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Entendendo o conceito 
de TurismoNas últimas décadas, a atividade turística tem tido relevante 

crescimento. De acordo com a Organização Mundial do Turismo 
(OMT), em 2019 foi registrado o recorde de 1,4 bilhões de viagens 
internacionais. A estimativa é que esse número alcance 1,8 bilhões 
em 2030. O setor é responsável, hoje, por mais de 10% do PIB 
mundial e um em cada dez empregos no planeta. Toda essa 
movimentação representa, nos dias atuais, geração de empregos, 
produtos de exportação, integração entre culturas, troca de 
experiências e muitos outros benefícios.

INTRODUÇÃO

Esse crescimento elevado é resultado do fenômeno da 
globalização. O mundo inteiro passou a desejar tornar-se atração 
turística, porque o capitalismo levou a sociedade moderna a buscar 
formas mais imediatas, eficazes e 
ecologicamente sustentáveis para atingir o 
desenvolvimento econômico, promovendo 
assim uma grande exploração de atrativos 
turísticos, sendo estes naturais, artificiais, 
culturais dentre outros.



Hummm... 
E quem visita 
minha região

é o quê? Turista?

Entendendo o conceito 
de Turismo

O turista viaja para:

- O turismo é movimento de pessoas, é um movimento que envolve, 
antes de mais nada, gente (Barretto 2004);

- É a realização de viagens para local diverso do qual a pessoa 
more, seja a lazer, passeio, negócio, religião ou outra atividade 
diversa da econômica por um período de tempo consecutivo 
inferior a um ano e mínimo de 24 horas (pernoite no destino).
(OMT, 2003);

- A busca por novos lugares.

Passear Aprender Descansar Sair da Rotina

Tratar da saúde Trocar experiências



Hummm... 
E quem visita 
minha região

é o quê? Turista?

VISITANTE
Pessoa que visita uma
determinada localidade que 
não seja o de sua residência, 
por qualquer motivo. Menos 
por motivo de trabalho.

TURISTA
Permanece no local visitado
por mais de 24 horas. 
Pernoite no local.

EXCURSIONISTA
Pessoa que permanece 
menos de 24 horas no local 
visitado.

Quem visita a sua 
região pode ser:

Vamos lá...



E como essas pessoas 
poderiam ajudar a minha

comunidade?
Bem, vejamos!
A  atividade turística tem grande importância no setor econômico 
por gerar renda e emprego nos locais em que é desenvolvida. Além 
de possuir o efeito multiplicador, ou seja, os benefícios trazidos pelo 
turismo não se restringem aos profissionais que trabalham 
diretamente com a atividade, mas acaba influenciando outros 
setores e ramos, como o de transportes, alimentação, artesanato, o
comércio em geral.

É indiscutível que a atividade turística gera impactos positivos e 
negativos no país ou região de destino. Entretanto, tais impactos
podem ser minimizados ou até mesmo excluídos, desde que o 
governo, planejadores, empreendedores, e outros profissionais da 
área se preocupem tanto com a comunidade local quanto com o 
visitante, trazendo-lhes benefícios, sem prejudicar o ambiente natural 
e cultural de determinado destino turístico.

É importante para o sucesso do desenvolvimento do Turismo, em qualquer 
localidade, o respeito pelo bem estar da população, a preservação do meio 
ambiente e a capacidade de geração de renda a longo prazo.



Então é possível 
que o Turismo 
seja desenvolvido 
na nossa 
comunidade
respeitando a 
nossa forma 
de viver?



A atividade turística deve ser desenvolvida respeitando a identidade 
cultural do local e preservando o ambiente natural.  Para que isso 
ocorra será necessário criar ações que contribuam para um turismo 
sustentável, sendo imprescindível o apoio de órgãos públicos e 
privados. Ou seja, é extremamente importante considerar não só os 
aspectos econômicos durante o processo de desenvolvimento turístico 
de um determinado local, mas também os seus aspectos sócio 
culturais e ambientais.

O ambiente não deve ser transformado a fim de atender às 
expectativas dos visitantes, estes, devem ser preparados para a 
experiência da visitação. Dessa forma, é necessário o 
estabelecimento de boas políticas quanto aos tipos apropriados de 
turismo e o que deve ser evitado.

É importante salientar que não cabe ao Turismo Sustentável a 
responsabilidade por todo o desenvolvimento sustentável de um local, 
entretanto, ele pode ser um importante indutor do alcance de outras 
metas sociais mais amplas que foram pensadas para a região 
(COSTA, 2013; MCCOOL, 2016).

CLARO 
QUE SIM!

Então é possível 
que o Turismo 
seja desenvolvido 
na nossa 
comunidade
respeitando a 
nossa forma 
de viver?



E o que é o Turismo 
Sustentável?

Com o crescimento constante do número de viagens e viajantes, é 
essencial que o turismo se transforme em um setor mais sustentável 
e gere menos impactos negativos para as pessoas e para o planeta. 
Dessa forma, cabe a nós, repensarmos sobre as nossas atitudes como 
empreendedor, visitante, membro de uma comunidade e etc.

Nesse sentido, segundo a OMT, o Turismo Sustentável é aquele que 
considera seus impactos econômicos, sociais e ambientais atuais e 
futuros, atendendo às necessidades dos visitantes, da indústria, do 
meio ambiente e das comunidades locais.

O ideal é que todos os segmentos do Turismo sejam desenvolvidos de forma 
sustentável, no entanto, existem segmentos que se aproximam mais do viés de 
sustentabilidade por utilizarem o ambiente natural como seu principal atrativo, 
nesse sentido, podemos destacar o Ecoturismo.

Ecoturismo é um 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 
por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem estar 
das populações (Diretrizes para uma Política Nacional de 
Ecoturismo, 1994).



Em geral, o que o 
ecoturista busca?

Conhecer os ambientes 
naturais conservados;

Informações sobre os 
lugares a serem visitados;

Aprender sobre o meio 
ambiente e o cotidiano 
das comunidades locais;

Sentir-se parte integrante 
do ambiente natural e da 
comunidade visitada;

Destinos que se preocupam 
com a qualidade do ambiente, 
assim como com o bem estar 
das comunidades anfitriãs;

Conhecer e adquirir 
produtos típicos da região.

É importante para o sucesso do desenvolvimento do Turismo, em qualquer 
localidade, o respeito pelo bem estar da população, a preservação do meio 
ambiente e a capacidade de geração de renda a longo prazo.



Critérios para o 
desenvolvimento 
do ecoturismo

Por causa do perfil 
diferenciado, o ecoturista 
tem interesses e 
necessidades que exigem, 
de quem planeja produtos
ou atividades, a 
observação de alguns 
critérios:



Áreas naturais: O ecoturista aprecia a beleza e prefere visitar 
locais bem conservados e com alta qualidade ambiental. Por isso, o 
empreendimento ecoturístico deve promover a conservação de áreas 
naturais, assim como a recuperação de locais degradados. Portanto, 
é preciso atenção com a qualidade das águas, do solo e com a 
proteção dos animais e plantas silvestres. Toda utilização dos 
recursos naturais e culturais deve ter uma preocupação com a 
qualidade e com a manutenção de seus aspectos originais ao longo 
do tempo.

Uso de técnicas: As técnicas empregadas não devem agredir o 
meio ambiente, assim como todas as atividades devem ser 
constantemente avaliadas devido aos impactos negativos. O estudo 
e o emprego de técnicas adequadas podem diminuir interferências 
negativas sobre o ambiente e a comunidade. É preciso estabelecer 
o nível de impacto que cada local de visitação suporta, visando 
minimizar os prejuízos ao ambiente natural e cultural da 
região.

Envolvimento comunitário: O Envolvimento 
das comunidades locais em todas as etapas de 
desenvolvimento do projeto ecoturístico é 
garantia de sucesso. As pessoas devem estar 
motivadas e, para isso, precisam ter garantias 
de que serão beneficiadas com as mudanças 
decorrentes da chegada dos ecoturistas.



Qualidade dos serviços: Os visitantes que vivem experiências 
únicas, seja pela singularidade dos atrativos ou pelos serviços 
oferecidos, tendem a voltar ou a fazer propaganda. Por isso, é 
importante contar com guias de turismo e monitores ambientais 
integrados aos produtos de ecoturismo. Eles devem ser capazes de 
interpretar o ambiente natural e cultural visitado e ainda transmitir 
informações de qualidade que conscientizem os visitantes sobre a 
importância da conservação.

Capacitação: Os empreendimentos ecoturísticos dependem de 
programas de capacitação e treinamento para todos os envolvidos. 
Organizações governamentais e não governamentais, iniciativa 
privada, comunidade anfitriã e público visitante. Ênfase especial 
deve ser dada aos programas de educação ambiental destinados às 
comunidades e visitantes.

Parcerias: Um único empreendimento 
ecoturístico pode fazer sucesso. Mas se houver 
outras iniciativas no local, certamente as chances 
de atrair mais ecoturistas serão maiores. Por isso, 
deve-se desenvolver planos integrados com todos 
os atores sociais da localidade, incluindo o poder 
público e o empresariado. A promoção de parcerias 
entre os principais responsáveis pelo ecoturismo é 
chave para o sucesso dos empreendimentos, assim como 
a formação de associações de ecoturismo nos pólos de atração. 



Como toda atividade humana, o ecoturismo oferece grandes 
possibilidades de desenvolvimento, mas também envolve riscos. 
A seguir, uma comparação dos aspectos positivos e negativos 

do ecoturismo.

Aspectos do 
ecoturismo



ASPECTOS AMBIENTAIS

Quando bem planejado e 
monitorado gera diversos 

aspectos positivos

Destina recursos financeiros para 
a conservação e incentiva a 
recuperação de áreas degradadas;

Estimula levantamentos de fauna 
e flora e incentiva a pesquisa 
científica;

Promove a educação ambiental 
e maior consciência ambiental nas 
populações;

Viabiliza tecnologias 
ambientalmente sustentáveis;

Estimula a implantação de infra 
estrutura básica, saúde, 
comunicação, segurança, educação 
e comércio;

Valoriza áreas naturais e cria 
condições de unir desenvolvimento 
e conservação; 

Alterações nos comportamentos, 
hábitos alimentares e na reprodução 
dos animais silvestres pelo excesso 
de visitação e/ou presença de lixo;

Mudanças numéricas nas 
populações silvestres;

Comércio ilegal de espécies 
silvestres e de artesanatos que 
utilizam órgãos, penas ou couro 
de animais;

Poluição do ar, água, solo, sonora 
e visual;

Abertura de estradas, trilhas e 
atalhos inadequados;

Compactação e erosão do solo.

Quando não ocorre o devido 
planejamento e monitoramento, 

podem ocorrer impactos negativos



ASPECTOS AMBIENTAIS

Gera renda e emprega muita 
gente;

Pode utilizar a infra
estrutura já existente;

Desenvolve-se com produtos 
locais;

Complementa outras atividades 
econômicas;

Na baixa temporada muita gente 
pode ficar sem emprego, as 
atividades dependem das estações 
do ano;
Pode haver prejuízos econômicos 

como consequência de boatos, 
problemas com doenças,
mudanças no setor financeiro;
A economia pode ficar 

dependente do ecoturismo como 
única fonte de renda.

Inflação;

Quando bem planejado e 
monitorado gera diversos 

aspectos positivos

Quando não ocorre o devido 
planejamento e monitoramento, 

podem ocorrer impactos negativos

ASPECTOS ECONÔMICOS
Quando bem planejado e 
monitorado gera diversos 

aspectos positivos



- Contribui para a educação. - Gera antipatia pelo excesso de 
visitantes.

- Descaracterização da cultura 
local.
- Desentendimentos entre a 
comunidade local e novos 
moradores.
- Estimula aumento da 
criminalidade.

- Estimula o entendimento e 
a paz.

- Reduz barreiras entre as 
pessoas, em razão da raça, cor, 
sexo, origem cultural, política ou 
religião.

- Reforça a conservação de 
heranças e tradições, valoriza 
a cultura local.

Quando bem planejado e 
monitorado gera diversos 

aspectos positivos

Quando não ocorre o devido 
planejamento e monitoramento, 

podem ocorrer impactos negativos

ASPECTOS SOCIOCULTURAIS



O termo “ecoturismo“ está associado a um dos diferentes 
segmentos da atividade turística, Já a expressão “de base 
comunitária” está mais associada à forma de organização e ao 
modelo de gestão do turismo. 

Nesse contexto, considerando as características, as potencialidades, 
assim como as experiências vivenciadas por meio da atividade 
turística envolvendo povos e comunidades tradicionais em Unidades 
de Conservação (Ucs) surgiu a expressão Turismo de Base 
Comunitária (TBC), estando mais associada à forma de 
organização e ao modelo de gestão do turismo que tenha como 
base a efetiva participação comunitária (ICMBIO, 2018).

Conforme Decreto nº 9.763, de 11 de abril de 2019.

“O Turismo de Base Comunitária é um modelo de gestão da 
visitação protagonizado pela comunidade, que gera benefícios 
coletivos, promove a vivência intercultural, a qualidade de vida, a 
valorização da história e da cultura dessas populações e a utilização 
sustentável para fins recreativos e educativos, dos recursos da 
Unidade de Conservação.”



Viabiliza tecnologias 
ambientalmente sustentáveis;

Princípios 
do Turismo 

de Base 
Comunitária



Bem comum
A solidariedade e a cooperação devem se sobrepor aos interesses 
pessoais. 

Conservação da Sociobiodiversidade
A conservação da natureza e a salvaguarda do patrimônio 
cultural local devem nortear as propostas de Turismo de 
Base Comunitária.

Valorização da história e da cultura
O Turismo de Base Comunitária deve ser capaz de desencadear 
um processo de reconhecimento, divulgação e valorização da 
cultura dos povos e comunidades locais e, quando necessário, 
envolver e estimular esses atores a compartilhar e a aprofundar o 
conhecimento sobre aspectos de sua história e memória coletiva.

Protagonismo Comunitário
O Turismo de Base Comunitária deve ser um modo de 
desenvolvimento turístico com protagonismo comunitário no 
desenvolvimento das atividades e na tomada de decisões em 
todas as etapas do processo.

Equidade social 
A partilha dos benefícios deverá ser feita de forma justa entre os 
atores envolvidos com a atividade, beneficiando, sempre que 
possível, a comunidade como um todo.



-
-
-
-

Transparência
As informações ambientais, sociais e financeiras relacionadas ao 
Turismo de Base Comunitária devem estar à disposição dos 
diferentes atores envolvidos com a atividade.

Partilha Cultural
O Turismo de Base Comunitária deve proporcionar oportunidades 
de trocas de experiências, saberes e conhecimentos entre 
diferentes culturas e modos de vida. 

Atividade complementar
O Turismo de Base Comunitária deve ser complementar às 
demais atividades desenvolvidas pelas comunidades, de forma a 
contribuir para a geração de renda e para o fortalecimento e 
valorização dos ofícios e modos de vida local.

Educação
O Turismo de Base Comunitária deve ser concebido enquanto 
processo educativo para todos os envolvidos. As atividades 
oferecidas devem buscar proporcionar, tanto para o visitante 
quanto para as comunidades, experiências que estimulem os 
sentidos e a reflexão, contribuindo para o aprendizado e para o
conhecimento do patrimônio das UC e influenciando 
positivamente experiências futuras.



Dinamismo Cultural
Os projetos de Turismo de Base Comunitária devem buscar 
valorizar as culturas em sua dinâmica própria.

Continuidade
O Turismo de Base Comunitária deve ser entendido como um 
processo contínuo que se adapte à transformação da realidade 
das comunidades, das UC e do mercado.

Qual o papel da 
comunidade no TBC?

-
-
-
-

É essencial a participação da comunidade em todo o processo 
para o desenvolvimento do TBC;

Discutir sobre os pontos fortes e fracos da localidade;

Pensar juntos em soluções e alternativas para a promoção do 
TBC;
Identificar se os principais elementos que compõem o produto 
turístico (infraestrutura, equipamentos, atrativos e serviços) 
estão de acordo com os princípios do TBC e se estão preparados 
para receber visitantes.



Atividades 
relacionadas

-

Artesanato Pesca artesanal

Agricultura 

comunitária

Visita a casa 
de farinha

--
-

-
-Eventos e festas 

tradicionais



-

Pesca artesanal

CONSIDERAÇÕES 
IMPORTANTES:

--
-
-
-
-

Comunidades não devem depender só do turismo;

Turismo não deve ser uma solução mágica e única 
de alternativa econômica;

As comunidades devem manter suas atividades tradicionais, 
que são atrativos turísticos;

Além de condições de conforto e bem estar, os turistas 
procuram lugares que têm sustentabilidade, cuidando dos 
atrativos naturais e culturais, evitando prejudicá-los;

A conservação dos recursos naturais e culturais são a base 
do sucesso do turismo;

A inserção da comunidade durante todo o processo 
de desenvolvimento do Turismo é essencial.Eventos e festas 

tradicionais



Partilha Cultural
O Turismo de Base Comunitária deve proporcionar oportunidades 
de trocas de experiências, saberes e conhecimentos entre 
diferentes culturas e modos de vida. 

Atividade complementar
O Turismo de Base Comunitária deve ser complementar às 
demais atividades desenvolvidas pelas comunidades, de forma a 
contribuir para a geração de renda e para o fortalecimento e 
valorização dos ofícios e modos de vida local.

Amarás a Natureza 
sobre todas as coisas;

Honrarás e preservarás 
o bom humor;

Estarás sempre pronto 
a colaborar;

Serás capaz de te adaptares 
aos imprevistos;

Não invocarás o nome 
do guia em vão, para 
perguntar se falta muito 
para chegar;

Não considerarás chuvas, 
atoleiros ou pontes 
quebradas 
como imprevistos;

Não poluirás o 
meio ambiente;

Preserve e Respeite a biodiversidade, não polua as 
nascentes,os leitos e margens, não destrua as matas 
ciliares, não degrade o meio ambiente, e compartilhe 
a sustentabilidade.

Não reclamarás;

Os Dez Mandamentos 
do ecoturista

1 2
3 4

5
7 8

9
10

6Utilizarás os serviços dos 
guias credenciados;



É essencial a participação da comunidade em todo o processo 
para o desenvolvimento do TBC;
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