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RESUMO 
 
O turismo sustentável considera a inclusão social e a 
conservação do meio ambiente como peça fundamental para o 
desenvolvimento econômico. As novas demandas da 
sociedade, almejam satisfazer as necessidades da população e 
do meio ambiente, no entanto um desenvolvimento inadequado 
da atividade turística pode causar sérios impactos sociais e 
ambientais. Este estudo buscou através de encontros técnicos 
junto ao ICBMBio e IBAMA, de pesquisa exploratória e 
entrevistas roteirizadas analisar o desenvolvimento do 
ecoturismo de base comunitária na Resex de Cururupu, Ilha 
dos Lençóis no Maranhão, promovendo a comunidade local 
como protagonista do desenvolvimento sustentável na região. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Ecoturismo. Ilha dos 
Lençóis. Comunidade. 
 
ABSTRATC 
 
Sustainable tourism considers social inclusion and 
environmental conservation as a key to economic development. 
The new demands of society, aims to meet the needs of the 
population and the environment, however inadequate 
development of tourism can cause serious social and 
environmental impacts. This study sought through technical 
meetings with the ICBMBio and IBAMA, exploratory research 
and scripted interviews analyze the development of community-
based ecotourism in RESEX Cururupu, Ilha dos Lençóis of 
Maranhão, promoting the local community as protagonist of 
sustainable development in the region. 
 
Keywords: Sustainability. Ecotourism. Ilha dos Lençóis. 
Community. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

As novas configurações da sociedade contemporânea não mais permitem a 

execução do modelo de desenvolvimento economicista completamente indiferentes às 

necessidades da população e do meio ambiente. 

Atualmente as novas formas de desempenhar o fenômeno turístico concernem 

em uma busca pela construção de sociedades justas e participativas seguindo os preceitos 

do turismo sustentável, ou seja, quanto aos pilares do planejamento, de tal forma que venha 
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a proporcionar tanto aos turistas quando aos autóctones4 de hoje (bem como das gerações 

futuras) a satisfação de suas necessidades. (ALVES et al, 2008). 

A atividade turística precisa acompanhar as mudanças, integrando o lazer e a 

conservação ambiental, considerar uma nova relação da sociedade com a natureza e 

acompanhar a crescente demanda de exigências relacionadas à conservação ambiental e 

valorização da cultura local. 

A busca pelo desenvolvimento sustentável fez surgir uma nova ferramenta de 

conservação ambiental, o ecoturismo, que se torna contrário ao turismo de massa5, podendo 

ser conceituado como uma viagem que procura evitar impactos culturais e ecológicos 

negativos, maximizando benefícios para as comunidades locais, aliado a conservação e o 

desenvolvimento ambiental. 

Nessa concepção, o ecoturismo perpassa a complexidade que a atividade 

turística está envolvida, alternando as questões econômicas, envolvidas no turismo de 

massa, passando a considerar também as questões sociais, culturais e ambientais, que 

envolvem a comunidade local. 

As RESEX´S fazem parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e 

estão regulamentas pela lei 9.985 de 18/08/00 e pelo Decreto nº 4.340 de 22/08/02. 

(IBAMA,2003). O Turismo em reservas extrativistas (RESEX) requer um planejamento mais 

minucioso e que leve em conta a participação e o engajamento da comunidade local, além 

de aspectos como a consciência social e ambiental. 

O ecoturismo em unidades de conservação de uso sustentável, em particular, as 

RESEX´S, e o envolvimento com as populações tradicionais6, além de um diferencial no 

produto ecoturístico, passou a representar uma alternativa econômica e uma ferramenta 

para a conservação (COUTINHO, 2003). 

Para Ruschmann (2006) e Molina (2005) o maior problema da ausência do 

planejamento em localidades turísticas pode-se observar no seu crescimento descontrolado, 

que leva a descaracterização e a perda da originalidade das destinações. 

Na contramão, temos o que provém o objeto deste estudo: O Ecoturismo de 

Base Comunitária, um modelo resultante de uma alternativa de desenvolvimento ecoturístico 

comunitário de uso sustentável que promove o bem-estar da comunidade local inserida em 

uma local de potencial ecoturístico validado.  

                                                           
4 BENI (2002) “A comunidade autóctone, portanto, pode ser definida como aquele coletivo humano 
que recebe uma dupla corrente migratória: a turística e laboral; influi sobre ambas e se afetado por 
elas”.  
5  Ruschmann (1997) “caracteriza o turismo de massa pelo grande volume de pessoas que viajam em 
grupos ou individualmente para os mesmos lugares, geralmente nas mesmas épocas do ano”. 
6  Todos os grupos que constituem as “populações tradicionais” possuem em comum o fato de que 
tiveram pelo menos em parte uma historia de baixo impacto ambiental e de que têm, no presente, 
interes se em manter ou recuperar o controle sobre o território que exploram. Comprometem-se pelo 
território e a prestar serviços ambientas (Cunha e Almeida, 2001). 
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Nesse contexto, a proposta do presente trabalho, consistiu em elaborar um 

modelo de Ecoturismo de Base Comunitária na Reserva Extrativista da Ilha dos Lençóis, 

Cururupu/MA, situada no litoral Ocidental do Estado, cujo potencial ecoturístico foi 

evidenciado pelo governo do próprio Estado ao integrar a Ilha dos Lençóis ao Pólo 

Ecoturístico da Floresta dos Guarás7. 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Visando o levantamento de campo e considerando as peculiaridades da 

localidade, optou-se pela aplicação de questionários semi estruturados de método de 

pesquisa exploratória constando perguntas abertas e fechadas e entrevistas roteirizadas 

adequados a realidade da comunidade de Ilha dos Lençóis. 

A partir dos dados coletados na localidade, o universo pesquisado é de 97 

famílias e 412 habitantes (ICMBio, 2004), foram distribuídos 40 questionários o que 

corresponde a aproximadamente 10% da população, e aplicadas a maiores de 18 anos e 

moradores da Ilha dos Lençóis. A análise dos dados contribuirá para o progresso da 

pesquisa realizada na região. 

Dentre os procedimentos metodológicos utilizados foram realizados encontros 

técnicos no Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBIO), com apoio e supervisão 

dos analistas do Instituto, pesquisa de gabinete na superintendência regional do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IBAMA), com intuito de quantificar a base 

de dados de foi realizada em 2011 junto à comunidade. 

 

3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ECOTURISMO 

 

O turismo é o setor econômico que apresenta os mais elevados índices de 

crescimento acelerado em todo o mundo, há uma forte relação entre a economia e a 

expansão da atividade turística. De acordo com o Ministério do Turismo (MTur, 2011-2014), 

quando a economia cresce, o nível da receita disponível aumenta e parte desta receita é 

gasta com atividades afetas ao turismo, no período de 1975 a 2000, o turismo teve um 

crescimento médio de 4,6% ao ano, enquanto o crescimento econômico mundial médio, 

medido pelo Produto Interno Bruto (PIB), foi de 3,5% ao ano. 

                                                           
7 O Plano Maior do Estado do Maranhão dividiu o estado em 10 (dez) polos turísticos para que, no 
discurso, seja possível uma melhoria na qualidade de vida da população local são eles: São Luís; 
Munim; Parque dos Lençóis; Delta das Américas; Chapada das Mesas; Cocais; Serras Guajajara/ 
Timbira/ Kanela; Amazônia Maranhense; Floresta dos Guarás; e Polo Lagos e Campos Floridos 
(MARANHÃO, 2011) 
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O turismo surgiu vinculado ao lazer. Para Barreto (2001) o turismo no Brasil 

traçou um marco em 1923 com a criação da Sociedade Brasileira de Turismo. A partir da 

década de 50, várias pessoas começam a viajar, através essencialmente de turismo de 

massa, porém toda a população não pode gozar dessa atividade, apenas 30% pode realizar 

o turismo. 

Já na atualidade, o aumento da renda média, do consumo das famílias, a 

valorização da moeda e a emergente classe média brasileira, constituem um fator de 

desenvolvimento econômico e social forte para o fortalecimento da atividade turística no 

Brasil. As viagens são incluídas de forma a acrescentar o aproveitamento desse 

crescimento potencializando ao aumento da economia. 

A ideia de sustentabilidade aliada ao desenvolvimento foi se constituindo ao 

longo da década de 1980, porém é necessária a compreensão do conceito de 

desenvolvimento sustentável, e sua evolução. Podemos concluir que analisando os fatos o 

aparecimento do conceito está relacionado a uma má utilização dos recursos naturais e o 

aparecimento de desequilíbrios econômicos e sociais 

Dentro do conceito desenvolvido, desde o começo do pensamento do 

desenvolvimento sustentável, as necessidades e anseios de gerações tanto presentes como 

futuras, sempre foram fortemente discutidos e indicados como principal preocupação 

mundial com a humanidade.  

Para Beni (2004), “a palavra sustentabilidade pretende refletir uma política e 

estratégia de desenvolvimento econômico e social contínuo, sem prejuízo do ambiente e 

dos recursos naturais, cuja a qualidade depende a continuidade da atividade humana e do 

desenvolvimento”. 

Segundo o Código de Ética Mundial para o Turismo (2000), os princípios da 

sustentabilidade, foram pilares para a formação deste, determinou-se grandes princípios de 

um desenvolvimento sustentável e responsável do turismo, a) instrumento de orientação 

para todos os atores, relacionados ao turismo e para sociedade civil, b) fomentação de 

políticas e estratégias e regulamentos interacionais. 

De acordo com Beni (2002), “ecoturismo é a denominação dada ao 

deslocamento de pessoas para espaços naturais delimitados e protegidos pelo Estado ou 

controlados em parcerias com associações locais e ONGs. Pressupões sempre a utilização 

controlada de uma área com planejamento do uso sustentável de seus recursos naturais e 

culturais, por meio de estudos de impacto ambiental, estimativas de capacidade de carga e 

de suporte do local, monitoramento e avaliação constantes, com plano de manejo e sistema 

de gestão responsável”. 
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No Brasil, as UCs, são regulamentadas pelo Sistema de Unidades de 

Conservação (SNUC). Segundo a lei8 de criação do SNUC, institui critérios e normas para 

criação, implantação e gestão das UCs. Ainda não se sabe o valor da conservação e do 

desenvolvimento sustentável ecoturístico. Mas é certo, que sem planejamento e gestão, o 

ecoturismo fracassará. Em resposta a popularidade do ecoturismo deve avaliar que tipo de 

atividade turística deve ser exercido naquela região, para então arquitetar estratégias que 

deverá guiar o desenvolvimento e gestão do ecoturismo (BOO, apud LINDBERG e 

HAWKINGS, 1999). 

As diretrizes apresentadas visam contribuir para o planejamento do ecoturismo 

nas áreas de conservação, o planejamento garante uma posição de ocupação de autoridade 

em relação ao crescimento ecoturístico. O sucesso da atividade depende dos recursos 

naturais serem protegidos e as comunidades locais assumirem a liderança do processo. 

Para a WWF- Brasil (2003), do ponto de vista da conservação, as UCs, com 

diversidade de recursos naturais e culturais, detentoras de paisagens autenticas e 

exuberantes, demandam esforços prioritários para assegurar sua proteção e manutenção 

durante a atividade turística e do ponto de vista ecoturístico, enquanto atividade econômica, 

as áreas são o principal atrativo e a base do produto, sem elas não há ecoturismo. 

 

4. O PAPEL DO ECOTURISMO DE BASE COMUNITÁRIA E O CASO DE ILHA DOS 

LENÇÓIS NO MARANHÃO 

 

A criação de unidades de conservação não é uma ação recente. Já a 

preocupação com o meio ambiente é relativamente recente como já vimos os termos 

“conservação9” e “preservação10”, surgiram nos meados do séc. XX, depois de várias 

discussões e ações. Tanto a conservação como a preservação estão diretamente ligadas as 

áreas protegidas que consistem em lugares especiais (terrestres ou marinhos) que 

necessitam ser administrados com objetivos conservacionistas relacionados a 

biodiversidade, aos processos ecológicos fundamentais e à conservação de seus recursos 

culturais (MILLER, 1997). 

O contexto atual do turismo no Brasil demonstra preocupação em promover a 

atividade como uma importante ferramenta para o desenvolvimento e inclusão social. Este 

fato inclui o envolvimento comunitário como alicerce da sustentabilidade das atividades 

                                                           
8 baseia-se na Lei n. 9.985/00, Lei do Snuc. 
9 Conservação - significa administrar adequadamente os recursos naturais de determinada área 
utilizando-se de forma racional, sem prejuízos ao meio e garantindo sua utilização para gerações 
futuras. (Pellegrini Filho, 1999) 
10 Preservação - tem sentido de manutenção integral, ou seja, sem possibilidade de utilização direta 
dos recursos. (Câmara, 1986) 
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turísticas nos destinos (OLIVEIRA E BLOS, 2012). Para efetivação desta participação 

comunitária no desenvolvimento do turismo em determinado destino é preciso promover um 

turismo de base comunitária. 

As “comunidades tradicionais”, que vivem nos destinos ecoturísticos, em grande 

parte não se encontram organizadas de acordo com os moldes adequados exigidos aos 

espaços ditos participativos (conselhos, fóruns, comitês, entre outros) que geralmente 

agrupam poder público, empresários e sociedade civil organizada (OLIVEIRA E BLOS, 

2012). 

O Ecoturismo de Base Comunitária considerando os seus princípios e objetivo 

de se tornar uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável de comunidades 

“tradicionais” em seus territórios, precisa ser observado como um caminho que 

necessariamente irá provocar reflexões sobre o atual paradigma predominante do 

desenvolvimento. 

A Reserva Extrativista Marinha11 de Cururupu, Unidade de Conservação (UC), 

foi criada pelo Decreto Presidencial de 02 de junho de 2004, com área de 185.046 hectares 

de áreas terrestres de manguezais e águas territoriais brasileiras, constituindo-se a maior 

Resex marinha do país, gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) no Maranhão (ICMBio, 2009).  

O objetivo precípuo da Reserva é proteger os meios de vida e a cultura das 

populações tradicionais e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da área. 

Engloba a zona costeiro-marinha dos municípios de Cururupu e Serrano do Maranhão, 

sendo o foco principal o município de Cururupu, os demais apenas incluem a porção relativa 

ao contínuo de áreas de mangue e algumas ilhas, como é o caso dos municípios de 

Apicum-Açu e de Serrano do Maranhão (ICMBio, 2009). 

A Ilha dos Lençóis é uma ilha costeira, que tem como cobertura 70%  de dunas, 

pertencente ao arquipélago de Maiaú, composto por 11 ilhas  no município de Cururupu. 

Pereira (2010) nos explica que “pertencente ao arquipélago de Maiaú, a Ilha dos Lençóis é revestida 

de um rico imaginário por ser considerada “encantada”, enquanto morada do “encantado” Rei Dom 

Sebastião , e por abrigar uma comunidade de pescadores, com cerca de 400 habitantes, que pode ser 

considerada sui generis pela presença significativa de quase 3% de albinos em sua população, onde 

todos os nativos, albinos e não-albinos, se autodenominam como “filhos do Rei Dom Sebastião”.  

                                                           
11 Como subcategoria das reservas extrativistas, as Reservas Extrativistas Marinhas (REM) estão 
abrangidas pela definição do artigo 18 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (lei n. 9985 de 18/06/2000), que as define como: área utilizada por populações extrativistas 
tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 
subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os 
meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da 
unidade.” 
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A delimitação espacial do estudo foi a Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável, Reserva Extrativista Marinha de Ilha dos Lençóis em Cururupu no Maranhão.  

A escolha desta área se deu por ser um destino, em uma unidade de conservação que 

precisa ser gerido de forma em que a comunidade participe amplamente da construção 

como um atrativo turístico. A Ilha dos Lençóis é assim chamada, pela presença de dunas 

entremeadas de lagoas no período chuvoso, lembrando um enorme lençol branco 

balançando ao sabor do vento 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O presente é fundamentado na proposta de Projeto PNUD BRA/08/023-

Conservação da Biodiversidade e Promoção do Desenvolvimento Sócio Ambiental (ICMBio), 

como tema Populações Tradicionais - Projeto de Ecoturismo de Base Comunitária, que tem 

como objetivo “elaborar uma proposta de ecoturismo de base comunitária na Ilha dos 

Lençóis, na Reserva Extrativista de Cururupu, servindo como experiência piloto e base para 

aplicação em outras comunidades da RESEX com vocação para o turismo”. 

O trabalho foi realizado em conjunto com o ICMBio, entidade responsável 

nacionalmente pela gestão do espaço da RESEX, que nacionalmente gere o lugar, que durante o 

processo de construção do Plano de Manejo observou junto a população tradicional de 

forma participativa as principais regras construídas por todos para contemplar os aspectos e 

caracterização socioambiental e identificação econômica para a identificação de demais 

estudos (ICMBio, 2009). 

Para tal, foi importante saber se a comunidade conhecia os termos turismo e 

ecoturismo, se percebem a mudança da comunidade depois da “chegada” recente dos 

turistas, se isso seria um problema ou se as condições de vida iriam melhorar devido a vinda 

dessas novas pessoas interessadas na comunidade. 

É importante ressaltar que a maioria da população descrita neste questionário já 

adulta informa que os moradores são aquele que são nascidos e criados na região e que 

não foram morar em outros lugares. Estes são os filhos daqueles que também estão na Ilha. 

O crescimento e o desenvolvimento da comunidade precisa ainda ser inserido como ideia 

principal na vida da população e que não consegue terminar os estudos como demonstra o 

gráfico abaixo: 

A preocupação maior com essa comunidade é alavancar o desenvolvimento 

econômico da mesma, o estudo de ecoturismo tem esse intuito, nas unidades de 

conservação são analisados e pesquisados métodos e práticas, além de diretrizes para que 

a economia e o desenvolvimento social tenham um significativo crescimento para as 

populações locais. 
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Estudos nesse intuito, são realizados para propor a participação efetiva da 

comunidade para que eles próprios, a comunidade de Ilha dos Lençóis, possam gerir sua 

própria comunidade, todos em conjunto, e maximizar a situação da região, transformar a 

maneira em que são desde crianças ensinados a viver com suas famílias e os transformar 

em geradores de renda para sua própria região e comunidade. 

Não podemos esquecer o nível de escolaridade que é o nível fundamental da 

maioria dos entrevistados, sendo que apenas 8%, tem o nível médio, e 10% tem o nível 

superior, destacando as professoras da comunidade que passam em concurso público e ali 

moram por temporada, mas constituem também a comunidade. 

Com relação as mudanças da comunidade com a chegada do turismo, e em que 

a comunidade mudou notamos que a maioria de 74%, percebeu que houve uma mudança 

na comunidade e essas mudanças foram relatadas como: economia, geração de empregos 

(nas pousadas), trouxe novos conhecimentos a comunidade (em relação a educação), entre 

outros. 

Neste contexto ressalta-se que a atividade turística, para ser sustentável, deve 

envolver direta ou indiretamente todos os moradores, ser inclusiva e geradora de renda. As 

melhores experiências estimulam as famílias a receber visitantes organizados em grupos, a 

preparar as refeições utilizando à produção agrícola em base familiar, a desenvolver 

atividades artesanais, as atividades de interpretação e guiamento devem incluir um 

representante da comunidade. (BRASIL, 2009).  

Para avaliarmos a situação da condição de vida da comunidade, se houve uma 

melhora ou não após o turismo, pois acreditamos que a relação turismo e comunidade, será 

para desenvolver o local sustentavelmente, percebe-se a atividade turística está envolvida, 

perpassa as questões econômicas e passar a considerar também as questões sociais, 

culturais e, notadamente, ambientais (RODRIGUES, 1996). 

No que diz respeito se o turismo traz problema para a comunidade, se sim 

quais? De acordo com os entrevistados 69% afirmaram que sim, 31% disseram que não. 

Citando como os principais problemas: Drogas, impactos da natureza, lixo na comunidade, 

consumo de água, maior uso de energia, maus costumes e outros. 

De acordo com a Lei 9.985, as reservas extrativistas são das populações 

tradicionais e tem por objetivo proteger os meios de vida da comunidade, e conforme o 

plano de manejo a permissão de entrada na reserva pode ser feita além dos moradores 

também poderem usar do direito da reserva 

Devido a particularidade e fragilidade das áreas protegidas que constituem 

grandes atrações para os turistas de toda as partes do mundo. Há uma grande preocupação 

com a população que habita nessas áreas tanto por seus patrimônios culturais e naturais, 

quanto para a sua relevância no turismo, assim procura-se elaborar formas competentes 
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para o processo ecoturístico evidenciando que o ecoturismo é um fenômeno complexo e 

multidisciplinar. (LINDBERG e HAWKINGS,1999)   

Podemos considerar que o objetivo das reservas para com a comunidade, 

objetiva o fortalecimento das organizações locais, fornece ferramentas para implementação 

do gerenciamento cooperativado, distribuição do poder público sobre os recursos naturais, 

diversificação da atividade econômica, assim acrescendo valor aos produtos extraídos e 

nesse caso também aos recursos dos atrativos turísticos (naturais, culturais, entre outros). 

Há portanto uma necessidade de demonstrar um modelo para a chegado do 

ecoturismo a comunidade, pois diretrizes necessitam ser implementadas para proteger os 

cenários ecológicos e culturais que são frágeis, por isso o papel na educação de cada 

visitante é importante, pois montando um modelo poderá ser usado como instrumento para 

reduzir os im  

Com base em literatura12 sobre o assunto em que foram informadas várias 

propostas por gestores de algumas Unidades de Conservação, analisamos as alternativas 

para implantação do ecoturismo de base comunitária em Ilha dos Lençóis/MA. a) Fortalecer 

os gestores e técnicos ligados a área: incrementar a capacidade administrativa, 

capacitações, e mecanismos de avaliação contínuos, b) Esferas de governo em consenso e 

foco: desenvolvimento de políticas públicas, mecanismos de negociação que revertam em 

recursos para a área, c)Regulamentar a visitação: viabilizar concessões de serviços e de 

uso da reserva, d) Institucionalizar, operacionalizar e promover os recursos que estão sendo 

trabalhados como atrativos ecoturístico e um sistema de informação que de primordial seja 

para visitantes, mas também para a comunidade conhecer a sua própria riqueza, e) 

Parcerias: iniciativa privada, associações, ONGs, órgãos públicos, deixando bem claro a 

responsabilidade dos atores envolvidos, f) Criar mecanismos para que os recursos 

financeiros que forem gerados sejam revertidos ao seu manejo e  manutenção da estrutura 

de apoio e os equipamentos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ecoturismo busca desenvolver o turismo em áreas naturais de forma 

responsável, beneficiando a comunidade e o ambiente em questão, trata-se ainda, de uma 

forma de educar os visitantes e os moradores, como complemento a essa vertente,  o 

ecoturismo de base comunitária se apresenta como uma maneira coerente de tentar 

contribuir para a melhoria da realidade das comunidades com algum tipo de singularidade, 

                                                           
12 Baseado em Proposta de implantação do ecoturismo em areas protegidas (Passold e Kinker apud 
Phillipi Jr. E Rucshmann, 2010). 
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uma vez que possibilita que as mesmas se insiram no mercado global sem perder as 

características peculiares de suas tradições, melhorando sua qualidade de vida. 

O presente trabalho teve como objetivo geral pesquisar a viabilidade da 

implantação do Ecoturismo de Base Comunitária, como alternativa de sustentabilidade 

ambiental na Ilha dos Lençóis, localizada na Reserva Extrativista de Cururupu/MA. Para 

atender a esse objetivo, precisou-se obter um conhecimento aprofundado do tema em 

questão, através de pesquisa bibliográfica e documental, inicialmente. 

Levou-se em consideração, o grave problema da falta de planejamento das 

localidades turísticas, o que gera o turismo de massa que, por conseguinte, provoca o 

rápido esgotamento dos recursos naturais e exclui a comunidade, que serve apenas de 

mão-de-obra operacional nos grandes estabelecimentos turísticos. 

Também, há descontinuidade nas políticas de crescimento, alta rotação dos 

profissionais encarregados de conduzir o processo de planejamento e a informação 

estatística deficiente. 

Para se alcançar o desenvolvimento equilibrado do ecoturismo, em consonância 

com os preceitos de preservação das áreas naturais, é necessário estabelecer mecanismos 

de planejamento e de gestão ambiental dinâmicos, flexíveis e integrados. O planejamento 

deve garantir, ao mesmo tempo, a conservação dos recursos naturais e o uso turístico em 

harmonia com os interesses e necessidades dos diversos atores sociais envolvidos 

(FONTOURA & SIMIQUELI, 2006).  

Torna-se claro a definição de limites para o uso de áreas protegidas e 

monitoramento dos impactos produzidos pela prática das atividades ecoturísticas. A correta 

gestão do ecoturismo deve promover o equilíbrio, maximizando o prazer do visitante e, ao 

mesmo tempo, minimizando os impactos negativos do uso turístico.  

Contudo, pretende-se que a atividade turística enquadre todos esses aspectos 

relevantes na área protegida de uso sustentável, Ilha dos Lençóis, surgindo, não somente 

como uma nova atividade econômica na localidade, mas que também se concretize como 

estratégia global para a conservação e o desenvolvimento sustentável. 
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