públicas e privadas e que comporta o uso e ocupação humana, desde 
que em sintonia com as características do ecossistema (MMA, 2000). Com o novo 
zoneamento estabelecido, centenas de famílias foram beneficiadas, tendo a sua situação 
fundiária regularizada. Mas não há consenso de que esta tenha sido a melhor solução. 
Inúmeras entidades do terceiro setor, órgãos de governo e até prefeituras manifestaram-se 
contra o rezoneamento, nos moldes como foi proposto e implementado. E, mesmo após a 
nova lei, os problemas de outrora continuam a ocorrer. A promotora de defesa do meio 
ambiente, Ana Maria Marchesan, em referência aos processos que buscam confirmar o 
domínio do Estado sobre as terras da UC, já contabiliza pelo menos 33 processos na justiça 
para punir agressores do delta e ainda relata que outros 23 casos estão sob análise (2007).  

Finalmente, e em função dos fatores analisados nessa pesquisa, fica evidente que, 
para a real consolidação de um planejamento territorial efetivo em UCs baseado na 
atividade turística, não bastará apenas o investimento em pesquisa, infra-estrutura e mesmo 
a demarcação legal do espaço. Será preciso ir muito além, através do desenvolvimento de 
um trabalho em longo prazo que conscientize a população da importância de um 
comportamento efetivo de preservação do ambiente e respeito à legislação. Isto, somado ao 
interesse real dos governos no estabelecimento de uma política que privilegie a questão do 
turismo, na sua modalidade ecológica, poderá resultar na tão almejada 



preservação/conservação do ambiente natural com efetiva melhoria na qualidade de vida 
das populações envolvidas. 
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