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O ecoturismo, termo que segundo
alguns autores surgiu na década de
1960, vem ganhando, sobretudo a
partir de 1990, bastante visibilidade
no cenário mundial.

O ecoturismo é uma modalidade turística, definida
pela (Embratur/Ibama, 1994) como “o segmento da
atividade turística que utiliza de forma
sustentável, o patrimônio natural e cultural,
incentiva sua conservação e busca a formação de
consciência ambientalista, através da interpretação
do ambiente, promovendo o bem-estar das
populações”.

As atividades ecoturísticas têm
apresentado, nos dias atuais, um
acelerado crescimento se comparado
Mirante – Parque Nacional de Itatiaia - RJ
com o turismo convencional.
Enquanto o turismo convencional registra um
crescimento de 7,5% ao ano, o ecoturismo ultrapassa
20%.
Para (M. Irving, 2002) o aumento do número de
ecoturistas está relacionado ao crescimento da
consciência ambiental, em função dos níveis crescentes
de degradação da base de recursos naturais e ao
processo de reencontro do homem com sua própria
essência, abandonada pela sociedade de consumo,
bastante afetada pelo fenômeno da globalização.

De fato o ecoturismo pode
ser uma importante
ferramenta para a conservação
ambiental, e também, para o desenvolvimento
econômico local das comunidades receptoras.
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De acordo com N. Costa et al. (2008) “o
princípio fundamental do ecoturismo é o de
promover a realização de atividades de lazer
e contemplação da natureza, atrelada à
conservação e à Educação Ambiental”.

De acordo com W. Hetzer (1965
apud A. Campos, 2004), para ser
considerado ecoturismo a atividade
deve seguir quatro preceitos fundamentais:
►
►
►
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exercer impacto ambiental mínimo e também causar
impacto mínimo às culturas anfitriãs;
levar máximos benefícios econômicos para as
comunidades do país anfitrião;
deve resultar na satisfação da recreação máxima para os
turistas participantes.

Contudo, dentre os empreendimentos,
instituições, organizações, entre outros
que afirmam promover o ecoturismo,
poucos efetivamente cumprem pelo
menos o princípio básico que a atividade
ecoturística procura desenvolver.
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Portanto, ao invés das atividades ecoturísticas auxiliarem no
desenvolvimento sustentável e na conscientização ambiental,
acabam sendo atividades geradoras de riscos ambientais para a
localidade na qual é desenvolvida.
Neste aspecto, destaca-se o objetivo deste estudo que é o de
contribuir para uma reflexão a propósito dos riscos ambientais
que as atividades de ecoturismo podem desencadear.

Dentro da grande gama de possibilidades acerca do
conceito de risco, escolheu-se para nortear o estudo
em questão, a noção apresentada por Y. Veyret, em
seu livro “Os Riscos: O homem como agressor e vítima
do meio ambiente” de 2007.
Nesta obra, o risco é entendido como um objeto social,
como uma construção da sociedade, ou ainda, muitas
outras definições de risco. Neste sentido, compreendese que a noção do risco varia de acordo com a cultura
de cada sociedade, por exemplo, o que representa um
risco para a sociedade atual pode não ter sido um risco
para sociedades anteriores e vice-versa.

No texto de Y. Veyret é estabelecido categorias de
análise do risco, ou seja, a autora apresenta uma
divisão tipológica dos riscos bastante abrangente,
classificando-os como:
►
►
►

riscos ambientais;
riscos industriais e tecnológicos;
riscos econômicos, geopolíticos e sociais.
Para efeito deste estudo, apenas a noção de risco
ambiental é relevante. Dessa forma, os riscos
ambientais são entendidos como o “resultado da
associação entre os riscos naturais e os riscos
decorrentes de processos naturais agravados pela
atividade humana e pela ocupação do território” (Y.
Veyret, 2007, p. 63).

Neste sentido,ressalta-se que o ecoturismo (atividade
que depende da utilização do meio natural) pode
oferecer riscos ao ambiente, dependendo da forma que
as atividades ecoturísticas são desenvolvidas.
Alguns autores chegam a afirmar que em qualquer local
no qual há atividades turísticas (inclui-se o ecoturismo)
existe degradação do meio ambiente. O fato é que caso
não exista um planejamento adequado das atividades e
uma conduta consciente por parte dos ecoturistas,
respeitando a cultura e a economia local, o ecoturismo
irá provocar um impacto negativo na área receptiva, e
oferecer riscos aos recursos naturais, sociais e
culturais.
As tabelas a seguir mostram quais os benefícios e os
impactos e efeitos que o ecoturismo pode introduzir no
ambiente.

Potencial ecoturístico x Risco Natural = exemplo de área protegida no Rio de Janeiro

Fonte: Costa, N. (2002)

Fonte: Costa, N. (2002)

Impactos Negativos e Benefícios
do Ecoturismo

Fonte: Custó
Custódio, 1995 (In: “Aná
Análise ambiental: uma visão multidisciplinar”
multidisciplinar”- Tauk,
Tauk, 1995) e do site Ambiente Brasil
(http://www.ambientebrasil.com.br).
http://www.ambientebrasil.com.br). Adaptado por (V. Costa, 2006; R. Pinto, 2010).

Tabela 2 - Efeitos e Impactos Potenciais
do Ecoturismo

►

Fonte: Ministério do Meio Ambiente e S. Salvati (WWF-Brasil, in: http://www.ambientebrasil.com.br.)
Adaptado por (V. Costa, 2006; R. Pinto, 2010).

CONCLUSÃO
Segundo (N. Costa, 2008): o estabelecimento de atividades
recreativas e de ecoturismo, ainda não ocorreu com base em um
planejamento detalhado e eficaz, tanto no que diz respeito ao
controle e mitigação dos impactos negativos quanto ao fomento às
atividades potenciais.
Sendo assim, compreendendo que alguns riscos podem ser
previstos e até mesmo prevenidos, considera-se que os esforços da
sociedade devam ser focados na elaboração e adoção de medidas
preventivas e mitigadoras, no intuito de diminuir o impacto
causado pelas atividades ecoturísticas e, por fim, enfatiza-se, a
importância do desenvolvimento de projetos que objetivam a
análise do risco ambiental associado ao ecoturismo e que
contribuam para o planejamento e a gestão da atividade
ecoturística de forma participativa, auxiliando na diminuição dos
impactos ambientais e em seus riscos ambientes e naturais
associados.
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