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RESUMO 
 

O turismo é uma atividade em crescimento que tem relevante importância no 

cenário mundial, tanto pelo volume de recursos movimentados, quanto pelos 

desdobramentos positivos e negativos que pode ocasionar. Neste sentido, há 

que se planejar cuidadosa e responsavelmente a atividade a fim de torná-la a 

mais positiva possível, sem ignorar ou negligenciar seus efeitos negativos, dos 

quais se destacam os danos ao meio ambiente e a depreciação cultural dos 

núcleos receptivos. Se bem planejado e administrado, o turismo pode trazer 

benefícios para a comunidade que recebe o turista, com valorização cultural, 

melhoria socioeconômica e ganho de qualidade de vida. No cerne da questão, 

encontra-se a inclusão da comunidade no processo e a supremacia das 

necessidades dos moradores sobre as necessidades do turista, bem como a 

valorização do meio ambiente e da cultura acima da estimação econômica. O 

estudo de caso da comunidade de Guaramiranga enfoca a diversidade de 

percepção entre turistas e moradores acerca do turismo e seus efeitos ao meio 

ambiente e à cultura local. Um levantamento de dados por intermédio de 

entrevistas com turistas e moradores visa a esclarecer a visão de cada grupo 

sobre os desdobramentos da atividade turística no Município e a interpretação 

dos dados revela os anseios e perspectivas de cada lado sobre  meio ambiente 

e turismo. Conclui-se que os moradores conhecem e valorizam os atrativos 

locais e estão dispostos a se envolver na atividade do turismo, faltando-lhes 

incentivo e oportunidade.  
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1  INTRODUÇÃO 

O turismo é entendido como um fenômeno econômico, social e 

cultural com importantes impactos socioambientais (LEMOS, 1999). A 

importância e o significado do turismo no mundo cresceu de forma tão 

expressiva que a atividade se destaca na política geoeconômica e na 

organização espacial (CORIOLANO, 1998). 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), o 

movimento de turistas no mundo cresceu a uma taxa média anual de 7,32%, de 

1950 a 1991, e cerca de 5% ao ano, a partir de 1991 (OMT, 2003). Esse 

crescimento do turismo mundial ocorreu, segundo Ruschmann (1999), por meio 

do crescimento da demanda e em conseqüência da oferta turística, bem como 

das facilidades criadas para as viagens, que tornaram o mundo relativamente 

acessível, pois novos destinos foram descobertos e outros meios de transporte 

foram criados para encurtar o tempo de deslocamento nas viagens. 

O turismo é uma das segmentações econômicas, responsável por 

geração de emprego e renda, com maior crescimento mundial. Conforme a 

Organização Mundial de Turismo - OMT, em 20021, 715 milhões de pessoas 

movimentaram o turismo mundial, o que originou cerca de US$ 4,54 trilhões em 

receitas, correspondente a 10,2% do Produto Interno Bruto-PIB mundial, 

empregando cerca de 204 milhões de pessoas com atividades ligadas ao 

turismo. Em cada nove empregos no Planeta, um é na área de turismo, que 

envolve cerca de 52 setores diferentes da economia (EMBRATUR, 2003; 

ABAV, 2003). 

Apesar do cenário mundial do turismo ter sido afetado pelo atentado 

ao World Trade Center nos Estados Unidos, em 2001, e pela pneumonia 

asiática, em 2002/2003, o turismo apresenta uma perspectiva otimista. Calcula-

se que, em 2013, a atividade de viagens e turismo deverá produzir um impacto 

econômico de US$ 8,9 trilhões na economia mundial (ABAV, 2003). 

                                                 
1 Trabalha-se com dados de 2002, uma vez que a OMT só divulga os dados do ano anterior no 
final do ano seguinte, ou seja, dados de 2003 só estarão disponíveis ao final do ano de 2004, 
portanto não estão totalmente disponíveis para inclusão neste trabalho. 
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A importância do turismo cresce ano após ano, e os países, em 

especial, os em desenvolvimento, procuram no turismo uma forma de evolução  

socioeconômica. O Brasil, em particular, possui muitas belezas naturais e 

atrativos turísticos para desenvolver, mas, para tanto, é necessária a 

implementação de políticas para o segmento que considerem a conservação 

ou preservação ambiental. Há de se refletir numa nova axiologia para se 

relacionar turismo e meio ambiente. 

O turismo, apesar de ser um segmento econômico gerador de 

empregos forte e promissor, apresenta fatores em contraposição. Muitas vezes, 

em lugares onde o turismo é considerado desenvolvido, este se deu às custas 

de degradação ambiental e embates sociais e culturais com a comunidade 

local.  

Segundo Lemos (1999), os impactos socioambientais são 

preocupantes para o início do século XXI. O desenvolvimento do turismo e o 

meio ambiente estão intimamente ligados, o que requer mudanças na ética 

com que se considerem a sociedade, o meio ambiente e as exigências 

econômicas. 

Pesquisas motivacionais e de imagem de produtos turísticos 

realizadas na Europa demonstram que a demanda é sensibilizada cada vez 

mais com as questões ambientais, ao ponto de reagir a tragédias ecológicas. 

Assim, os ambientes naturais conservados ganham destaque no contexto 

turístico internacional, no qual a concorrência é intensa, e constituem a grande 

força mercadológica para o turismo no futuro (RUSCHMANN, 1999). 

A forma de turismo proposta a fim de conter os impactos negativos 

da atividade é a do turismo responsável, também chamado de ecológico ou 

sustentável (RUSCHMANN, 1999).   

O turismo sustentável apresenta-se por intermédio de modalidades 

como turismo cultural e de natureza e é visto como um modelo para o 

desenvolvimento sustentável, capaz de dinamizar economias locais, 

preservando ao mesmo tempo a cultura e o meio ambiente. 
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O envolvimento da comunidade é vital para o desenvolvimento 

sustentado do turismo, desde que faça parte de uma estratégia mais ampla e 

integrada, o que requer parcerias entre organizações públicas e privadas. 

No Estado do Ceará, reconhecido pela exuberância e beleza de seus 

recursos naturais, o turismo se alimenta, principalmente, desses atrativos. 

A preocupação com a preservação e conservação das características 

originais destes locais, no entanto, é muitas vezes relevada ao segundo plano2. 

Embora o turismo no Ceará esteja baseado na exploração das 

paisagens litorâneas, o patrimônio natural e cultural é muito mais amplo e 

reserva excelentes possibilidades também no interior do Estado. 

Em 1995 o Governo do Estado Ceará lançou o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável, em consonância com uma nova política de 

turismo que visava à interiorização como estratégia de fortalecimento regional. 

Para tanto, a SETUR espacializou o Estado em 6 regiões estratégicas, as 

macrorregiões turísticas3, interligadas e complementadas pelos contrastes das 

unidades geoambientais do litoral, das serras e do sertão. Pelas 

potencialidades que apresentam, retratam vocações turísticas específicas 

consideradas de grande relevância como âncora turística regional (SETUR, 

1999) 

Inserida na MRT4-Serras Úmidas/Baturité, Guaramiranga é um dos 

municípios serranos cearenses de maior atrativo turístico. Situa-se na Área de 

Proteção Ambiental do Maciço de Baturité. Também conhecida como “cidade 

das flores”, Guaramiranga surpreende seus visitantes com uma visão diferente 

do Ceará. O clima oscila entre 18 e 25oC.  A paisagem verde é realçada pelo 

colorido das flores, bem diversificadas (SETUR, 1997). 

                                                 
2 Um exemplo é a transformação que sofreu a praia de Canoa Quebrada que, reconhecida 
pelas suas belezas naturais, é assolada pelo turismo de massa e é descaracterizada ano após 
ano (MARTINS, 2002), inclusive com sérios impactos culturais. 
3 As seis Macrorregiões Turísticas do Ceará são: MRT1-Fortaleza/Metropolitana; MRT2-Litoral 
Oeste/Ibiapaba; MRT3-Litoral Leste/Apodi; MRT4-Serras Úmidas; MRT5-Sertão Central e 
MRT6-Araripe/Cariri. 
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Em virtude de o Município estar inserido numa região de proteção 

ambiental, o seu crescimento turístico torna-se objeto de análise desta 

pesquisa, tanto quanto a percepção do turista em relação e entendimento com 

o meio ambiente, bem como com a comunidade local.    

Parte-se da premissa de que o quadro ambiental apresentado ao 

turista de Guaramiranga não reflete a realidade e que a própria comunidade 

tem carência de educação e conscientização ambiental, o que pode 

comprometer tanto o meio ambiente como o próprio turismo. Pretende-se 

trabalhar também o aspecto da percepção diferenciada sobre o meio ambiente. 

Este estudo traz sugestões para a promoção do turismo sustentável 

em Guaramiranga, respaldando-se em pesquisa documental e bibliográfica, 

assim como dados primários recolhidos in loco. 

Os formuladores de políticas públicas e o Poder público podem 

encontrar neste trabalho informações que enfocam a visão e o comportamento 

de turistas e moradores de municípios turísticos, sua percepção do meio-

ambiente e da cultura da localidade visitada, subsidiando uma visão mais 

abrangente da fenomenologia do turismo, que leva em conta não só os 

aspectos financeiros e de infra-estrutura da atividade, e que deve ser 

incorporada aos projetos e políticas, visando a uma melhor adequação da 

atividade turística com enfoque na qualidade do produto turístico e no respeito 

à comunidade que o circunda, caminhando no sentido da inclusão da 

comunidade no processo turístico e da preservação ambiental e cultural da 

localidade turística, promovendo desta forma a sustentabilidade do turismo. 
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1.1  Objetivo geral 

Analisar as diferentes percepções socioambientais dos turistas e da 

comunidade no Município de Guaramiranga, Estado do Ceará.  

 

1.1.1  Objetivos Específicos 

a) identificar o perfil socioeconômico do turista que visita 

Guaramiranga; 

b) identificar e analisar a percepção ambiental do turista que visita 

Guaramiranga; 

c) identificar o perfil socioeconômico da comunidade de 

Guaramiranga; 

d) identificar e analisar a percepção ambiental da comunidade de 

Guaramiranga; 

e) identificar a percepção da comunidade de Guaramiranga em 

relação ao turismo.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Percepção  

 

Até o século XX, sensação e percepção se distinguiam pelo grau de 

complexidade. A sensação é o que dá aos seres as qualidades exteriores e 

interiores, isto é, as qualidades dos objetos e os efeitos internos dessas 

qualidades sobre aqueles. Na sensação, pode-se ver, tocar, sentir, ouvir 

qualidades puras e diretas: cores, odores, sabores, texturas. Sentimos o quente e 

o frio, o doce e o amargo, o liso e o rugoso, o vermelho e o verde etc. Sentir é 

algo ambíguo, pois o sensível é, ao mesmo tempo, a qualidade que está no objeto 

e o sentimento interno que o corpo possui das qualidades sentidas. Por isso, “a 

tradição costuma dizer que a sensação é uma reação corporal imediata a um 

estímulo ou excitação externa, sem que seja possível distinguir, no ato da 

sensação, o estímulo exterior e o sentimento interior” (CHAUÍ, 2004). 

Não se diz que sente o quente, vê o azul e engole o amargo. Pelo 

contrário, diz-se que a água está quente, que o céu é azul e que o alimento está 

amargo. Isto é, sentem-se as qualidades como integrantes de seres mais amplos 

e complexos do que a sensação isolada de cada qualidade. Por isso, se diz que, 

na realidade, há apenas sensações sob a forma de percepções, isto é, de 

sínteses de sensações. 

Duas concepções sobre a sensação e a percepção fazem parte da 

tradição filosófica: a empirista e a intelectualista. 

Para os empiristas, a sensação conduz à percepção como uma síntese 

passiva, isto é, que depende do objeto exterior. Para os intelectualistas, a 

sensação conduz à percepção como síntese ativa, isto é, que depende da 

atividade do entendimento. 

Para os empiristas, as idéias são provenientes das percepções. Para os 

intelectualistas, a sensação e a percepção sempre são confusas e devem ser 

abandonadas quando o pensamento formula as idéias puras. 
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A Filosofia moderna as superou numa nova concepção do 

conhecimento sensível. As mudanças foram trazidas por Edmund Husserl e pela 

Psicologia da Forma ou Teoria da Gestalt. Para eles, não há diferença entre 

sensação e percepção porque nunca se tem sensações parciais, contingentes ou 

elementares, isto é, sensações separadas de cada qualidade, que depois o 

espírito juntaria e organizaria como percepção de um único objeto. São sentidas  

e percebidas formas, isto é, totalidades estruturadas dotadas de sentido ou de 

significação. 

Assim, por exemplo, ter a sensação e a percepção de um cavalo é 
sentir/perceber de uma só vez sua cor (ou cores), suas partes, sua 
cara, seu lombo e seu rabo, seu porte, seu tamanho, seu cheiro, 
seus ruídos, seus movimentos. O cavalo-percebido não é um feixe 
de qualidades isoladas que enviam estímulos aos meus órgãos dos 
sentidos (como suporia o empirista), nem um objeto indeterminado 
esperando que meu pensamento diga às minhas sensações: "Este 
objeto é um cavalo" (como suporia o intelectualista). O cavalo-
percebido não é um mosaico de estímulos exteriores (empirismo), 
nem uma idéia (intelectualismo), mas é, exatamente, um cavalo-
percebido (CHAUÍ, 2004). 
 
 

 

2.1.1  Percepção Ambiental 

 

O estudo da percepção ambiental é de fundamental importância para 

que se possa compreender melhor as inter-relações do Homem com o ambiente, 

suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas. 

A percepção ambiental é a resposta dos sentidos aos estímulos 

ambientais (percepção sensorial) e a atividade mental resultante da relação com o 

ambiente (percepção cognitiva). Esta percepção traz ao indivíduo novos dados 

para a compreensão do seu entorno, ao estabelecer relações com o ambiente no 

qual está inserido (TUAN, 1980). 
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Cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente frente às 

ações sobre o meio. As respostas ou manifestações são, portanto, resultado das 

percepções, dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada 

indivíduo. Embora nem todas as manifestações psicológicas sejam evidentes, são 

constantes, e afetam a conduta, na maioria das vezes, inconscientemente 

(FAGGIONATO, 2003). 

Segundo Santos (1996), a percepção do meio-ambiente pelo ser 

humano pode produzir relações menos destrutivas a eles. 

A investigação da percepção nas relações humano-ambiente 
contribui para a utilização menos impactante dos recursos 
ambientais, possibilitando o estabelecimento de relações mais 
harmônicas entre o ser humano e o ambiente (SANTOS, 1996, 
apud LIMA, 2003). 
 

Para Tuan (1980), a partir do estabelecimento de relações afetivas com 

o ambiente, cada indivíduo obtém informações que interferem nas formas de 

relacionamento dele com seu entorno, podendo promover mudanças de atitude a 

partir de certo grau de envolvimento. Dessa maneira, entende-se que cada 

morador do Município de Guaramiranga traz informações diferentes sobre o 

ambiente e a qualidade ambiental de seu entorno. 

Todo lugar tem um valor relativo atribuído a ele em função das 

experiências pessoais individuais, criadas a partir de uma complexa relação entre 

sentimentos e idéias formados ao longo da vida do indivíduo. Como toda pessoa 

percebe seletivamente o que lhe é interessante de acordo com seu contexto 

sóciocultural, esta percepção leva ao aprendizado de informações sobre a 

realidade mediante os cinco sentidos fundamentais. Pela cognição, as 

informações percebidas pelos sentidos são processadas, selecionadas e 

armazenadas. De acordo com o interesse e a necessidade, recebem, então um 

significado para o indivíduo (LIMA, 2003). 
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Como a comunidade do Guaramiranga tem, além das raízes, uma 

grande parte de sua infância e juventude vividas na região, estabelecendo 

relações ambientais individuais diversas, formadas por uma percepção, tanto 

sensorial como cognitiva, e atribuindo valores afetivos ao meio-ambiente, 

imagina-se que ela tenha um grande interesse na preservação ambiental e 

cultural da sua localidade. 

Os turistas que visitam a região, por outro lado, mormente cidadãos 

fortalezenses, têm uma formação de percepção diversificada, uma vez que 

passaram sua infância e juventude longe do meio-ambiente de Guaramiranga, 

provavelmente não produziram as mesmas relações afetivas com a localidade. 

Indaga-se, então, se o turista tem a mesma perspectiva de valorização e 

preservação do ambiente e da cultura do Município turístico de Guaramiranga. 

Como fator atenuante, há que se referir à valorização do que se 

dipuseram a pagar para ter a oportunidade de usufruir. Uma vez que investiram 

recursos materiais e tempo para visitar a região, imagina-se que, de alguma 

forma, valorizam a localidade visitada, independentemente da motivação da 

viagem, e que, por isso também, podem se manifestar favoráveis à conservação 

da localidade. 

Saber como os indivíduos com quem trabalharemos percebem o 
ambiente em que vivem, suas fontes de satisfação e insatisfação é 
de fundamental importância, pois só assim, conhecendo a cada 
um, será possível a realização de um trabalho com bases locais, 
partindo da realidade do público alvo (FAGGIONATO, 2003). 
 

Outro foco a se questionar é a percepção do que é exatamente a 

conservação ambiental e cultural. Para uns, poluir pode significar não jogar um 

saco de lixo no rio, enquanto jogar uma lata ao chão não tem problema algum, 

pois “alguém” vai varrer a rua e recolher a lata. Ao mesmo tempo, para outro, 

preservar é escolher um meio de hospedagem que tenha causado pouco impacto 

ambiental na sua construção ou até preferir usar os serviços de um restaurante 

que seja de propriedade de um membro da comunidade, em detrimento de um 

outro visivelmente de proprietário exógeno. 
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Também se pretende indagar se a comunidade está se sentindo 

beneficiada com o turismo e se a sua percepção em relação à presença de 

turistas afeta a percepção da necessidade de preservação ambiental, uma vez 

que eventuais benefícios advindos do turismo reforçam a necessidade de se 

manter preservado o que os atrai à localidade, ou que, paradoxalmente, a 

comunidade entenda que, além de não se beneficiar da atividade, o turismo está 

contribuindo para a piora da condição ambiental, e não queira turistas por perto. 

 
2.2. Turismo no Brasil 

 

O Brasil é o 4o destino turístico nas Américas e o 2o destino turístico da 

América do Sul. Segundo o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), em 

2003 o Brasil recebeu 4,3 milhões de turistas estrangeiros. Em 2003, a renda 

direta e indireta gerada pelo turismo internacional foi de cerca US$ 3,5 bilhões 

(EMBRATUR, 1992-2002; ABAV,2003). 

Em 1995 o Brasil ocupava o 43º lugar entre os países que mais 

receberam visitação de turistas estrangeiros (CORIOLANO, 1998), tendo recebido 

1,7 milhão de turistas que movimentaram US$ 2,1 bilhões. Em 2002, o Brasil 

passou a ocupar a 29ª posição no ranking mundial de países mais visitados por 

estrangeiros, recebeu 3,8 milhões de turistas estrangeiros e obteve US$ 3,1 

bilhões em divisas (OMT, 2003). Esses indicadores podem ser observado na 

tabela 1. 
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TABELA-1 Ranking do Turismo receptivo mundial em 2002 
RANKING PAÍS MILHÕES DE TURISTAS 

1 º França 76 

2 º Espanha 49 

3 º Estados Unidos 44 

4 º Itália 34 

5 º Reino Unido 25 

6 º China 24 

10 º Áustria 17 

27 º Indonésia - 

28 º Argentina - 

29 º Brasil 3,8 

Fonte:OMT, 2003 

Em boletim especial, a ABAV publicou dados de 2003 (da OMT) 

indicando que o Brasil caiu para a 34a posição no ranking internacional, em 

decorrência, principalmente da crise na Argentina, principal emissor de turistas 

para o Brasil. 

O destino dos turistas estrangeiros para as cidades brasileiras em 2003 

estão relacionadas na tabela 2. A cidade do Rio de Janeiro  ocupa a 1a posição e 

a cidade de Fortaleza está na 8ª posição no geral e a 3a cidade mais visitada no 

Nordeste. 

 

TABELA-2 Cidades brasileiras visitadas pelos turistas estrangeiros 
 CIDADES % DE TURISTAS 

ESTRANGEIROS 

1 Rio de Janeiro 28,7 

2 São Paulo 17,0 

3 Florianópolis  15,7 

4 Foz de Iguaçu 11,4 

5 Salvador 11,1 

6 Recife 7,2 

7 Porto Alegre 7,1 

8 Fortaleza 5,6 

Fonte: ABAV, 2003   
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Quanto ao turismo interno, Sudeste e Nordeste juntos correspondem a 

¾ do turismo doméstico receptivo. A tabela 3 ilustra a demanda nacional (interna) 

para cada região. 

TABELA-3 Mercado receptivo do turismo doméstico 
 Região Percentual de turistas 

1 Sudeste 43,5 

2 Nordeste 29,1 

3 Sul 18,39 

4 Centro-oeste 6,27 

5 Norte 2,73 
  Fonte: SETUR-CE, 2002 

 

Por acreditar no turismo como gerador de desenvolvimento o Governo 

federal e os estados investiram US$ 8 bilhões nos últimos anos para fomentar o 

turismo brasileiro tendo como principal instrumento o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR). Entre os investimentos está a 

construção ou modernização de 8 aeroportos na região Nordeste; a restauração 

de 22 mil metros quadrados de patrimônio histórico; a execução de 17 projetos de 

saneamento básico e a construção de 280 quilômetros de estradas. Além disso, o 

Governo federal alçou o turismo à categoria de pasta ministerial, o que se 

entende como um real compromisso com as premissas de desenvolvimento 

socioeconômico (AGÊNCIA BRASIL, 2003).  

Parte do resultado satisfatório atingido frente a outras regiões decorre 

do Programa de Desenvolvimento do Turismo para o Nordeste (PRODETUR-NE), 

que se iniciou em 1995 e foi inserido no plano de ação governamental “Brasil em 

Ação”. Seu principal objetivo é a expansão e consolidação da atividade turística 

no Nordeste, de forma planejada e que contemple o desenvolvimento, ofereça 

postos de trabalho e absorva a mão-de-obra local (PRODETUR, 1999). O 

programa abarca os nove estados nordestinos e a região norte de Estado de 

Minas Gerais. 
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Os recursos disponíveis para as ações do PRODETUR têm fonte 

principal no Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) e no Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), enquanto o Banco do Nordeste (BNB) 

é o agente repassador. 

Os recursos estão direcionados à melhoria, ampliação e implantação de 

infra-estrutura (saneamento, tratamento de resíduos, recuperação de estradas e 

rodovias etc), reforma e construção de aeroportos, desenvolvimento institucional 

dos órgãos estaduais e municipais e recuperação e manutenção do patrimônio 

histórico, cultural e natural. No Ceará, até o ano de 1999, o PRODETUR investiu 

aproximadamente R$ 160 milhões. O projeto “âncora” é localizado na praia do 

Cumbuco, na costa oeste do Ceará (PRODETUR, 1999). 

Em 1999, iniciou-se o PRODETUR II, com a assinatura de mais um 

contrato com o BID, com o repasse de mais US$ 400 milhões a serem investidos 

no desenvolvimento do turismo. 

A capital, Fortaleza, é o portal de entrada do turista que visita o Estado 

e a reforma do Aeroporto Pinto Martins, que o elevou à condição de aeroporto 

internacional, foi beneficiada pelo PRODETUR I e propiciou um salto de 761 mil 

turistas em 1995 para 1.706 mil visitantes em 2002, uma variação de 124,%, ou 

seja, cresceu em média 13,7% ao ano (SETUR, 2002b). 

Apesar da demanda nacional (83,6%) ser muito superior à demanda 

externa (16,4%), a reforma desse aeroporto teve tamanho impacto pelo fato de a 

grande maioria dos turistas que visitam o Estado utilizarem o transporte aéreo 

para chegar ao Ceará. 70,4% dos turistas nacionais e 87,7% dos turistas 

estrangeiros chegaram a Fortaleza de avião em 2002, sendo os principais 

emissores domésticos, por ordem decrescente, São Paulo, Pernambuco e Rio de 

Janeiro (SETUR, 2002c, p12). 

O programa também contemplou a construção e melhoria das estradas 

da costa litorânea cearense, largamente utilizada na distribuição do fluxo turístico, 

que tem como base a Capital.  
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O PRODETUR II visa a estimular as vocações econômicas locais, 

contribuir para a criação e fortalecimento dos empreendimentos e originar novas 

oportunidades de emprego e renda sustentáveis. 

Em razão desses investimentos do Governo e da iniciativa privada, 

aliada à diminuição das viagens de brasileiros ao exterior pela elevação do valor 

do dólar frente ao real, o turismo no Ceará cresceu significativamente nos últimos 

anos, principalmente após a reforma do aeroporto internacional Pinto Martins, o 

que contribuiu para a oferta de emprego e melhoria da renda da população. 

Segundo a Secretaria do Turismo do Estado (SETUR), em 2002, o 

nível de empregos nos setores produtores de bens e serviços de consumo 

turístico cresceu 7,0% ao ano no Estado. A participação da renda gerada pelo 

turismo no Produto Interno Bruto (PIB) passou de 7,2% em 2002 para 8,7% em 

2003, ocorrendo uma receita turística no Estado de R$ 2,28 bilhões em 2003. 

(SETUR/CE, 2002b; SETUR/CE, 2004).   

O Estado do Ceará posiciona-se bem no ranking nacional de fluxos 

turísticos domésticos e em 2002 ocupava o 4º lugar. A sua frente, em ordem 

decrescente, estavam os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia (SETUR, 

2002b). Observa-se então que o Ceará atrai muito mais o turista doméstico, 

posicionando-se em 4o lugar, do que turistas internacionais, posicionando-se em 

8o lugar. 

Com 573km de belas praias, o Ceará oferece muitos produtos 

turísticos4, e, embora o segmento sol e praia definam o produto turístico básico do 

Estado, pode-se encontrar a oferta de um conjunto de produtos turísticos com 

formatação diferenciada, como as inscrições rupestres na serra do Araripe, 

açudes como o de Banabuiú, Pentecostes e Castanhão, lagamares, cidades 

serranas como Guaramiranga, Ubajara e Viçosa do Ceará, cachoeiras como a 

bica do Ipu, cachoeira dos Espanhóis e cachoeira Parque das Águas, assim como 

                                                 
4 Produto turístico pode ser definido como um conjunto de bens e de serviços ofertados por um 
destino com poder de atrair consumidores residentes em outros locais (turistas). No agregado, o 
produto de um destino turístico pode ser considerado como um produto composto, cujos 
componentes são refletidos pelos fatores motivacionais (BARRETO, 1999). 
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turismo com motivação religiosa e cultural, como a peregrinação de romeiros a 

Juazeiro do Norte e Canindé e aspectos culturais como forró e artesanato 

(SETUR, 2002b).  

Além da geração de emprego e renda, citados anteriormente, a 

atividade do turismo pode desencadear uma melhoria na qualidade de vida da 

população residente nas áreas onde ela é explorada. Isso porque o 

desenvolvimento desta atividade depende de equipamentos de lazer, de 

comércio, hospedagem e entretenimento com qualidade, bem como de infra-

estrutura adequada, como bons aeroportos, rodovias, segurança, limpeza urbana 

e de rede pública de saúde. Tais elementos devem ser usufruídos tanto pelos 

turistas como pela  população local (ABAV, 2003).   

Em razão dos benefícios citados para a população residente do centro 

receptor, países em desenvolvimento, tanto na Ásia como na América Latina e 

África, acreditam no turismo como forma estratégica de desenvolvimento 

socioeconômico. 

  

2.3 Conceitos Gerais do Turismo 

 

Para entendimento da fenomenologia do turismo, é necessário, 

segundo Andrade (1998), estabelecer a relação Homem, espaço e o tempo. Estas 

três variáveis, juntas, levam a uma reflexão equilibrada a respeito do fenômeno 

“viagem”. O Homem é o autor do ato de viajar; sempre que se movimenta 

fisicamente, o Homem o faz no espaço e consome determinado tempo.  

O elemento tempo é o de maior variabilidade, pois resulta do espaço a 

ser percorrido, considerando o ponto de partida e o local de chegada ou entre o 

início e o fim da ação do ser (Homem) que se locomove (ANDRADE, 1998). O 

tempo, nestes casos, faz uma relação com  a velocidade maior ou menor dos 

tipos de transporte utilizados e da  permanência intermediária entre o ponto inicial 

e o de chegada.      
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Estabelecida essa relação Homem, tempo e espaço, pode-se definir o 

que é turismo. A definição aceita do ponto de vista formal pela OMT é embasada 

no conceito de De la Torre, que diz: 

O turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento 
voluntário e temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, 
fundamentalmente, por motivos de recreação, descanso, cultura 
que trasladam do seu lugar de residência habitual para outro, no 
qual exercem nenhuma atividade lucrativa ou remunerada, gerando 
múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural 
(DE LA TORRE, 1992. p.19). 

Segundo Barreto (1999), viagem se diferencia de turismo. No turismo, 

a viagem é apenas uma parte. Viagens por motivos de negócios, estudos, saúde, 

religião, congressos, entre outros, são entendidos como compromissos sociais e 

não são tidos como motivos para o turismo, apesar destes viajantes utilizarem-se 

dos mesmos equipamentos destinados às práticas efetivas de turismo. Esse é um 

conceito muito polêmico, uma vez que ao utilizar os mesmos meios e 

equipamentos, turista e viajante não-turista, com demandas e comportamentos 

tão semelhantes, confundem-se, tornando dissociável sua participação na 

atividade sociocultural e econômica que representa o turismo. 

Pessoas que viajam por motivos de negócios ou congressos, por 

exemplo, usufruem os mesmos meios de hospedagem e, muitas vezes, incluem 

oportunamente, em suas viagens, visitação a pontos turísticos e momentos de 

recreação. Deste modo, os diversos motivos para viagens, apesar de gerarem 

controvérsias, movimentam toda a cadeia produtiva do turismo.  

Pela sua própria natureza, o turismo pode ser emissivo ou receptivo. 

Emissivo quando comercializa e envia turistas para fora do local; receptivo 

quando recebe,transporta e acolhe turistas vindos de fora. De La Torre (1992) diz 

que o turismo emissivo é um turismo economicamente passivo, pois não traz 

dividendos para o núcleo emissor; já o turismo receptivo é considerado como 

ativo, pois movimenta a economia local. 
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A definição de turista adotada pela Organização Mundial do Turismo 

(OMT), apresentada por De La Torre (1992), distingue o turista como: 

Visitante temporário, proveniente de um país estrangeiro, que 
permanece no país mais de 24 hs e menos de 3 meses, por 
qualquer razão, exceção feita de trabalho (DE LA TORRE, 1992, 
p.19). 

A EMBRATUR também cita a OMT na definição de turista como sendo 

“Um visitante que permanece uma noite pelo menos em um meio de hospedagem 

coletivo ou privado no país visitado” (EMBRATUR 2003). 

Beatriz Gelas Lage cita em seu livro que muitos especialistas 

consideram como turismo “as viagens para regiões que distam mais de 50 milhas 

dos locais de residência” (LAGE, 1991, p. 24). 

Dentre as muitas outras definições, todas redundam em dois aspectos 

comuns e importantes: 

a) para que haja realização de atividade turística, deve haver deslocamento 

pessoal à localidade diversa da cidade onde o viajante possui residência fixa 

ou habitual; e 

b) para ser considerado turista, além de preencher as finalidades exigidas pela 

natureza do fenômeno, o visitante deve permanecer no receptivo, 

temporariamente, em prazo superior a 24 horas. 

Andrade (1998) cita que, num âmbito mais moderno, “pela doutrina e 

pela prática”, pode-se admitir a seguinte conceituação: 

Turista é a pessoa que, livre e espontaneamente, por período 
limitado, viaja para fora do local de sua residência habitual, a fim de 
exercer ações que, por sua natureza e pelo conjunto das relações 
delas decorrentes, classificam-se em algum dos tipos, das 
modalidades e das formas de turismo (ANDRADE, 1998, p.43). 

Pessoas com permanência inferior a 24 horas no núcleo receptor são 

considerados excursionistas. As definições seguem, de uma maneira geral, as 

mesmas características do turista, com a ressalva de permanecerem menos de 

24 horas na cidade visitada.  
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Há ainda outra distinção: visitante. O termo designa o passageiro que 

permanece alojado em navio ou embarcação assemelhada e, diariamente, 

durante o tempo de sua permanência, dirige-se à terra para o estabelecimento de 

relações consideradas características do exercício turístico. Há uma tendência 

contemporânea que indica como visitante, além dos hóspedes de embarcações, 

também as pessoas que, fora de seus domicílios habituais, hospedam-se 

temporariamente em residências de familiares, casas próprias ou alugadas, ou 

ainda em acampamentos ou instituições não comerciais de hospedagem e 

serviços (ANDRADE, 1998). 

Turistas ainda são classificados conforme seus modelos 

comportamentais como alocêntricos, mesocêntricos e psicocêntricos (PLOG, 

1972, apud BARRETO, 1999). Os alocêntricos são turistas exploradores, 

aventureiros, interagem culturalmente com a comunidade local e não gostam de 

grandes massas turísticas. Os mesocêntricos viajam individualmente ou em 

pequenos grupos de pessoas já conhecidas, normalmente não utilizando serviços 

de agências. A interação com a população local é mais comercial. Os 

psicocêntricos utilizam-se dos pacotes turísticos ofertados por agências, buscam 

viajar em grandes grupos, são influenciados pela mídia e por questões de status 

social. Viajam sempre para destinos de prestígio e renome. 

As ocasiões de viagens, bem como os meios de transporte, o tempo de 

permanência e a utilização dos equipamentos de recreação dependem, em 

especial, do poder aquisitivo dos turistas. O poder aquisitivo também influencia no 

modelo comportamental, estes modelos, porém,  também estão relacionados com 

a cultura e origem destes turistas. Os europeus, por exemplo, podem apresentar 

motivações diferentes dos norte-americanos (BARRETO, 1999). 

O comportamento e a forma como o turista, excursionista ou visitante 

interage com o núcleo receptor, seu ambiente e comunidade, são de vital 

importância para este trabalho, suscitando a necessidade de melhor caracterizar 

as várias possibilidades e modalidades de turismo, destacando-se entre elas o 

ecoturismo. 
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A Ecoturism Society define ecoturismo de uma forma simples e direta: 

Uma forma responsável de viajar em áreas naturais, conservando o 
meio ambiente e proporcionando o bem estar para os moradores 
das destinações” (LINDERBER & HAWKINS, 1993, apud 
RUSCHMANN, 1999, p.73). 
 

Mais abrangente é a definição de ecoturismo de Ceballos-Lascurain: 

Turismo que consiste na visitação de áreas naturais não 
contaminadas e isoladas com o objetivo específico de recreação, 
estudo e apreciação da paisagem, das plantas e animais, bem 
como qualquer manifestação cultural existente nestas áreas 
(CEBALLOS-LASCURAIN apud BOO, 1990). 
 

Pelas definições supracitadas pode-se perceber que o ecoturismo 

necessita de um planejamento sustentável, talvez até de forma mais enfática que 

outras modalidades de turismo. 

 

2.3.1  Turismo e Planejamento Sustentável 

 

Os anos de 1950 a 1970 foram marcados pelo forte crescimento do 

turismo mundial, caracterizado pela atividade de turismo de massa, quando houve 

uma explosão de demanda turística nos países desenvolvidos, sem precedentes. 

O domínio do turismo sobre a natureza e as comunidades receptoras acarretou 

impactos sobre a cultura e paisagens locais de visitação. Frente aos efeitos 

negativos5 provocados pelo turismo, o afluxo massivo de turistas passou a ser 

questionável (RUSCHMANN, 1999, p.25). 

As necessidades capitalistas de crescimento econômico exercem forte 

pressão sobre o tema e, em muitos casos, as expectativas econômicas se 

sobrepõem aos demais fatores, como sugere Lage ao abordar o assunto: 
                                                 
5 Efeitos negativos que podem ser considerados: especulação imobiliária; desmatamentos; 
“expulsão” da comunidade para a periferia a fim de construção de grandes meios de hospedagem 
chamados de “resorts”,  modificação e perda dos costumes locais; xenofobia; má distribuição de 
renda; visitação superior  à capacidade de carga de atrativos naturais; entre outros. 
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O turismo por ser uma indústria vasta e complexa deve ter as suas 
principais metas de crescimento quantitativo e qualitativo 
programadas e elaboradas através de um plano econômico, que 
deve ser definido como sendo um conjunto específico de metas 
econômicas quantitativas e qualitativas a serem atingidas em um 
período de tempo. É uma tentativa de coordenar o processo de 
decisão econômica a longo prazo, influenciando e controlando o 
nível de crescimento das principais variáveis econômicas [...] 
(LAGE, 1991, p. 107, grifou-se) 
 

Já para Ruschamann (1999), “a questão fundamental é a necessidade 

de controlar o crescimento quantitativo dos fluxos turísticos, uma vez que os 

ecossistemas podem ficar irremediavelmente comprometidos”.  

Para ser considerado forte alternativa de desenvolvimento 

socioeconômico, o turismo deve ser praticado de forma racional e coerente em 

relação à capacidade de carga6 dos atrativos naturais e respeito às bases da 

cultura local. 

O turismo sustentável está embasado nas diretrizes e conceituações 

de desenvolvimento sustentável. Conforme o relatório de Brundtland, da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, escrito em 1987, o 

conceito de desenvolvimento sustentável, o qual é aceito mundialmente por 

atores sociais, ONGs, órgãos públicos e privados, é: 

O Desenvolvimento Sustentável é o que satisfaça as necessidades 
do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, 
de satisfazerem suas próprias necessidades (AGENDA 21, 1999; 
HAUWERMEIREN, 1998, p:98). 
 

Para Sachs (1994), devem ser estabelecidas estratégias 

ambientalmente adequadas em qualquer segmentação econômica a fim de 

promover um desenvolvimento social e econômico eqüitativo. Desta feita, 

entende-se que o desenvolvimento sustentável submete as atividades 

econômicas à racionalização dos recursos naturais, observando a capacidade do 

ecossistema em absorver os efeitos destas atividades.  
                                                 
6 Capacidade de carga é o número máximo de visitantes que uma área pode suportar, antes que 
ocorram alterações indesejáveis no meio físico e sociocultural. 
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Se bem planejado dentro dos princípios da sustentabilidade, o turismo 

tem um impacto positivo e pode ser um catalisador para a restauração, 

preservação e revitalização de paisagens naturais e culturais, podendo reforçar a 

cultura local e contribuir para a geração de empregos e renda das comunidades 

(DIAS, 2003). 

Petrocchi (2000) dispõe o turismo sustentável dentro de um processo 

de longo prazo, a fim de garantir a sobrevivência da atividade. A figura 1 ilustra a 

concepção de sustentabilidade desse autor. 

 
FIGURA-1: Bases do turismo sustentável (PETROCCHI, 2000) 
 
 

Na concepção de Petrocchi (2000), o centro receptor só terá 

sustentabilidade no longo prazo se houver cuidado com o meio ambiente 

(conservação e/ou preservação ambiental), cuidado com o meio urbano (infra-

estrutura e conservação de monumentos e prédios históricos), formação 

profissional (preparação da comunidade para prestar serviços de qualidade e 

obter renda na atividade) e conscientização da população (preparação da 

população para o contato com culturas diferentes dos visitantes sem prejuízo à 

sua própria cultura). 
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2.3.1.1  Tendências para o Desenvolvimento do Turismo 

 

Conforme citado anteriormente, o turismo é um segmento em plena 

expansão em todo o mundo e que vem apresentando crescimento continuado no 

número de viajantes, aumento no volume de dinheiro movimentado pela atividade 

e crescimento de empregos ligados ao turismo. Também ocorre um melhor 

posicionamento do Brasil nesse mercado. O futuro da atividade mostra-se 

promissor e muito se especula sobre seu futuro. 

Para Ruschmann (1999), dentre os prognósticos para o turismo, o 

ecoturismo é o que se faz mais viável. Para tanto, o planejamento envolvendo a 

conscientização e sensibilização ambiental,  a adoção de estratégias para 

preservação do patrimônio natural e cultural, gestão participativa, 

comprometimento e investimento das autoridades públicas e das instituições 

políticas e adaptação coerente dos espaços para atividades de lazer culminarão 

na sustentabilidade desta atividade.  

A busca e o contato com paisagens naturais são características de 

grande parte da demanda turística. O ecoturismo desponta como um modelo para 

o turismo sustentável e é empregado em vários núcleos turísticos receptores.  

A denominação "ecoturismo” surgiu na década de 1980 para viagens 

especializadas ligadas à natureza. A crescente procura por experiências turísticas 

em ambientes naturais relativamente intactos fez com que o ecoturismo se 

tornasse o segmento de mercado nacional e internacional de turismo com os 

maiores índices de crescimento (NIEFER & SILVA, 1999).  

Castilho & Herrscher (1997. apud NIEFER & SILVA, 1999) relatam que 

o ecoturismo origina bilhões de dólares por ano e que ele está crescendo a taxas 

de 10% a 15% a.a. Somente em 1990, foram gastos US$ 220 bilhões em 

atividades ecoturísticas. O número de chegadas em países desenvolvidos cresce 

cerca de 3,5 % a. a., enquanto o hemisfério sul mostra um crescimento de 6 % 

a.a., em razão das suas riquezas naturais e culturas indígenas. 
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O ecoturismo abrange várias atividades, como observação da flora e 

fauna, turismo de aventura (p.ex.: rafting, montanhismo, cavalgadas), caça e 

pesca e pesquisa. O ecoturista geralmente participa de uma ou mais destas 

atividades (NIEFER & SILVA, 1999). 

No Brasil, as "Diretrizes para uma política nacional de ecoturismo" 

conceituam "ecoturismo" da seguinte forma:  

[...] 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 
através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar 
das populações envolvidas (DPNE, 1994; EMBRATUR, 1994 p.19, 
apud NIEFER & SILVA, 1999).  

 

A principais diretrizes para o ecoturismo são: 

 
•preparar os viajantes para cada encontro com culturas locais, 
animais e plantas nativas;  
•minimizar os impactos dos visitantes no meio-ambiente, 
fornecendo literatura e instruções específicas, guiando pelo 
exemplo e tomando ações corretivas;  
•usar liderança adequada e manter grupos suficientemente 
pequenos para garantir um impacto mínimo no destino. Evitar áreas 
com manejo insuficiente e super-visitação;  
•assegurar que administradores, pessoal e empregados 
contratados saibam e participem da política da empresa para 
prevenir impactos no ambiente e na cultura local;  
•preparar os viajantes visando minimizar os seus impactos 
negativos, tanto em aspectos ambientais quanto culturais;  
•fornecer programas de treinamento aos administradores, pessoal 
e empregados contratados. Estes programas devem visar a melhor 
orientação do visitante de ecossistemas frágeis; 
•contribuir para a conservação das regiões visitadas;  
•ofertar empregos competitivos à população local; 
•oferecer acomodações adequadas ao local, que não estejam 
desperdiçando recursos ou destruindo o meio-ambiente. Elas 
devem fornecer ampla oportunidade para o estudo do ambiente e 
um intercâmbio harmonioso com as comunidades locais; 
•fornecer educação ambiental. 
(DPNE – Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo. 
Brasília: EMBRATUR, 1994). 
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O envolvimento da comunidade é vital para o desenvolvimento 

sustentado do turismo e, em especial, da modalidade “ecoturismo”, desde que 

faça parte de uma estratégia mais ampla e integrada, o que requer sólidas 

parceiras entre organizações públicas e privadas.  

 

   2.3.1.2  O Turismo e a Formação de Recursos Humanos 

 

A formação de recursos humanos é imprescindível para a atividade 

turística, tanto no âmbito de qualificação profissional como na sensibilização e 

educação ambiental. 

No Brasil, de uma maneira geral, os recursos humanos são 

considerados como custos por parte do empresariado (RABAHY, 1990) em vez 

de serem considerados investimentos. 

O turismo é uma atividade prestadora de serviços e a qualidade 

profissional da mão-de-obra inserida direta ou indiretamente determina o sucesso 

do setor. Ao contrário da indústria, o serviço é produzido no mesmo instante em 

que é utilizado, não há possibilidade de retrabalho ou descarte de erros de 

produção. Isso ocasiona grande risco de falha e conseqüente perda de qualidade, 

ao mesmo tempo em que possibilita oportunidades excelentes de adaptação ou 

adequação da oferta às necessidades dos clientes. Portanto, a qualidade da mão-

de-obra é elemento fundamental no sucesso de todo o processo, em que o nível 

de preparo dos trabalhadores do setor representa uma necessidade relevante. 

A formação e aprimoramento profissional da mão-de-obra turística para 

o desempenho das atividades implicam adoção de técnicas e equipamentos 

modernos, ganho de produtividade e a conseqüente melhoria da remuneração do 

setor (RABAHY,1990).  
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Em países como o Brasil, a insuficiência e a desvalorização de 

profissionais adequadamente qualificados constituem entraves para o 

crescimento e desenvolvimento do turismo.  

Instituições públicas e privadas de ensino em turismo e hotelaria são 

importantes aportes para a qualificação dos recursos humanos. A principal 

deficiência apresenta-se, porém, nas funções mais operacionais (diretas e 

indiretas) 7.   

Recentemente (em 2001), por meio do Programa Nacional do Turismo 

(PNT), efetivamente se incorporou um planejamento para a formação dos 

recursos humanos no País. 

O macroprograma 5 – Qualidade do Produto Turístico do PNT 

contempla o Programa de Normatização da Atividade Turística e o Programa de 

Qualificação Profissional. 

O PNT diz a respeito da qualificação profissional: 

[...] por meio de programas de qualificação profissional, elevar a 
qualidade da oferta turística nacional, fator essencial para inserir o 
país competitivamente no mercado internacional  (PNT, 2003, p.9). 
 

Ainda, segundo o PNT, existe a necessidade de fornecer ao 

consumidor nacional e estrangeiro um referencial de qualidade, garantindo aos 

turistas seus direitos quando da aquisição de um produto ou serviço turístico.    

O macroprograma 5 busca desempenhar um papel indutor da 

qualificação dos serviços prestados e a estimular os mecanismos de fiscalização 

para evitar a prática de abusos, tanto nas relações internas do setor quanto na 

venda ao consumidor.  

                                                 
7 Todas as  funções operacionais são ligadas ao conceito de hospitalidade. Podem ser 
mencionados desde o garçom, o guia, camareiras, recepcionistas (direta), assim como indivíduos 
que trabalham no comércio de uma maneira geral e profissionais liberais como os artesãos, 
taxistas, etc. (indireta). 
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Para Barreto (1999), o tipo de educação adequada a ser empregada  é 

a “iluminista”, segundo a qual as pessoas sejam capazes de interpretar os 

problemas da sociedade atual e que saibam aprender e frquentar programas de 

reciclagem continuamente. O estudo do turismo pode dar-se em diversas 

especializações como a Sociologia, Economia, Geografia, História, Administração 

bem como em níveis mais técnicos e operacionais.  

O fundamental é que em todos os níveis ocorram a concepção real da 

fenomenologia do turismo, a concepção de hospitalidade e a integração da 

atividade com as dimensões sociais, culturais e ambientais. 

 

2.3.1.3  Influências e Alterações Socioculturais Provocadas pelo Turismo 

 

A constante presença de visitantes em locais turísticos proporciona o 

contato e o intercâmbio das culturas de visitante e visitado, modificando o 

cotidiano e interferindo na comunidade de uma maneira ou de outra. Essa 

interferência pode produzir problemas ou benefícios para a comunidade local, 

dependendo de como ocorre. 

Os impactos desfavoráveis apresentam-se com maior intensidade 
nos locais onde o afluxo de turistas é muito grande (turismo de 
massa) e os estudiosos alertam para os riscos do 
comprometimento da autenticidade e espontaneidade das 
manifestações culturais (RUSCHMANN, 1999, p. 50). 
 

Dentre os principais efeitos negativos possíveis do turismo sobre a 

cultura e a sociedade das localidades receptivas estão: a descaracterização do 

artesanato que é objeto de modificações e é produzido em quantidade para virar 

souvenir; a transformação de manifestações tradicionais espontâneas em rituais 

pré-arranjados de entretenimento; a banalização das crenças e rituais pela 

utilização de seus símbolos e objetos sagrados, como decoração em hotéis e 

restaurantes; depreciação do patrimônio histórico pelo elevado afluxo de 

visitantes e construção de estruturas de apoio e acesso; a incorporação de 

objetos e hábitos exógenos à cultura local, como vestuário e alimentação, 

importados para venda aos turistas; a degradação social desencadeada por 
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práticas como o consumo exagerado de álcool e drogas, assim como a 

prostituição; além da descaracterização da divisão dos espaços urbanos e da 

arquitetura, em conseqüência da especulação imobiliária.  

Outro aspecto negativo no contato turista-comunidade é a frustração 

das populações locais com uma sociedade de consumo da qual não podem 

usufruir; influências sobre hábitos e costumes provocam uma perda cultural 

muitas vezes irremediável. Barreto exemplifica : 

[...] ver jovens da mesma idade com sofisticadas motos,  aparelhos 
de som, pode ocasionar um choque no filho do camponês, que o 
leva até roubar [...] (BARRETO, 1999. p. 92). 
 

Os modelos de turismo até o início dos anos 1990 eram, em sua 

grande maioria, voltados exclusivamente a atender às expectativas dos turistas, 

privilegiando apenas estes. Os impactos ambientais e socioculturais eram 

plenamente ignorados ou relevados a segundo plano, em que o foco era o 

resultado financeiro e a satisfação do turista pagante e  [...] ”o desejo de conhecer 

os modos de vida de outros povos nem sempre vem acompanhados do devido 

respeito, consciência do valor e do legítimo interesse por parte dos visitantes” 

(RUSCHMANN, 1999, p. 58). 

Segundo Fuster (1978, apud ESMERALDO, 2002), duas culturas 

diferentes, quando entram em contato, podem resultar numa terceira, porém com 

características próprias, diferentes das primeiras. Desse modo, esta troca cultural 

pode apresentar duas linhas, uma é o enriquecimento e ampliação de horizontes 

culturais e reavaliação de linhas conservadoras da sociedade; a outra é a possível 

destruição de manifestações culturais locais, memórias comunitárias e tradições.  

O fato é que a fenomenologia sociocultural e econômica do turismo deve ser 

compreendida em seus dois aspectos pela complexidade que enseja. 

O turismo de massa, por exemplo, pela sua rapidez, implica a falta de 

assimilação e adequação pela comunidade local, daí a necessidade da 

sensibilização e conscientização, não só para a comunidade local, como para os 

visitantes. 
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Barreto (1999) acentua que a expressão comprometedora da atividade 

turística é um ponto a ser reordenado, que, se superado, a atividade oferece uma 

gama de oportunidades e entretenimento, que é uma forma de educação 

alternativa e que para a grande massa de trabalhadores, significa geração de 

emprego, renda e melhoria de vida. 

Alguns autores argumentam que esses aspectos negativos do turismo 

podem ser minimizados por meio do planejamento turístico. Acerenza (1991) vê 

no turismo uma atividade importante e benéfica para a população, desde que: 

[...] a mesma tenha conseguido satisfazer as necessidades 
mínimas de subsistência e atingido boas condições de saúde, 
moradia e educação (ACERENZA, 1991, p. 34).   
 
 

O planejamento turístico constitui um instrumento eficaz preventivo 

quanto aos impactos da atividade para as culturas locais e também propõe ações 

de qualidade dos elos da cadeia produtiva, a fim de evitar que destinos turísticos 

sejam fragilizados quanto à cultura, ao ambiente ou ao próprio produto turístico 

(ESMERALDO, 2002). 

Nesse âmbito de planejamento e prevenção, a comunidade também 

pode ser beneficiada por meio de impactos culturais favoráveis, como a 

valorização do artesanato com recuperação de técnicas e artefatos em desuso; 

aumento no número de pessoas da comunidade envolvidas nessa arte; o resgate 

de manifestações culturais antigas; o aumento da auto-estima étnica como o 

resgate e utilização de dialetos; valorização dos artistas e músicas folclóricas 

locais; além da valorização, recuperação e conservação do patrimônio histórico e 

arquitetônico, reavivando-se a memória cultural da comunidade. 
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3 CARACTERÍSTICAS E POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DE 
GUARAMIRANGA 

3.1  Histórico 

As informações que chegavam aos portugueses sobre a Serra 
eram excelentes: Abundancia de frutas silvestres, água corrente 
perene, solo fértil e principalmente um clima ameno, parecido com 
o europeu. Os índios do litoral tinham por aquela serra grande 
respeito e admiração. Chegavam a contar lendas sobre sua 
conquista e povoamento, que segundo eles teriam sido feitos por 
um bravo guerreiro vindo das bandas do Jaguaribe (ALENCAR, 
1991). 

 

Os primeiros portugueses que chegaram ao sopé da serra eram 

provenientes das regiões de Beberibe e Aquiraz, que subiram pelo vales dos rios, 

principalmente o Choró. Os Jesuítas já haviam alcançado a serra por volta de 

1655, quando formaram uma missão para catequizar os índios, principalmente as 

tribos dos Tapuias ou Paiacus. Essa missão se instalou no lugar chamado 

Comum, hoje Tijuca, onde o ouvidor achou inconveniente erigir uma Vila em 

razão de sinuosidade de terreno e da estreiteza do platô, sendo transferida para o 

lugar onde hoje se localiza a cidade de Baturité (STUDART FILHO, 1965, p.140). 

Esses índios provavelmente provenientes do Jaguaribe e que ali 
estavam instalados, viviam de um modo muito primitivo, sem 
conhecimento dos metais, fabricavam suas armas e utensílios 
domésticos com pedras pacientemente modeladas. Seu grupo 
biológico se caracterizava pela robustez e grande estatura de seus 
homens, com ossos grossos e fortes, cabeça grande e espaça, cor 
atrigueirada, cabelos pretos pendentes sobre o pescoço, cortado 
igualmente acima das orelhas. Além dos Paiacus viviam 
dispersados sobre a serra os seguintes grupos indígenas: 
Canindés, Jaguaribaras e Apuiarés (STUDART FILHO, 1965). 

As aquisições  de terra nas baixas imediações da serra foram feitas por 

sesmarias doadas aos pioneiros que subiam nos vales dos rios, em um 

verdadeiro movimento de bandeirismo, porém nenhuma destas entradas 

aventurava-se às abas da serra, ficando tão somente restrita aos pés-da-serra. 
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As partes mais elevadas, em virtude das dificuldades que ofereciam à 

conquista, formavam verdadeiros esconderijos de índios fugitivos, cobertas de 

matas espessas, formando uma frondosa selva de pau d’árco, jacarandá, 

maçaranduba, algelis, pirauás e inúmeras quantidades de arbustos e trepadeiras. 

Em razão da sua ferocidade e da resistência aos colonizadores, os Paiacus foram 

os mais perseguidos. Em 1713, descontentes com a perda de suas terras, 

aliaram-se aos Jaguaribaras e saquearam Aquiraz; a partir de então foram 

violentamente perseguidos. A ordem real era matar todos os índios homens que 

pegassem em armas, e grande parte da população indígena foi morta sem dó 

(LEAL, 1981). 

Na serra propriamente dita, correspondentes às atuais localidades de 

Mulungu, Guaramiranga e Pacoti, foi muito demorada a chegada do colono 

branco. Foi em Conceição (atual Guaramiranga) que se deu a primeira ocupação 

com a instalação do sítio Macapá, pelo Capitão João Rodrigues de Freitas, no 

século XVIII, nos anos finais dos setecentos (LEAL, 1981). 

As condições arriscadas de penetração, caminhos inadequados, 

escorregadios e ondulados, existência de índios rebeldes desconfiados da 

amizade dos brancos, fizeram com que se considerassem as terras serranas sem 

préstimo e sem valor. Este pensamento perdurou por muito tempo, só começando 

a ser modificado com as crises climáticas que castigaram o Ceará nos anos de 

1777-1778 e 1790-1793 (conhecidas como seca dos três setes e seca grande, 

respectivamente). “Esta ultima foi tão terrível e rigorosa, que durou quatro anos, 

destruiu e matou quase todo o gado do sertão” (POMPEU, 1909). 

Nessa época, os sertanejos, temerosos das desgraças da fome, sede e 

morte do gado, procuraram aproximar-se das serras, garantindo assim um local 

para refrigerar os rebanhos e para saciar a própria sede. 

Com a perseguição sofrida, os selvagens foram por fim dominados 
e reunidos no pé da serra, na aldeia de índios de Monte-Mor, o 
Novo da América (Hoje Baturité). Livre dos índios passou a Serra a 
ser procurada pela população sertaneja durante os calamitosos 
anos de seca. Assim os fazendeiros do sertão, reunindo dinheiro e 
recursos que podiam dispor, partiam para a serra com a família e 
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os escravos, levando apenas os animais necessários à sua 
condução e algumas vacas leiteiras. Dirigiam-se aos lotes de terras 
devolutas que tiveram de comprar aos primeiros exploradores que 
vendo a oportunidade de um bom negócio, haviam-nos precedido, 
abrindo picadas na mata virgem, assinalando a posse que faziam 
junto às autoridades fiscais (POMPEU, 1909). 

O ponto decisivo para a conquista da área serrana se deu pela 

excelente adaptação do café em suas terras úmidas e férteis, sendo introduzido 

por Antônio Pereira de Queiroz Sobrinho, vindos das plagas do Cariri, 

descendente de Pernambuco (UCHOA, 1954, p. 182). 

A partir de então, ocorreu verdadeira corrida pela aquisição das terras 

serranas, e para lá se deslocaram muitos dos ricos fazendeiros e seus 

descendentes, principalmente dos sertões de Quixadá e Canindé. Subiram a 

serra em busca de fortuna as famílias Queiroz, Holanda, Pimentel, Caracas, entre 

tantas outras. Em pouco tempo, a área serrana apresentava notável influência no 

cenário estadual, produzindo frutas e legumes para a Capital, cana-de-açúcar 

(transformada em rapadura) para os sertões arredores, além do algodão arbóreo 

cultivado nos pés da serra e principalmente café, que já em 1846, juntamente com 

o de Maranguape, era exportado em toneladas para a Europa (PRATA, 1983, 

p.174). 

Estudioso moderno, Prado (1994) reconhece a vital importância da 

serra de Guaramiranga no desenvolvimento histórico de Ceará, ao ponto de 

afirmar: 

 Uma característica do litoral cearense que impediu que sua faixa 
costeira permanecesse inteiramente deserta foram as serras que 
em maciços isolados aliaram-se sucessivamente ao longo da costa 
[...] destacando por isso estas elevações como oásis de terras 
férteis e cultiváveis em meio da aridez que o cercam. Tais serras 
atraíram e fixaram algum povoado que procura sua saída pelo mar 
próximo [...] Fortaleza que será a capital da capitania graças a sua 
posição central [...] e sobretudo a fertilidade da Serra de 
Guaramiranga, que forma a sua hiterlândia (PRADO, 1994, p.46). 
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No alto da serra, Vitoriano Correia Vieira comprou o sítio Conceição do 

posseiro Francisco Félix. Como era muito religioso, mandou construir uma capela. 

Com a construção do templo e do cemitério, o pequeno povoado em franca 

prosperidade passou a ser conhecido como povoado de Conceição, e em poucos 

anos era uma verdadeira vila. 

O pequeno povoado tornou-se o principal ponto de encontro dos ricos 

proprietários da serra que se reuniam habitualmente para discutir um pouco de 

política e muito de negócios, pois o ponto representava uma espécie de “bolsa 

comercial” da zona, visto ser ali que geralmente se combinavam grandes 

transações de empréstimos, e, com mais freqüência, as liquidações sumárias das 

hipotecas. Com o crescimento do povoado, elevou-se à categoria de Matriz a 

Capela de Nossa Senhora da Conceição. Como prova de prestigio da região e o 

seu reflexo na vida política da Província, o Príncipe Imperial, Conde d’Eu, esposo 

da Princesa Isabel, em sua visita ao Nordeste, em 1889, foi até Conceição. 

Em setembro de 1890, Conceição foi decretada vila e ascendeu à 

categoria de Município de Guaramiranga no mesmo mês e ano. Posteriormente 

foi anexada e emancipada duas vezes até o enquadramento definitivo como 

município em 1957 (PREFEITURA, 2003). 

 

3.2  Caracterização 

 

Pássaro vermelho, no idioma tupi-guarani, Guaramiranga também  é 

conhecida como “Cidade das Flores”. A região surpreende seus visitantes com 

uma visão diferente do Ceará. O clima oscila entre temperaturas médias de 17,8 a 

25,1oC. A paisagem verde é realçada pelo colorido das flores, bem diversificadas, 

proporcionadas pelo clima úmido e vegetação típica de mata atlântica. A 

pluviometria média é de 1.737,5 mm anuais e as principais unidades 

fitoecológicas são as matas úmidas (74,95 % da área total do Município) e as 

matas secas (23,2% da área total do Município). (PREFEITURA, 2003). 
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A população, conforme censo do IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística de 2000, é de 5.712 habitantes, sendo 2.331 habitantes 

residentes na área urbana (40,8%) e 3.381 na área rural (59,2%), resultando em 

uma densidade demográfica de 60,12 hab/km². (IBGE, 2000). 

Guaramiranga tem atrativos turísticos naturais e culturais. Entre os 

naturais, destaca-se o Pico Alto que é o segundo ponto mais elevado do Ceará, 

com vista panorâmica da transição da serra com o sertão; cachoeiras do São 

Paulo e do Urubu; trilhas na mata úmida como a do Parque das Trilhas e do 

Remanso Hotel de Serra; fauna e flora típicas da mata atlântica; o Poço Escuro; a 

Gruta da Natividade (PAT, 2000 & SETUR, 1999). 

Dentre as expressões culturais do Município, destacam-se as 

edificações religiosas, chácaras, capelas e sobrados; o artesanato8; grupos de 

teatro, música e coral; a gastronomia9; eventos como o Arte e Flor, o festival 

Nordestino de Teatro e o Festival de Jazz & Blues.  

A população de Guaramiranga apresenta apreço às manifestações 

culturais, mostrando-se ativa e participante nos eventos realizados. Guaramiranga 

vem se destacando como pólo cultural no Estado (FESTIVAL,2003). 

O Festival de Jazz & Blues de Guaramiranga é um evento inusitado, 

pois propõe, na terra do forró, em plena época do carnaval, um som diferente do 

imposto pela indústria cultural do Estado. O evento propicia verdadeira criação e 

manifestação artística e se expande para Aratuba e Baturité, municípios vizinhos 

de Guaramiranga, mostrando que há um efeito multiplicador não só no 

desenvolvimento local mas também regional. 

O festival, que teve início em 2000 e contribui para o desenvolvimento 

econômico do Município por meio do turismo com motivação cultural, dá prestígio 

à música produzida no Ceará e promove intercâmbio de vários artistas, 

divulgando os gêneros jazz, blues e instrumentais. Promove a parceria pública e 

privada e incentiva a escola de música da cidade (FESTIVAL, 2003). 

                                                 
8 Artesanato de taboca, cipó imbé e vime. 
9 Licores, compotas de doces, pratos à base de galinha caipira. 



 
 

46

3.3  Economia 

 

Com o declínio da atividade cafeeira no maciço de Baturité, onde 

Guaramiranga centralizava o beneficiamento desse produto, o pequeno 

crescimento das culturas de hortaliças e flores não ocupou o mesmo espaço. 

Hoje, a atividade turística constitui a principal atividade econômica do Município, 

tendo a cidade de Guaramiranga como foco principal. Boa parte da população 

vive em função dessa atividade, tanto do turismo de veraneio, com grande 

numero de sítios, como do turismo convencional.  

A atividade comercial ainda é incipiente, considerando a proximidade 

da cidade Baturité que atua como pólo comercial da Região, porém percebe-se 

um crescimento da atividade principalmente na área de alimentos e bebidas, bem 

como do comércio informal de artesãos, que atuam na área central da cidade e no 

corredor de ligação entre Baturité / Guaramiranga ao lado da estrada, onde há 

vendedores de frutas, plantas ornamentais e artesanato.  

A receita da Prefeitura é composta fundamentalmente (98%) pelos 

repasses de impostos estaduais, tendo como maior importância o ICMS – Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (PREFEITURA, 2003). 

 

3.4  Aspectos Sociais 
 

 

Dentre as crianças com idade entre 7 e 14 anos, 99% estão 

matriculadas na escola e, dos jovens acima de 15 anos, 80,2% são alfabetizados. 

Entre escolas estaduais e municipais existe 1 escola de Ensino Médio, 16 de 

Ensino Fundamental e 18 de Educação Infantil (PREFEITURA, 2003). 

O PAT – Guaramiranga (2000) indica como pontos negativos do ensino 

no Município a hiperlotação na escola de Ensino Médio, baixa qualificação 

generalizada dos professores e currículos escolares inadequados.  
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O Município conta com unidade mista de saúde com 11 leitos e dois 

postos de saúde, totalizando 7 médicos e 30 outros profissionais de saúde. Todas 

as famílias são atendidas pelo programa Saúde da Família e a cobertura vacinal 

atinge 96,3% dos habitantes. Há baixos índices de mortalidade e desnutrição 

infantil. 

 
 
3.5  Infra-estrutura 
 
 

Guaramiranga é atendida pelas redes de distribuição de água e energia 

elétrica (CAGECE e COELCE), atingindo 98% de imóveis eletrificados e cerca de 

16% abastecidos com água tratada. A maioria das residências usa água de poço 

ou nascentes. Somente 66% das residências possuem aparelhos sanitários e 

61% das famílias depositam o lixo a céu aberto (Secretaria de Saúde de 

Guaramiranga, 2001). Segundo o Plano de Desenvolvimento Rural - PDR 

Guaramiranga (2000), O maior problema de infra-estrutura do Município é a 

inexistência de aterro sanitário. 

No Município há uma agência dos Correios com duas caixas de coleta. 

A TELEMAR disponibiliza 7 telefones públicos. Há um posto de telefonia e 196 

terminais telefônicos instalados. A região também é coberta por todas as 

operadoras de telefonia celular. 

 

3.6  A Cadeia Produtiva do Turismo em Guaramiranga 

 

Segundo Souza (2000), a cadeia turística pode ser definida como o 

conjunto das empresas e dos elementos materiais e imateriais que realizam 

atividades ligadas ao turismo, com procedimentos, idéias, doutrinas e princípios 

ordenados, coesos e afins, para conquista dos seus mercados estratégicos 

respectivos, utilizando-se de produtos competitivos. 
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A gestão da cadeia de suprimentos é a gestão de atividades que 
transformam as matérias–primas em produtos intermediários e 
produtos finais e que entregam esses produtos finais aos clientes 
(DORNIER, 2000, apud, ESMERALDO, 2002). 
 

A cadeia produtiva do turismo funciona como integradora e 

coordenadora das atividades de produção e logística e é formada por elos que 

oferecem diferentes serviços, os quais, ao se integrarem, formam um produto 

único e completo, para ser consumido pelo turista (ESMERALDO, 2002). 

 

Qualquer problema num dos elos da cadeia produtiva interfere na 

qualidade e na competitividade do produto final. 

Os turistas têm diferentes necessidades e expectativas que devem ser 

atendidas por todos os elos da cadeia, no que se faz necessária a qualidade dos 

serviços e produtos ofertados; ou seja, manter a oferta adequada à demanda. 

Para atender às expectativas dos turistas, deve-se manter e conservar 

os atrativos naturais, culturais e históricos. As vias de acesso, bem como os 

meios de transporte devem apresentar bom estado de conservação e eficiência 

operacional. O sistema de hospedagem deve ser adequado e ofertar leitos de 

acordo com a previsão da demanda. A rede de serviços de alimentação 

(restaurantes, bares e similares) segue os parâmetros da hospedagem, podendo 

ser ofertada também nos próprios meios de hospedagem.  Os serviços de apoio 

turístico devem suprir as necessidades básicas do turista concomitantemente às 

necessidades da própria população local, como telecomunicações, segurança, 

         1 º elo      2 º elo     3 º elo  4 º elo        5 º elo         6 º elo 

ATRATIVOS 

TRANSPORTES 

HOSPEDAGEM  

ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS de APOIO 
           TURÍSTICO 

COMERCIALIZAÇÃO

FIGURA-2 Cadeia produtiva do turismo  (Fonte: ESMERALDO, 2002).
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saúde, saneamento etc. O elo de comercialização é composto por agências de 

viagens, operadoras, publicitários e centrais de reservas. 

A seguir é feita uma descrição dos elementos constituintes da cadeia 

produtiva de Guaramiranga. 

 

3.6.1  Atrativos Naturais 

 

 Pico Alto (13 km do centro).  

É o segundo ponto culminante do 

Ceará e o terceiro da região 

Nordeste. 

Tem 1.115 m de altitude e o acesso 

é por via asfaltada. Existe também 

uma trilha a partir do sítio Cocão até 

o seu cume. Segundo o PAT (2000), 

a via de acesso necessita de uma 

requalificação, com redefinição do 

traçado e substituição da 

pavimentação. O pico encontra-se 

ocupado por um conjunto 

desarmonioso de antenas e outros 

equipamentos de telecomunicações 

ao mesmo tempo em que é usado 

pelos turistas como mirante 

paisagístico.   

 

 

 
FIGURA-3 
Vista do Pico Alto (fonte própria) 
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 Linha da Serra (11 km do centro). Seu acesso é por via asfaltada e 

calçamentada. Tem altitude média de 950 m e vista panorâmica de toda a serra, 

tanto para o lado do litoral como do sertão. Num dos pontos mais altos da Linha 

da Serra encontra-se o restaurante Tramonto. 

 
FIGURA-4 Vista panorâmica a partir da Linha da Serra 

Conforme o PAT (2000) existe deficiência de sinalização viária e má 

qualidade do traçado, comprometendo a acessibilidade à Linha da Serra.  

 Nascente do rio Pacoti (7 km do centro). Seu acesso é por via 

asfaltada alternando com trechos de terra e os últimos 100 metros em trilha na 

mata densa. A nascente forma uma vertente de água que dá origem a um poço 

de 2m de diâmetro. A água é límpida e livre de agentes de poluição. 

A exploração turística é irrelevante. A sinalização de indicação para a 

nascente é deficiente. O traçado e a pavimentação viários são de má qualidade e 

o acesso é limitado por situar-se em área particular. Não tem expectativa de 

exploração turística (PAT, 2000). 

 Poço Escuro (10 km da Sede). O acesso é por via asfaltada. O 

atrativo é composto por corredeiras originárias do rio Pacoti e piscinas naturais na 

rocha. A água tem aparência escura em razão das pedras do fundo. 

Para chegar ao Poço Escuro, deve-se fazer uma caminhada de 100m 

da estrada. Há deficiência de sinalização viária. A exploração turística é 

comprometida, pois se localiza dentro de propriedade privada (PAT, 2000).  
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Nesse sentido, salienta-se a necessidade de articulação e negociação 

com os proprietários a fim de garantir-lhe algum benefício a longo prazo, em troca 

da acessibilidade aos atrativos. 

 

 Buraco da Rita (8 km do centro). A via de acesso é asfaltada. O 

poço tem cerca de 2m de diâmetro e 2,5m de profundidade. Pode-se escorregar 

pelas pedras e mergulhar no poço. O nome é em homenagem a uma antiga 

proprietária do sítio. 

A sinalização de acesso e viária também são deficientes. Seu acesso 

também é limitado, pois se localiza dentro de propriedade privada (PAT, 2000). 

 

 Parque das trilhas (1km do centro). Acesso por via asfaltada. 

Localizado no sítio 

Guaramiranga, o parque possui 

cinco trilhas que variam de 1,5 

km a 3 km de extensão. O 

atrativo possui um pesque–e-

pague e um restaurante com 

capacidade para 150 pessoas 

com serviços de pratos 

variados. O horário de 

funcionamento é das 8h às 17h 

e abre nos finais de semana e 

feriados. Há deficiência de 

sinalização viária. 

 

 Fonte de Água Mineral - Pé de ladeira (2 km da Sede). Seu acesso 

se faz por via asfaltada pela rodovia estadual. A oferta é de 3000 garrafões de 

20l/dia da marca “Neblina”. Atende à demanda do maciço de Baturité e de 

Fortaleza (PAT, 2000).  

 
FIGURA-5 Entrada do Parque das Trilhas 
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A exploração comercial da fonte é questionável, uma vez que não traz 

benefícios à comunidade local e ocasiona um tráfego intenso de caminhões na 

área com sobrecarga dos acessos. 

 

 Trilhas do Remanso Hotel da Serra (7 km da Sede). A via de 

acesso é asfaltada, alternada com calçamento. O atrativo tem duas trilhas, uma 

de 1200m e outra com 1600m. Uma das trilhas finaliza em uma barragem com 

profundidade de 4,8m (PAT, 2000). 

 

Apesar de não citado no PAT Guaramiranga, salienta-se a necessidade 

de estudos para determinação da capacidade de carga para evitar 

superexploração dos atrativos naturais. 

 

 
           FIGURA-6 Turistas praticando caminhada em trilhas 
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3.6.2  Atrativos Culturais 

 Igreja Nossa Senhora da 
Conceição10 (matriz). Localiza-se na praça 

Frei Honório, zona urbana de guaramiranga, 

tendo como acesso uma ladeira íngreme. 

Sua fundação data em 1873.  

 

 

 

 Igreja Nossa Senhora de 
Lourdes, também conhecida por Igreja da 

Gruta,  está na zona urbana de Guaramiranga, 

tem acesso por escadaria íngreme com 79 

degraus. Fundada em 1892, a igreja possui 

em seu altar-mor uma gruta de pedra que 

abriga a imagem de Nossa Senhora de 

Lourdes, trazida de Lourdes, Portugal. 

 

 A Festa da Padroeira – Nossa Senhora da Conceição -  é outra 

realização cultural que acontece sempre dia 08 de dezembro na igreja matriz. 

 

 O Mês de Maria consiste numa comemoração em novenário, com 

peregrinação da imagem religiosa às residências. O período de realização deste 

evento cultural vai de 18 a 31 de maio. 

 

                                                 
10 Nossa Senhora da Conceição é a padroeira do Município de Guaramiranga. 

 FIGURA-8 Igreja da Gruta, vista lateral 

FIGURA-7 Igreja matriz 
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 O Festival Junino, realizado no mês de junho, com festivais de 

quadrilhas, gincanas, feira de comidas típicas. A Prefeitura é responsável pela 

organização deste evento (PAT, 2000). 

 

 A festa do Nosso Semhor do Bonfim é outro evento religioso e é 

comemorado no Distrito de Pernambuquinho, conta com a população local e dos 

arredores; acontece do dia 31 de agosto a 09 de setembro. 

 

 O Festival de Jazz & Blues. É o evento mais conhecido e que mais 

atrai visitantes para o Município, lotando os meios de hospedagem da cidade e 

dos municípios vizinhos. Consiste na apresentação de bandas do Ceará, de 

outros estados brasileiros e até de outros países. Inclui também mostra de 

fotografias históricas de músicos que marcaram o jazz e o blues e realização de 

workshops para músicos amadores. Ocorre em pleno carnaval, proporcionando 

uma opção diferente às comemorações tradicionais. 

 

Como atrativo cultural, destaca-se também o Dia do Município, 

comemorado dia 22 de setembro. Durante esta comemoração realizaam-se 

inúmeros eventos, como palestras, serestas, desfiles cívicos e apresentação da 

prestação de contas à população, por parte da Prefeitura. 

No Município também há movelaria, que é a produção de móveis 

rústicos em madeira. O artesanato feito com trançado de cipó de Imbé e 

trançados com bambu e cipó são tradição ali. As peças fabricadas são 

comercializadas na própria região e em Fortaleza.  

A Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente promove o 

“Encontro de Grupos Culturais de Guaramiranga” e também o “Festival 

Nordestino de Teatro”. O primeiro tem data móvel e são realizadas apresentações 

de corais, grupos folclóricos, shows musicais e exposições de arte, enquanto o 
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segundo ocorre no mês de setembro, tornando Guaramiranga a cidade do teatro. 

O festival reúne grupos de vários estados nordestinos, criando um intercâmbio 

cultural. O festival também conta com o apoio da Associação dos Amigos de 

Guaramiranga. 

 

3.6.3 Transportes 

 

A distância pela rodovia de Fortaleza a Guaramiranga é de 

aproximadamente 100 km.  As principais vias de acesso são as rodovias 

estaduais CE 356 e CE 065 e a maioria dos turistas chega à região em veículo 

particular próprio. 

Guaramiranga não possui terminal rodoviário. Duas empresas de 

ônibus fazem a linha Fortaleza-Guaramiranga, com vários horários disponíveis e o 

percurso é de aproximadamente 3 horas e meia. Como alternativa, há transporte 

em veículos tipo “van”, serviço explorado por particulares, que cumpre o trajeto 

em cerca de 2 horas e meia.  

A população não dispõe do serviço de ônibus municipal e uma rede de 

mototáxi faz o transporte entre a zona rural e urbana, bem como entre os 

municípios vizinhos, como Baturité e Pacoti (PREFEITURA, 2003).  

Agências de turismo oferecem pacotes que incluem o traslado 

Fortaleza/Guaramiranga e passeios na região, como a trilha do Remanso e a 

Escola Apostólica Jesuítica de Baturité, no Município vizinho. 

O Município é de fácil acesso, uma de suas vantagens para atrair 

turistas. O acesso a alguns dos atrativos como o Pico Alto e a Linha da Serra não 

são atendidos por transporte público e o visitante só tem acesso a eles em veículo 

particular. As agências que ofertam pacotes para a região são uma forma 

alternativa para ir a esses pontos. Há também a possibilidade de se contratar uma 

mototáxi.  
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 3.6.4  Hospedagem 

 

O Município de Guaramiranga é o que tem a maior oferta de 

hospedagem dentre todos os municípios da Macrorregião Turística de Baturité. A 

maioria está fora da Sede, em sítios e fazendas. Dentre os meios de hospedagem 

próximos ao centro, destacam-se o Hotel-Escola de Guaramiranga, antiga 

residência de veraneio do Governador do Estado, atualmente administrada pelo 

SESC/SENAC/FECOMÈRCIO e que proporciona algumas atividades de formação 

de mão-de-obra local, e o antigo Seminário dos Capuchinhos, que foi adaptado 

para o turismo, transformando-se na Gruta Pousada dos Capuchinhos. No total o 

Município conta com 850 leitos regulamentados. 

 
TABELA-4 Ofertas de hospedagem no município de Guaramiranga 

 

FONTE : SECRETARIA da CULTURA e TURISMO de GUARAMIRANGA (2003) 
 
 
 
 

                                                 
11 UH - unidade habitacional, é expressão técnica que designa o apartamento, quarto ou suíte de 
um meio de hospedagem 

 LEITOS UH’S11 
 Escola de Hotelaria e Gastronomia de Guaramiranga 40 20 
 Hotel Recanto das Palmeiras 77 23 
 Pousada Tramonto 18 06 
 Chalés da Montanha 36 12 
 Gruta Pousada dos Capuchinhos 100 40 
 Remanso Hotel de Serra 239 65 
 Pousada Paraíso 80 30 
 Chácara dos Cedros 36 12 
 Chalés Altos da Serra 45 10 
 Pousado Logradouro 74 16 
 Pousada Cana Brava 16 04 
 Pousada Zeus 15 06 
 Albergue do Ricardo 20 06 
 Pequena Pousada Suíça 12 05 
 Pousada Guaramiranga 12 06 
 Pousada Domiciliar Casarão dos Uchôa 10 04 
 Chalé do Tutuca 06 03 
 Chalés Sítio Guaramiranga 14 07 

TOTAL:                            18 850 275 
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3.6.5  Alimentação 

 

A gastronomia é um dos principais recursos a se desenvolver e passar 

a fazer parte dos atrativos turísticos da região. O Município já conta com alguns 

poucos bons restaurantes turísticos, baseados em algum tipo de gastronomia, 

como o restaurante alemão Hofbrauhaus e a Taberna Portuguesa. Há também 

restaurantes no segmento “comida caseira”, que trabalham mais embasados na 

gastronomia cearense e exploram o segmento mais econômico. Já as 

lanchonetes atendem principalmente às demandas locais, não possuindo 

qualidade suficiente para atender à exigência turística. 

TABELA-5 Ofertas de restaurantes no Município de Guaramiranga 
 Barriga Cheia 
 Comida Caseira 
 Confraria 
 Guará Lanches 
 Hofbrauhaus 
 Pizzaria Sabor da Serra 
 Rest Chalés da Montanha 
 Rest Pousada Logradouro 
 Rest. Chalés Alto da Serra 
 Rest. Pousada Tramonto 
 Rest. Remanso Hotel  
 Restaurante Pous. Paraíso 
 Taberna Portuguesa 

 

FONTE : SECRETARIA da CULTURA e TURISMO de GUARAMIRANGA (2003) 
 
 

TABELA-6 Ofertas de bares e lanchonetes no Município de Guaramiranga 
 Padaria São José 
 Bar e Lanches Macilda 
 Bar e Lanchonete Q’Delícia 
 Bar e Mercearia Boteco São Francisco 
 Bar e Mercearia Santo Antônio 
 Café com Flores Bar 
 Mercearia o Zé Moreno 
 Odilon Bar 
 Toldos Praça Teatro 
 Trailler do Zé Lanches 
 Trailler Flor da Terra Lanches 
 Trailler Progresso Lanches 

 

FONTE : SECRETARIA da CULTURA e TURISMO de GUARAMIRANGA (2003) 
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3.6.6  Serviços de Apoio Turístico 

 

Guaramiranga conta com os serviços de apoio com o Posto de Saúde 

Pernambuquinho, Centro de Saúde Guaramiranga, Posto de Saúde de Agostinho, 

Hospital e Maternidade de Guaramiranga e Ambulatório do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais.  

O serviço de telecomunicações dispõe de rádio FM, sistema de 

parabólica comunitária, serviços de correios e telégrafos. A transmissão de tvs 

para a zona rural é deficiente e a cobertura do sistema de telefonia celular não 

cobre todo o Município. 

O fornecimento de energia é feito pela COELCE e cobre cerca de 98% 

dos domicílios do Município, porém a manutenção da rede de energia elétrica é 

insuficiente.  A CAGECE é responsável pela água tratada, porém apenas 67% da 

população é beneficiada (PAT, 2000).  

A Sede do Município conta com duas escolas para a demanda do pré-

escolar e uma para o ensino fundamental e médio. O Município ainda conta com o 

teatro, biblioteca e ginásio de esportes (PREFEITURA, 2003). 

 

3.6.7  Comercialização 

 

A comercialização do produto turístico de Guaramiranga para seu 

maior público consumidor, o cidadão fortalezense, não se dá de forma organizada 

ou massificada. Em sua grande maioria, os hotéis e pousadas comercializam 

seus produtos e operam suas reservas de forma individualizada, onde alguns 

contam inclusive com escritório em Fortaleza e informações divulgadas em 

páginas na internet. A participação de operadores e agências de turismo é muito 

pequena, quase inexistente. 
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A divulgação do turismo em Guaramiranga pela Prefeitura é incipiente 

e praticamente não produz efeito na demanda, ficando a divulgação do destino 

turístico praticamente restrito ao endomarketing (propaganda boca a boca). 

A divulgação que influencia o aumento da demanda ocorre por conta 

dos principais eventos culturais da cidade, como o Festival de Jazz & Blues e o 

Encontro Nordestino de Teatro, porém, estes eventos já apresentam grande 

freqüência e a cidade não suporta incremento de fluxo com a atual estrutura, uma 

vez que turistas recorrem a municípios vizinhos para se hospedar e outros 

improvisos como aluguel de casas de moradores, uso de barracas etc. 

As operações em seqüência da cadeia produtiva do turismo guardam 

interdependência e complementaridade entre si, e devem manter a eficiência 

econômica (custos mínimos) e o nível de qualidade exigido pelos usuários. Se as 

relações entre os agentes  envolvidos na cadeia se mantiverem bem 

coordenadas, voltadas para o consumidor final, a cadeia turística se manterá 

competitiva e o sucesso virá por conseqüência (SOUZA, 2000). 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
4.1  Área de Estudo: o Município de Guaramiranga 
 
 

Localizado na Macrorregião Norte-Cearense, na Microrregião de 

Baturité, a Sede do Município de Guaramiranga está localizada a 72 km da 

capital Fortaleza (em linha reta), nas coordenadas geográficas 4o15’48’’ S / 

38o55’59’’ W, com altitude de 865 metros acima do nível do mar e tem como 

principais acidentes geográficos o Pico Alto, com 1.115 metros de altitude, e o 

rio Pacoti (IPLANCE - Instituto de Planejamento do Estado do Ceará, 2002). 

O Município possui uma área total de 95 km², constituído 

predominantemente de relevo montanhoso e solos litólicos rasos e pouco 

desenvolvidos, de média e baixa fertilidade, com pequenas áreas de solos 

aluvionais de boa fertilidade e com potencialidades para culturas de 

subsistência, fruticultura, citricultura e pecuária extensiva. No uso atual dos 

solos predominam as culturas perenes de café sombreado e banana (97% dos 

solos cultivados), sendo o restante ocupado por pequenas culturas de frutas, 

flores e culturas de subsistência. As capoeiras e pastagens ocupam 1.820 ha 

(cerca de 19% do território) e as matas e áreas residenciais ocupam 5.670 ha 

(60% da área total). Além da agricultura, também há um reduzido número de 

bovinos, suínos e aves (PREFEITURA, 2003). 

O Município integra a APA de Baturité (Área de Proteção Ambiental), 

decretada pelo Governador do Estado em 18 de setembro de 1990 e que 

integra os municípios de Aratuba, Baturité, Capistrano, Caridade, 

Guaramiranga, Mulungu, Pacoti e Redenção.  

O objetivo de uma área de proteção ambiental é a conservação e 

melhoria das condições ecológicas regionais assegurando o bem-estar das 

populações humanas, sendo, portanto, uma unidade de conservação de uso 

direto que, além de possibilitar melhor controle sobre o ecossistema da serra, 

tem por objetivos específicos proteger as comunidades bióticas nativas, as 

nascentes dos rios, as vertentes e os solos; proporcionar à população regional 
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métodos e técnicas apropriadas ao uso do solo, de maneira a não interferir no 

funcionamento dos refúgios ecológicos e desenvolver na população regional 

uma consciência ecológica e conservacionista. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      
 
   FIGURA-9: Acesso rodoviário a Guaramiranga. (Fonte: Fortalsampa) 
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4.2  Levantamento dos Dados 
 

A identificação do tema da pesquisa deu-se com prévia consulta 

junto a integrantes da Secretaria da Cultura, Turismo e Meio Ambiente sobre a 

complexidade que envolve a atividade turística e o meio ambiente, uma vez 

que Guaramiranga integra a Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité. 

Após determinado o tema de estudo, elencou-se a relação para a coleta de 

dados para desenvolvimento da pesquisa. 

Os dados secundários para pesquisa documental e bibliográfica com 

o fim de obterem-se informações acerca do Município e das ações sociais e 

turísticas foram obtidos em consultas junto à Secretaria da Cultura, Turismo e 

Meio Ambiente, bem como por meio da Secretaria de Ação Social e a 

Prefeitura Municipal de Guaramiranga. 

 Outros dados secundários foram retirados de fontes oficiais, como o 

IBGE, a EMBRATUR, ABAV, OMT e SETUR-CE. Também foi feito um 

levantamento da literatura bibliográfica sobre a tipologia e definição de turismo, 

desenvolvimento sustentável e educação ambiental, tendo-se procurado fazer 

um entrelaçamento e identificação com o tema central da pesquisa. 

Para atingir os objetivos do trabalho, fez-se necessária uma pesquisa 

de levantamento de dados com visitas in loco para aplicação presencial dos 

questionários a uma parcela de turistas e da população residente, a fim de 

coletar dados que evidenciem a percepção que esses grupos têm a respeito do 

turismo e do meio-ambiente de Guaramiranga, visando a identificar as 

diferenças na percepção entre os dois grupos. 

O procedimento utilizado para a realização da coleta de dados foi a 

entrevista estruturada mediante perguntas fechadas. Esta escolha decorreu do 

fato de a entrevista ser uma técnica bastante utilizada nas Ciências Sociais e 

diversos outros ramos científicos, não apenas para coleta de dados, bem como 

com objetivos voltados para a investigação, diagnóstico e orientação, sendo 

considerado um instrumento de trabalho indispensável nestes casos (GIL, 

1991). 
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Lima (2003) menciona vantagens na utilização da entrevista para o 

levantamento de dados frente a outras técnicas, tais como: 

a) possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos 

da vida social, incluindo assuntos complexos ou alta carga emocional; 

b) permite conhecer a atitude, preferência ou opinião do entrevistado a 

respeito de determinado assunto sobre o qual aquela pessoa seja fonte 

segura ou exclusiva; 

c) é muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do 

comportamento humano; 

d) os dados podem ser classificados e quantificados; 

e) não exige que o entrevistado saiba ler e escrever; 

f) possibilita maior número de respostas, visto que é mais fácil deixar de 

responder a um questionário do que negar-se a responder a uma 

entrevista; 

g) existe possibilidade de flexibilidade para esclarecer dúvidas, fazer 

adaptações para facilitar o entendimento do entrevistado; 

h) permite ao entrevistador observar e analisar a expressão corporal do 

entrevistado e a situação em geral durante a entrevista. 

Da mesma forma, são apresentadas as desvantagens do uso da 

técnica de entrevista: 

a) falta de vontade do entrevistado em responder à entrevista; 

b) possibilidade de não-compreensão das perguntas, mesmo após a 

flexibilização pelo entrevistador; 

c) respostas falsas; 

d) a influência exercida pela aparência pessoal do entrevistador;  

e) a influência de opiniões pessoais do entrevistador, consciente ou 

inconscientemente, sobre as respostas do entrevistado; 

f) custos relativamente altos para produção de roteiros de entrevista, 

treinamento de pessoal e aplicação das entrevistas. 



 64

Estas limitações e desvantagens poderiam interferir na qualidade das 

entrevistas, porém, em função da flexibilidade característica da técnica e do 

planejamento da pesquisa, procurou-se minimizar os aspectos negativos. 

Como as vantagens apresentadas superam as desvantagens, a escolha da 

técnica de entrevista foi a utilizada neste estudo. Não se pode afirmar que o 

levantamento está isento de falhas, mas pode-se garantir um bom padrão de 

qualidade.  

A delimitação do universo, conforme Marconi & Lakatos (2001, 

p:108), consiste em explicitar que pessoas, coisas, fenômenos etc. serão 

pesquisados, enumerando suas características comuns (sexo, faixa etária, 

classe socioeconômica etc.). Neste caso, o universo de entrevistados foi 

delimitado em dois grupos: turistas em visita a pontos turísticos de 

Guaramiranga e moradores de várias partes do município de Guaramiranga; 

não houve nenhum critério em distinção a sexo, faixa etária ou classe 

socioeconômica, uma vez que se pretendia buscar uma amplitude de opiniões 

dos grupos descritos. 

Inicialmente foi elaborado um roteiro-piloto de entrevistas para teste, 

com perguntas fechadas e abertas, que foi aplicado a 12 turistas. Após análise 

e ponderação das dúvidas apresentadas pelos entrevistados e observações a 

respeito do andamento da entrevista, o roteiro foi alterado parcialmente, 

originando o roteiro de entrevista definitivo (ANEXO I e II). 

 A amostragem só ocorre quando não é censitária, ou seja, não 

abrange a totalidade dos componentes do universo, mas apenas parte desta 

população (MARCONI & LAKATOS, 2001). Desta feita, a amostragem deve 

ser representativa, a fim de seus resultados serem extrapolados e refletirem a 

realidade com proximidade. Quanto maior a amostra, maior a exatidão dos 

resultados, porém os altos custos inerentes ao procedimento adotado foi 

limitador impositivo do tamanho da amostra. Para este trabalho estipulou-se um 

mínimo de 40 entrevistas para cada grupo. No total foram efetivamente 

entrevistadas 111 pessoas. 
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Após a rodada de teste do roteiro, a avaliação de sua funcionalidade 

e as correções necessárias, foram entrevistados 46 turistas como amostragem 

por acessibilidade, com o objetivo da coleta dos dados do perfil 

socioeconômico, da percepção ambiental e sobre turismo. A amostragem se 

fez de forma aleatória, ou seja, cada turista tinha a mesma probabilidade de ser 

escolhido, e, assim sendo, os turistas entrevistados foram abordados tanto na 

Sede do Município, que conta com uma praça central com bares e 

restaurantes, como nos pontos turísticos mais visitados (Pico Alto e Igreja 

Matriz). A coleta de dados deu-se em três datas distintas. A primeira, o teste do 

roteiro, na segunda semana de junho de 2004, e as seguintes na primeira e 

última semana de julho de 2004, período de férias escolares, quando se 

considerou haver maior número de visitantes e conseqüentemente maior 

facilidade para as entrevistas, fato não confirmado por conta do clima chuvoso 

típico da época, que diminuiu a quantidade de turistas na rua e nos pontos 

turísticos, dificultando as entrevistas. 

No levantamento de dados junto à comunidade, utilizou-se o mesmo 

procedimento citado anteriormente para a elaboração, teste e correção do 

roteiro de entrevista. Na fase de testes, também realizados na segunda 

semana de junho de 2004, foram entrevistados 11 moradores, ligados 

diretamente ou não ao turismo. Após as devidas correções, definiu-se o roteiro 

definitivo (Anexo III e IV), que foi aplicado a 42 pessoas da comunidade, a fim 

de conhecer tanto seu perfil socioeconômico como a visão sobre o meio 

ambiente e empatia pelo turismo. 

Visando ao mesmo critério de aleatoriedade, os entrevistados da 

comunidade foram selecionados com o intuito de se obter uma amostra que 

representasse os diferentes nichos da população, procurando entrevistar 

pessoas residentes nos diferentes bairros da Sede e moradores da área rural, 

pessoas de faixas etárias diversificadas, incluindo alunos de escolas e pessoas 

que trabalhavam diretamente com o turismo e que trabalhavam em atividades 

não relacionadas ao turismo. A busca por tal representatividade deu-se pela 

circulação nos diversos recantos do Município. 
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4.3  Métodos de Análise 
 

 O método científico foi aplicado de modo “positivo” onde a 

“pesquisa positiva deve preocupar-se com o que é e não com o que se pensa 

que deve ser” (CERVO & BERVIAN, 1977. p: 18). 

 O modelo foi inspirado na pesquisa coordenada por Samyra 

Crespo (MMA & ISER, 2001). Tal pesquisa inovou relacionando pela primeira 

vez, em âmbito nacional, o tema meio ambiente e o consumo, com a 

sondagem do comportamento e da percepção da população.  

Nem sempre as pessoas que respondem à entrevista podem ser 

consideradas num mesmo plano em razão das diferenças no grau de 

informação e sua sensibilidade quanto ao assunto em questão (LIMA, 2003), 

portanto, suas respostas podem ter relevância diferente para o trabalho, mas, 

em virtude da dificuldade em se qualificar adequadamente esses casos, 

buscou-se tratar igualitariamente as opiniões dos entrevistados sem dar peso 

maior ou menor ao resultado de cada entrevista. 

Apesar de todos os roteiros terem sido aplicados diretamente por um 

entrevistador, ainda assim, houve casos de alguns poucos questionários que 

ficaram incompletos por conta de imprevistos, como chuva repentina; criança 

acidentada e lapso do entrevistador. Como somente uma parte das 

informações ficou incompleta, mantendo a maior parte do conteúdo, decidiu-se 

não invalidar tais entrevistas. Em decorrência disso, as freqüências relativas 

foram calculadas levando em consideração o número de pessoas que 

responderam à questão, e não o número total de entrevistados. 

Após a coleta e sistematização dos dados, procedeu-se à análise e à 

interpretação dos indicadores, sendo efetuadas de acordo com o método 

descritivo associado à técnica de análise tabular e gráfica, utilizando-se 

freqüências absoluta e relativa das variáveis selecionadas. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Perfil Socioeconômico do Turista de Guaramiranga 
 

A primeira parte do questionário sobre o perfil socioeconômico do 

turista de Guaramiranga destinou-se a coletar dados básicos do entrevistado, 

como nome, idade, sexo, nacionalidade e naturalidade. Na segunda parte, 

buscou-se uma caracterização socioeconômica do entrevistado, com dados 

sobre a escolaridade, renda familiar, situação familiar e de moradia. Já a 

terceira parte procurou levantar dados sobre o consumo e comportamento do 

turista, com dados sobre a última procedência, tempo de permanência, tipo de 

transporte, tipo de hospedagem utilizado e número de visitas à localidade. 

Em relação ao gênero dos turistas entrevistados, apesar da 

aleatoriedade, verificou-se uma boa distribuição, sem grandes concentrações 

em única faixa. Foram entrevistados 21 homens e 25 mulheres (46% e 54%). 

A distribuição por faixa etária apontou uma concentração na faixa de 

20 a 40 anos (72%), considerada normal, uma vez que, ao abordar uma família 

de turistas, o adulto responsável sempre tomava a frente e respondia à 

entrevista. 

Todos os turistas entrevistados eram brasileiros, mas por meio das 

entrevistas com a comunidade soube-se que há uma pequena demanda de 

turistas estrangeiros.  

Em relação à naturalidade dos entrevistados, a grande maioria era 

do próprio Estado do Ceará (87%), com um pequeno número de turistas 

naturais de outros estados (SP 4% , RJ 7% , PE 2%). 
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O grau de instrução dos entrevistados está demonstrado na figura a 

seguir, onde também se perguntava se o entrevistado estudava atualmente. 
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      FIGURA-10 Escolaridade dos turistas entrevistados 
 

 

Observa-se que a maioria (67%) formou-se em nível superior e uma 

boa parte deles (39%) cursou também pós-graduação. A quantidade de 

pessoas somente com o ensino básico é expressivamente pequena. Nenhum 

dos entrevistados declarou-se analfabeto e cerca de metade dos entrevistados 

(46%) estuda atualmente. 

A renda familiar aproximada está demonstrada na figura 11 e mostra 

que metade (50%) dos entrevistados têm uma renda superior a 11 salários 

mínimos – SM e somente uma pequena parte (13%) tem renda inferior a 5 SM, 

demonstrando uma condição econômica confortável para a grande maioria dos 

turistas. Complementarmente, sondou-se o número de pessoas do núcleo 

familiar, com os resultados apontados na figura 12, onde se observou que a 

maioria (85%) é composta por até 4 pessoas. 
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        FIGURA-11 Faixas de renda familiar dos turistas entrevistados (em salários mínimos- SM) 
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              FIGURA-12 Número de pessoas residentes no núcleo familiar dos turistas 
 

A caracterização do perfil social dos turistas inclui a informação 

sobre se é ou não casado, independentemente de a situação ser 

regulamentada, também se o entrevistado tem filhos ou não. Os dados indicam 

que uma leve maioria (60%) não é casada e aproximadamente metade dos 

entrevistados têm filhos, ou seja, cerca de 10% têm filhos sem ter 

companheiro(a). 
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O consumo do produto turístico e o perfil comportamental do turista 

são analisados com dados sobre seu retorno a Guaramiranga, com informações 

de quando começou a freqüentar e o número de vezes que retornou. 
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FIGURA-13 Desde quando freqüenta Guaramiranga 
 
 

Os dados indicam que há uma parcela dos visitantes (16%) que são 

fiéis recorrentes com 5 ou mais visitas no último ano e 59% dos turistas 

entrevistados freqüentam o Município há 5 anos ou mais tempo, indicando que 

há turistas cativos. Por outro lado, 41% dos turistas entrevistados visitavam 

Guaramiranga pela primeira vez. 

Os meios de transporte utilizados na viagem em que foram 

entrevistados figuram no gráfico seguinte. 
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FIGURA-14 Meio de transporte utilizado para o turismo 

Os dados indicam que 65% dos entrevistados estavam em pousada 

ou hotel, e somente 14% ficam em casa de veraneio, própria ou de amigos. Em 

relação ao transporte utilizado, uma maioria expressiva (90%) viaja em veículo 
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próprio ou em excursão, e somente 10% fazem uso de transporte público, o 

que reafirma a situação econômica confortável indicada no gráfico da figura 11. 

O roteiro de entrevista também pergunta sobre a última procedência 

dos turistas, indicando que a grande maioria deles (83%) é proveniente de 

Fortaleza e só uma pequena parte de outras cidades (17%).  

Em relação ao tipo de turismo que os entrevistados praticam, ficou 

evidenciado que a grande maioria viaja em casal ou com a família (71%), com 

permanência de 2 ou 3 dias (79%), e menos de 30% viajam sozinhos ou com 

amigos, indicando um ambiente preponderantemente familiar. 

FAMÍLIA
34%

SOZINHO
9%CASAL

37%

AMIGOS
20%

 
   FIGURA-15 Tipo de acompanhantes do turista entrevistado  

 
 

O comportamento do turista em relação à cultura da comunidade do 

local visitado está evidenciado nos gráficos seguintes, onde 60% acreditam que 

a cultura local não é plenamente respeitada. 
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FIGURA-16 Se o turista respeita a cultura do local visitado (resposta dos turistas) 
 

O comportamento geral do turista em relação à cultura local está 

retratado na figura 20. Como aspecto positivo, destaca-se o interesse pela 

gastronomia local, com a preferência de 86% dos entrevistados e, como 

aspecto negativo, destaca-se a declaração de 11% que assinalaram a opção 

“ligam o som do carro para animar o ambiente”.  Interessante ressaltar também 

é a declaração de 20% dos entrevistados quando indicaram que não têm 

nenhum interesse na cultura local. 
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       FIGURA-17 Comportamento geral do turista em relação à cultura local 
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5.2  Percepção Ambiental do Turista de Guaramiranga 

 

O roteiro II, sobre a percepção do turista, teve como objetivo coletar 

opiniões e identificar a importância que o turista atribui ao meio ambiente e 

como esse turista observa as condições ambientais dos atrativos naturais e as 

condições sociais da população em relação à atividade turística. O roteiro 

utiliza perguntas fechadas. As perguntas incluem desde o conhecimento e 

opinião acerca da exploração dos recursos naturais até a temática de 

desenvolvimento sustentável, educação ambiental e responsabilidade 

ambiental.  

A primeira parte do roteiro refere-se aos atrativos turísticos naturais e 

culturais visitados e à percepção que o turista teve em relação à conservação 

deles. A segunda parte focaliza a percepção ambiental do turista e sua 

declaração de responsabilidade ambiental. A terceira parte investiga a visão 

que o turista tem da condição socioeconômica da comunidade de 

Guaramiranga e sua relação com a atividade do turismo.  
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FIGURA-18 Percentual de visitação aos atrativos naturais por turistas 

A figura 18 reflete o grau de conhecimento em relação aos atrativos 

turísticos naturais de Guaramiranga. A entrevista questionou se o turista já 

tinha visitado ou ouvido falar de cada um dos atrativos. A interpretação do 

gráfico indica que o Pico Alto é o atrativo mais visitado e 64% dos 

entrevistados estiveram lá. O segundo ponto mais visitado são as trilhas do 

Remanso Hotel de Serra (41%), o terceiro é o Parque das Trilhas (28%) e o 

quarto é a região da Linha da Serra (26%). 

Outros pontos considerados pelo PAT-Guaramiranga como atrativos 

turísticos naturais não são visitados ou sequer conhecidos. O Poço Escuro e o 

Buraco da Rita só foram visitados por cerca de 2% dos entrevistados e cerca 

de 90% desconhecem sua existência. A nascente do rio Pacoti e a fonte de 

água mineral Pé de Ladeira também mostraram baixos índices de visitação   

(11 e 19%, respectivamente) sendo desconhecidas por 76 e 43% dos 

entrevistados. 

Os motivos que ocasionam os resultados mostrados foram 

identificados pelas entrevistas com os turistas e moradores. A exígua visitação 

e o desconhecimento da metade dos atrativos decorrem da inexistência de 
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divulgação e sinalização viária, assim como do fato de não possuírem 

facilidades de acesso e guias regionais disponíveis para levá-los. O gráfico 19 

indica a resposta dos entrevistados ao fato de não terem visitado os referidos 

atrativos naturais. 
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            FIGURA-19 Motivo da não-visitação de alguns atrativos naturais 
 
 

Nas entrevistas ficou perceptível o descontentamento dos turistas em 

relação à falta de informações turísticas e à inexistência de folhetos e mapas 

turísticos da região. 

O atrativo mais visitado, o Pico Alto, tem a vantagem exclusiva de ter 

sinalização viária, acesso asfaltado e a possibilidade de se ir de carro até o 

cume e apreciar a vista sem esforço físico algum, indicando que a 

acessibilidade e a facilidade atraem mais turistas e proporciona boa visitação, 

confirmando o que foi  citado anteriormente. 

 

Um total de 98% dos turistas considerou bonito os pontos que 

visitaram e em sua maioria consideram que tais pontos turísticos estavam bem-

conservados e limpos, conforme gráficos que seguem: 
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FIGURA-20 Opinião do turista sobre a conservação dos atrativos naturais 
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FIGURA-21 Opinião do turista sobre a presença de lixo nos atrativos naturais 
 
 

Os gráficos indicam a percepção de conservação e limpeza dos 

pontos turísticos, 84% consideraram que os atrativos naturais visitados têm 

uma conservação ótima ou boa e 53% afirmaram que eles estavam limpos. A 

percepção do turista nesse sentido é muito positiva para a manutenção da 

atratividade do núcleo turístico, conforme já citado. 
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  FIGURA-22 Percentual de visitação aos atrativos culturais por turistas 

 

O gráfico da visitação turística aos atrativos culturais indica baixa 

visitação ocasionada por um alto índice de desconhecimento da existência 

deles. Destaca-se a quantidade de turistas que “ouviram falar” do Festival de 

Jazz & Blues e do Festival Nordestino de Teatro, entretanto sem nunca tê-los 

assistido. Destaca-se também a ínfima participação no Festival Junino e na 

Festa da Padroeira, ambos praticamente desconhecidos dos turistas (77% 

nunca ouviram falar e cerca de 22% ouviram falar, mas nunca participaram). 

Os atrativos culturais mais visitados são a Igreja matriz e o Festival 

de Jazz & Blues, com presença de cerca de 26% dos turistas em cada um 

deles. Apesar dos números resultantes, sabe-se que o Festival de Jazz & Blues 

apresenta boa freqüência, pois, por ocasião do Festival, o número de turistas 

na cidade supera o número de moradores, haja vista que muitas pessoas 

freqüentam a cidade em função do “agito”, sem entretanto assistir aos shows 

propriamente ditos. 

Os motivos da não-visitação repetem as opiniões em relação aos 

atrativos naturais, ou seja, a grande maioria nunca ouviu falar de alguns dos 

atrativos e uma boa parte reclama da falta de guia e sinalização, “quebrando” 
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assim um importante elo da cadeia produtiva do turismo, a infra-estrutura e 

serviços de apoio ao turista. 

Em relação à conservação das edificações de valor histórico e 

eventos, 72% consideraram que os atrativos culturais visitados têm uma 

conservação ótima ou boa e 65% afirmaram que eles estavam limpos. 

Ao serem perguntados sobre a disposição de lixo individual durante 

os passeios, como embalagens, casca de frutas etc., os turistas se declararam 

ambientalmente responsáveis e 57 % disseram que procuram uma lixeira e 43 

% guardam na bolsa, bolso ou carro para depositar no cesto de lixo ao fim do 

dia. Nenhum turista declarou jogar lixo no chão. 

Quando perguntados se têm simpatia pelas causas ambientais, a 

grande maioria diz que sim e somente 2 pessoas declararam que “não tem tido 

muito tempo para o assunto”.  Receber educação ambiental é importante para 

a quase totalidade dos entrevistados, tanto para eles mesmos como para os 

jovens. Somente 1 entrevistado acha que não precisa receber educação 

ambiental e que ela só é importante para as crianças na escola. 

Sobre a percepção do impacto da atividade do turismo na 

comunidade de Guaramiranga, quase a totalidade dos turistas entrevistados 

(98%) acredita que o turismo pode trazer desenvolvimento socioeconômico, 

mas, quando perguntados se a comunidade estava se beneficiando com o 

turismo, somente 36% acreditam que se beneficia muito, 39% que se beneficia 

pouco e 16% pensam que o benefício é quase nulo (9% não souberam 

responder).  Uma das causas para esses resultados está na figura 23, que 

procurou identificar quem se beneficia mais com o lucro do turismo, na visão do 

turista. 
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FIGURA-23 Visão do turista a respeito dos beneficiários do turismo 

 

Para cerca de metade dos entrevistados, a exploração da atividade 

turística está concentrada na mão de pessoas exógenas à comunidade e 

somente 10% acreditam que a comunidade é quem predomina. Cerca de 1/5 

dos entrevistados entende que está bem dividido e outro 1/5 não soube 

responder. 

Independentemente de quem explora ou lucra com a atividade 

turística, a comunidade recebe bem o turista. Esse é o resultado indicado no 

gráfico a seguir, que condensa as respostas dos entrevistados para a pergunta: 

“Em relação à receptividade, você considera que foi”: 
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FIGURA-24 Sensação de receptividade do turista 

A percepção que os turistas têm sobre a condição socioeconômica 

da comunidade de Guaramiranga é de uma população predominantemente 



 80

pobre (46% das opiniões), 36% dos entrevistados acreditam que a comunidade 

é preponderantemente de classe média, uma parcela (18%) não prestou 

atenção a isso e nenhum entrevistado declarou que eles sejam, em sua 

maioria, miseráveis. Destaca-se o desinteresse de 18% dos entrevistados que 

ignoraram a existência da comunidade, sem prestar atenção à sua condição 

socioeconômica ou sequer percebê-la. 

O comportamento da comunidade, na visão do turista, está retratado 

a seguir e não é conclusiva, pois as opiniões dividem-se igualitariamente e 

indicam tão-somente percepções controversas, conforme gráficos que seguem: 
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FIGURA-25 Visão do turista se o morador          FIGURA-26 Visão do turista se a comunidade  
                     joga lixo no chão                                                   valoriza os atrativos locais 
 
 

Apesar dos gráficos não indicarem nenhuma tendência interpretativa 

a respeito da conduta do morador em relação ao lixo e à valorização dos 

atrativos, eles trazem indicações sobre a percepção dos turistas em relação à 

comunidade, pois uma visão superficial sobre a cultura do morador reflete a 

falta de interesse na cultura e nos costumes locais. 
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5.3  Perfil Socioeconômico da comunidade de Guaramiranga 
 

A primeira parte do roteiro III se destinou a coletar dados básicos do 

entrevistado, como nome, idade, sexo, nacionalidade, naturalidade e 

caracterização socioeconômica do entrevistado, com dados sobre o nível de 

escolaridade, renda familiar, situação familiar e de moradia.  

Em relação ao gênero dos moradores entrevistados, apesar da 

aleatoriedade, verificou-se uma boa distribuição sem concentração em nenhum 

dos sexos. Foram entrevistados 20 homens e 22 mulheres, 48% e 52%, 

respectivamente, enquanto a média da população brasileira indicada no censo 

2000 é de aproximadamente 51% homens e 49% mulheres (IBGE, 2003). 

A faixa etária dos entrevistados apontou uma distribuição conforme a 

figura 27, com uma concentração ligeiramente anormal na faixa de 20 a 29 

anos, onde a amostra entrevistada representa 31%, enquanto o censo 2000 

indica que a população brasileira nessa faixa é de 17% (IBGE, 2003). 
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FIGURA-27 Distribuição dos moradores entrevistados por faixas etárias 
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Todos os moradores entrevistados eram brasileiros nascidos no 

Estado do Ceará. O grau de escolaridade é retratado na figura 28, com 

destaque para o baixo índice de representantes da comunidade com nível 

superior (7%), sendo que somente um deles cursou pós-graduação. Em 

relação a isso evidencia-se o fato da inexistência de oferta de curso superior no 

Município e adjacências. 

Considera-se também o fato de cerca de 20% dos entrevistados 

serem alunos de uma escola de ensino médio, contribuindo para a elevação do 

índice de representantes nessa faixa. 
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FIGURA-28 Escolaridade dos moradores entrevistados 
 

Nenhum dos entrevistados declarou-se analfabeto e a maioria dos 

entrevistados (62%) não estuda atualmente. 

Os dados de renda familiar aproximada mostram que a maioria 

(67%) dos entrevistados têm uma renda familiar até 3 salários mínimos – SM, 

somente uma pequena parte (10%) tem renda superior a 5 SM e nenhum 

entrevistado apresentou renda familiar superior a 7 SM, demonstrando uma 

condição econômica limitada para a grande maioria dos moradores. 

Complementarmente, sondou-se o número de pessoas do núcleo familiar, com 

os resultados apontados no gráfico da figura 29, onde se observou que a 

grande maioria (88%) é composta por mais de 3 pessoas. 



 83

4
0

11

6 7
4

7

0

2

4

6

8

10

12
N

o 
IN

D
IV

ÍD
U

O
S

 1   2   3   4   5   6  MAIS DE 6
 

FIGURA-29 Número de pessoas no núcleo familiar da comunidade 
 
 

A caracterização do perfil social da comunidade inclui a informação  

sobre se é ou não casado, independentemente de a situação ser 

regulamentada. Inclui também dados sobre se o entrevistado tem filhos ou não. 

A maioria não é casada (64%) e não têm filhos (57%). É certo que a grande 

participação de jovens nas entrevistas tenha influenciado no resultado, mas 

não o invalida. 

 

5.4 Percepção Ambiental da Comunidade de Guaramiranga 

 A segunda parte do roteiro de entrevista do ANEXO III procurou 

levantar dados sobre o grau de conhecimento dos atrativos turísticos pela 

comunidade e sua percepção acerca da conservação deles. O roteiro de 

entrevistas seguiu os mesmos moldes do que foi aplicado aos turistas, com 

perguntas fechadas. 

Buscou-se coletar informações sobre as ações individuais e coletivas  

para conservação e/ou recuperação ambiental, sobre o acesso à educação 

ambiental, como a comunidade entende as medidas do Município em relação 

ao tema e quais sua expectativas sobre a sustentabilidade ambiental.    
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FIGURA-30 Percentual de visitação da comunidade aos atrativos naturais 

 

A figura 30 reflete o grau de conhecimento.em relação aos atrativos 

turísticos naturais de Guaramiranga. A entrevista questionou se o morador já 

tinha visitado ou ouvido falar de cada um dos atrativos.  

A interpretação do gráfico indica que a Linha da Serra, o Parque das 

Trilhas e o Pico Alto são os atrativos mais conhecidos presencialmente, pois 

em média 85% dos entrevistados estiveram em cada um deles e cerca da 

metade dos entrevistados visitaram os demais atrativos, demonstrando um 

bom grau de conhecimento da população local em relação aos atrativos 

naturais. O gráfico também indica que uma minoria desconhece os atrativos. 

Os motivos para não-visitação dos atrativos conhecidos é a falta de 

meio de transporte e não conhecer o caminho (59%) ou desinteresse (29%). 

A interpretação dos dados em conjunto indica que a comunidade 

conhece e valoriza os atrativos naturais do Município e que só não os visita 

mais por limitações pessoais. 



 85

A seguir identifica-se a percepção da comunidade em relação à 

conservação dos atrativos naturais: 
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FIGURA-31 Opinião da comunidade sobre se a Prefeitura cuida da 
conservação dos atrativos naturais 
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FIGURA-32 Opinião da comunidade sobre a presença de lixo nos atrativos 

naturais 
 

 

Na opinião da comunidade, a Prefeitura não cuida tão bem dos 

atrativos. A maioria (55%) percebe que a Prefeitura faz pouco ou nada pela 

conservação dos atrativos e a minoria (38%) acredita que ela faz muito. Com 

resultados semelhantes, a questão sobre a presença de lixo nos atrativos 
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naturais indica que a maioria (54%) percebem que estavam sujos ou mais ou 

menos sujos (médio) e uma menor parte (46%) entendeu que estavam limpos. 

Em seguida, é mostrada a figura 33, sobre conhecimento e visitação 

dos moradores aos atrativos culturais de Guaramiranga. 
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FIGURA-33  Percentual de visitação de moradores aos atrativos culturais  
 

A figura 33 indica que a comunidade participa ativamente dos 

eventos culturais da cidade com presença de mais de 90% dos entrevistados. 

A quantidade de moradores que desconhecem os eventos é desprezível. O 

destaque fica por conta do Festival de Jazz & Blues que, apesar de ser o maior 

evento do Município, é o que tem menor participação da comunidade. Os 

motivos estão no gráfico que segue: 
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FIGURA-34 Motivo da não-participação dos moradores nos eventos culturais 

 

O gráfico da motivação à não-participação nos eventos culturais 

indica que metade não vai por desinteresse e cerca de 39% deixam de ir por 

limitações como não ter como ir ou não ter dinheiro para entrar. Cabe a 

ressalva de que a maioria dos eventos não requer pagamento para entrar ou 

participar. Não é o caso do Festival de Jazz & Blues, onde as entrevistas 

revelaram frustração de alguns moradores que gostariam de participar do 

evento, mas consideram o valor do ingresso fora de sua possibilidade e 

reclamam não receber incentivo e facilidades da Prefeitura ou dos 

organizadores para poderem participar. 

Relativamente à conservação das edificações de valor histórico e 

eventos, 72% consideraram que os atrativos culturais visitados têm uma 

conservação ótima ou boa e 65% afirmaram que eles estavam limpos. 

Em contraposição, o questionamento das ações de conservação da 

Prefeitura teve como resposta a opinião de 63% da comunidade, que acredita 

ser pouco ou nada o que é feito para manter os atrativos culturais e a minoria 

de 35% entende que a Prefeitura faz muito pela conservação dos atrativos. Um 

entrevistado não soube responder.  

Apesar de a maioria entender que a Prefeitura faz pouco ou nada, as 

entrevistas revelaram que os moradores sabem que em todos os eventos uma 

equipe de limpeza se encarrega de recolher o lixo e deixar tudo limpo nas 

primeiras horas do dia seguinte, o que provavelmente motivou os resultados do 
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questionamento sobre a presença de lixo nos atrativos culturais, ao indicar que 

cerca de 62% não percebem que os eventos deixem sujeira. Em relação a esse 

fato, um entrevistado declarou ainda que se o turista jogasse bastante lixo, 

daria mais emprego aos varredores. 

Ao serem perguntados sobre a disposição de lixo individual, como 

embalagens, casca de frutas, latas etc., quando estão fora de casa, os 

moradores se declararam ambientalmente responsáveis e 76% disseram que 

guardam na bolsa ou bolso para depositar em uma lixeira depois e 24% 

admitiram que jogam lixo no chão. 

A coleta de lixo da Prefeitura é o destino da maioria do lixo produzido 

pela comunidade (87%). Do restante, 8% queimam e 5% enterram seu lixo 

residencial como alternativa, pois a coleta da Prefeitura não cobre parte da 

área rural. Nenhum dos entrevistados declarou que joga lixo nos rios e 

córregos. 

Quando perguntados se têm simpatia pelas causas ambientais, a 

grande maioria disse que sim, 1 entrevistado disse que “não sabe bem o que é”   

e 3 declararam que “não tem muito tempo para o assunto”. 

Quanto à percepção da necessidade de receber educação 

ambiental-EA, a grande maioria (95%) declarou-se interessada e 2 pessoas 

entendem que “isso é para crianças na escola”.  Em relação às crianças, foi 

perguntado se era importante ensinar E.A. para as crianças e os jovens da 

comunidade e os entrevistados responderam  unanimemente que sim. 
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5.5  Percepção do Turismo pela Comunidade de Guaramiranga 

 Conforme o PAT (2000), evidenciou-se por ocasião da produção 

deste, um choque cultural entre a população local e turistas. Esta situação é 

decorrente das diferenças de hábitos e costumes entre a comunidade e os 

visitantes.  

No roteiro de entrevistas com os moradores, procurou-se abordar 

sobre esse tema e sondou-se a comunidade para saber qual sua percepção 

acerca da atividade do turismo e do comportamento do turista. 

A primeira pergunta, sobre se a comunidade acredita que o turismo 

pode trazer desenvolvimento socioeconômico, é a mesma feita aos turistas e 

os resultados também são semelhantes, com 90% de respostas positivas, 5% 

negativas e 5% que nunca tinham pensado no assunto. O resultado revela que 

a comunidade acredita no turismo como indutor de melhoria de vida, 

entretanto, os gráficos que seguem também indicam que a comunidade não 

está muito satisfeita com a postura excludente da Prefeitura em relação ao 

tema. 
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FIGURA-35 Se a Prefeitura divulga bem                FIGURA-36 Se a Prefeitura esclarece a  
                     o turismo para os turistas                                       comunidade sobre o turismo 
 

A maioria dos moradores entende que a prefeitura divulga bem o 

turismo para os turistas, mas exclui a comunidade do processo, uma vez que 

não a esclarece sobre a atividade.  

Nenhum entrevistado declarou que a Prefeitura esclarece bem para a 

comunidade o que venha a ser a atividade do turismo. Na opinião de 58% dos 
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entrevistados, a Prefeitura explica “mais ou menos”, para 27% a Prefeitura 

explica mal e os que nunca receberam informação alguma sobre o tema 

representam 15%. 

Uma parcela da comunidade trabalha com o turismo, direta ou 

indiretamente, e soma 59% dos entrevistados. A eles foi perguntado se estão 

satisfeitos com a atividade e aos 41% que não trabalham com o turismo foi 

perguntado se gostariam de trabalhar na atividade. O resultado indica que, em 

ambos os casos, 76% dos entrevistados responderam sim, ou seja, a grande 

maioria que trabalha com turismo está satisfeita e dos que não trabalham 

ligados à atividade, em sua maioria, gostariam de trabalhar. 

A comunidade realmente tem características naturais de acolhimento 

ao turista. Os gráficos que seguem, muito semelhantes, indicam isso: 
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FIGURA-37 Moradores que gostam quando                FIGURA-38  Moradores que gostam  
tem turistas na cidade                                                   de dar informações turísticas 

 

A semelhança dos gráficos acima não significa que os moradores 

que gostam da presença de turistas são os mesmos que gostam de dar 

informações a estes. O cruzamento de informações revela que 52% dos 

entrevistados não fez escolha idêntica nas duas perguntas. 

À parcela que já trabalha com o turismo foi questionado se 

consideram que suas vidas melhoraram com o vínculo ao turismo e 

absolutamente todos responderam que sim. Perguntou-se também desde 

quando estão ligados à atividade. O resultado indica que a maioria (60%) está 

na atividade há mais de 4 anos e que somente 10% passaram a trabalhar com 
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o turismo nos últimos 2 anos. Os resultados sugerem que, apesar do interesse, 

poucos conseguem ingressar na atividade. 

A percepção que a comunidade tem sobre o comportamento dos 

turistas está evidenciada nas figuras 39 e 40 e questiona o respeito à cultura 

local e o trato com o lixo individual. 
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   FIGURA-39 Se os turistas respeitam                            FIGURA-40  Se os turistas sujam 
                        os costumes locais                                                         a cidade 
 
 
 

A percepção da comunidade indica que, apesar de ser bem-vindo, o 

turista não respeita plenamente os costumes locais e suja bastante a cidade e 

os atrativos turísticos. Em relação à questão do lixo, também foi feito um 

questionamento sobre a origem do lixo encontrado no chão e nos atrativos com 

resultados, indicando que, na visão da comunidade, a maior parte do lixo 

abandonado em local inadequado é de responsabilidade do turista, apesar de a 

comunidade assumir que também comete o deslize. 
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FIGURA-41 Responsabilidade sobre o lixo deixado no chão e nos atrativos 
 

Outra pergunta do roteiro de entrevistas também aborda o mesmo 

assunto de forma um pouco diferente. Foi perguntado que alterações são 

perceptíveis na cidade quando há presença maior de turistas. O entrevistado 

poderia marcar uma ou mais opções. Na percepção de 42% a cidade fica MAIS 

SUJA, 52% acreditam que a cidade fica MUITO BAGUNÇADA e 74% sentem a 

cidade mais ALEGRE E BONITA. Esses resultados reforçam as conclusões 

anteriores, ou seja, apesar de alguns incômodos, a comunidade aprecia a 

presença dos turistas. 

Em relação aos problemas sociais causados por influência dos 

turistas, como consumo de álcool e drogas; inveja da situação econômica dos 

turistas; violência e prostituição, os moradores entrevistados não identificaram 

essa influência negativa e nas entrevistas declararam que esses problemas 

existem em pequena escala e independem da presença dos turistas. 

Foram apresentados gráficos e interpretações de forma 

individualizada de cada grupo entrevistado, ou seja, turistas e moradores. O 

cruzamento dessas informações e a comparação dos resultados obtidos 

possibilitam uma análise e conclusão sobre as implicações da atividade 

turística no Município de Guaramiranga e estão delineadas nos subitens que 

seguem. 
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5.6  Discussão da Percepção Ambiental 

 

A visitação de atrativos naturais pela comunidade (figura 30) e os 

motivos alegados pela não-visitação indicam que a comunidade conhece e 

valoriza os atrativos naturais do Município e que só não os visitam mais por 

limitações pessoais (p.84). Em conjunto com a opinião de que a Prefeitura não 

cuida tão bem dos atrativos, com declaração da maioria de que a Prefeitura faz 

pouco ou nada pela conservação e que eles tinham lixo no dia em que foram 

visitados, conclui-se que há preocupação da comunidade com a conservação 

dos atrativos naturais e também o descontentamento com o trabalho da 

Prefeitura nesse sentido. 

A valorização dos atrativos naturais pelos turistas está indicada na 

opinião de 98% deles, que consideram bonito o que viram e pelo fato de uma 

boa parcela deles voltar para rever os atrativos, uma vez que 59% dos 

entrevistados freqüentam o Município há 5 anos ou mais tempo, porém, a 

percepção de conservação diverge da comunidade, uma vez que 84% deles 

consideram que os atrativos têm uma conservação ótima ou boa e 53% 

afirmaram que eles estavam limpos. 

Há diferença de percepção relativamente à conservação dos 

atrativos. Conforme Lima (2003), citado na p.20, o morador conviveu com a 

evolução do atrativo e lhe atribuiu valor em função das experiências pessoais e 

por isso não o reconhece mais como antes, criando a percepção de 

descontinuidade e portanto falta de conservação. Já o turista que visita o 

mesmo atrativo sem referências afetivas anteriores tem a percepção voltada ao 

estado geral do atrativo, sem considerar sua evolução. Essas formas diferentes 

de avaliar o mesmo objeto é a responsável pela diferença de percepção. Pode 

haver outro fator coadjuvante nessa diferença perceptiva, pois o morador que 

sobrevive por intermédio da atividade do turismo percebe uma ameaça à 

continuidade do fluxo turístico, caso haja degradação dos atrativos. 
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Uma questão relevante a ser esclarecida está relacionada à 

percepção da presença de lixo nos atrativos. Na visão da maioria da 

comunidade  (71%), os turistas sujam a cidade. Quanto ao lixo deixado no chão 

e nos atrativos, 39% dos moradores acreditam que é de responsabilidade dos 

turistas, 50% percebem que ambos são responsáveis e 11% admitem que é de 

origem da própria comunidade. 

Ao se fazer pergunta semelhante para o turista, 50% deles acreditam 

que os moradores jogam lixo no chão (28% disseram que jogam pouco e 22% 

que jogam muito). 

Quando perguntados sobre seu comportamento em relação ao lixo, 

os moradores se declararam ambientalmente responsáveis, 76% disseram que 

guardam na bolsa ou bolso para depositar na lixeira depois e 24% admitiram 

que jogam lixo no chão. Os turistas também se declararam ambientalmente 

responsáveis e absolutamente nenhum declarou jogar lixo no chão. As figuras 

que seguem se opõe a essas declarações. 

Há, novamente, uma diferença de percepção entre os dois grupos, 

pois o morador declara que o turista suja muito, mas admite que também o faz. 

Já o turista acha que só o morador joga lixo, pois ele próprio não sujou nada. 

Essa diferença de percepção está ligada ao tipo de conceituação particular que 

cada grupo tem sobre o lixo. Para o turista, uma lata deixada ao chão não é 

lixo, e sim fonte de renda para algum catador da comunidade. Para ele, turista, 

lixo é um amontoado de sacos aguardando a coleta da Prefeitura, produzindo 

mau cheiro e poluição visual (declaração de turista durante entrevista). Já para 

o morador, o lixo ensacado está seguindo seu caminho adequado e não 

constitui problema, mas o que é atirado ao chão e na mata é feio e contamina 

visualmente seu ambiente - confirma isso a declaração de alguns moradores 

que admitiram jogar lixo na rua, mas que procuram sempre um “cantinho” para 

escondê-lo.  
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FIGURA-42 Lata de cerveja jogada na vegetação – Pico Alto (com ampliação anexa) 
 

A visita aos atrativos revelou que, de fato, há lixo, conforme mostra a 

figura 42. A lata de cerveja sugere que o lixo foi deixado por um turista, mas há 

evidências de sujeira da comunidade também, conforme a figura 43. 
 

As fotos são 

só exemplos de 

objetos descartados no 

chão, na rua e nos 

atrativos turísticos. Em 

todos os locais 

visitados, havia 

presença de lixo que, 

em alguns casos, 

evidenciava a origem 

pelo tipo de lixo. 

O que se pode inferir é que, de uma maneira geral, turistas e 

moradores deixam lixo nas ruas e atrativos, apesar de saberem que não é 

correto fazer isso, e cada grupo se defende, apontando o outro como 

responsável. De uma maneira geral, as pessoas sabem o que é correto e, 

mesmo assim, por comodismo ou força do hábito, fazem errado 

conscientemente,  mas não assumem publicamente. 

FIGURA-43 Saco plástico e estrume na calçada – Sede 
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Em relação ao comportamento da comunidade na disposição do lixo 

residencial, 8% queimam e 5% enterram seu lixo como alternativa à ausência 

de coleta próximo a sua casa. Apesar de serem percentuais baixos, são fontes 

perenes de contaminação local e risco ambiental. Os 87% que são atendidos 

pela coleta da Prefeitura também contaminam o ambiente sem saber, uma vez 

que o Município não possui aterro sanitário como destinação final e sim um 

lixão a céu aberto. 

Quando perguntados se têm simpatia pelas causas ambientais, a 

grande maioria dos moradores disse que sim. Um entrevistado disse que “não 

sabe bem o que é” e três declararam que “não tem tido muito tempo para o 

assunto”. Com resultados semelhantes, os turistas também têm simpatia pelas 

causas ambientais e somente dois entrevistados declararam que “não tem tido 

muito tempo para o assunto”. 

Receber educação ambiental é importante para a quase totalidade 

dos entrevistados, tanto para eles mesmos como para os jovens. Somente um 

turista e dois moradores entrevistados acham que não precisam receber 

educação ambiental e que ela só é importante para as crianças na escola. Em 

relação às crianças, todos os entrevistados responderam unanimemente que 

era importante ensinar E.A. para as crianças e os jovens. 

Conclui-se que, na percepção de todos os entrevistados, a educação 

ambiental é importante e deve ser ministrada.  

O percentual dos que indicam a E.A. como importante só para 

crianças e dos que “não têm tempo para o assunto”, apesar de pequeno, 

permite interpretar a idéia de que, para uma parcela da população, apesar de 

entenderem que o tema é relevante, eles não estão dispostos a mudar seus 

hábitos; os jovens que o façam. 
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5.7  Discussão da Percepção da Atividade do Turismo 

 

Foi perguntado a turistas e moradores se eles acreditavam no 

turismo como possibilidade de desenvolvimento socioeconômico para o núcleo 

receptor. Para ambos, a atividade é promissora e pode trazer melhoria de vida 

e quase todos percebem isso ( 98% dos turistas e 90% dos moradores). 

Quando perguntados porém, se a comunidade realmente está se beneficiando 

da atividade, somente 36% dos turistas acreditam que se beneficia muito, 39% 

que se beneficia pouco e 16% pensam que o benefício é quase nulo. O motivo 

disso está no poder econômico, pois, para cerca de metade dos turistas 

entrevistados, a exploração da atividade turística está concentrada na mão de 

pessoas exógenas à comunidade e somente 10% enxergam que a comunidade 

é quem predomina. Na visão dos moradores, a causa está na postura do Poder 

Público Municipal, pois acreditam que a Prefeitura divulga bem o turismo para 

os turistas, mas não esclarece a comunidade sobre a atividade. 

Nesse aspecto, não há diferença na percepção dos grupos, pois para 

ambos o turismo pode induzir à melhoria da qualidade de vida da comunidade 

mas o modelo vigente não favorece esse benefício. O poder econômico de 

pessoas de fora da comunidade se sobrepõe à falta de conhecimento e à 

ausência de incentivo aos moradores. Neste assunto, uma entrevista 

evidenciou o fato; um grupo de amigos trabalha informalmente como guias 

locais mas não se estabelece nem se desenvolve porque não sabe como fazê-

lo, mantendo-se na informalidade e no desconhecimento da maioria dos 

turistas, enquanto um empresário de fora possui uma agência de “guiamento” 

em ponto nobre da Sede, mas só disponibiliza roteiros que levam a trilhas 

particulares de uma determinada propriedade da mesma família. 

Como principal atividade econômica da região, o turismo emprega 

boa parte da população, mas as ocupações são, em sua grande maioria, 

postos operacionais de baixa qualificação e remuneração. Mesmo assim, a 

maioria  deles está satisfeita em trabalhar com o turismo e, em maioria, os que 

não trabalham na atividade gostariam de trabalhar, mas não recebem incentivo 
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e qualificação para isso. O resultado é que, apesar de haver carência de mão-

de-obra especializada (PAT, 2000) poucos têm obtido oportunidade de 

ingressar na atividade, conforme comentado na p.91. 

A abordagem da cultura local como atrativo turístico foi trabalhada 

por meio da identificação do interesse dos turistas nesse aspecto. O assunto foi 

abordado de várias formas, tanto buscando identificar o interesse pelas 

manifestações locais como o respeito à cultura da comunidade. 

De uma maneira geral, em todas as abordagens, percebeu-se um 

desinteresse pela cultura local. A exígua visitação aos atrativos culturais é o 

primeiro indício (p.77), principalmente se considerado que, dos três mais 

visitados, dois são eventos que contam predominantemente com 

apresentações de pessoas e grupos de fora e que em nada abordam a cultura 

local, a saber; Festival de Jazz & Blues e Festival Nordestino de Teatro. Já 

eventos que verdadeiramente expressam a cultura local, como a Festa da 

Padroeira, praticamente não são conhecidos ou visitados. 

O maior interesse manifestado pelos turistas na cultura local recaiu 

sobre a gastronomia, conforme gráfico na p.72; mas, ao ponderar sobre o 

assunto, pode-se perceber que o turista não encontra eco em seus anseios, 

uma vez que a gastronomia puramente local se restringe a frutas e poucos 

licores artesanais. Não há restaurantes especializados em gastronomia local e 

os poucos que oferecem atrativos regionais são restaurantes populares que 

misturam culinária nordestina a outros pratos, sem abordar ou explorar o tema , 

como por meio de ambientação, por exemplo. 

Outro indício de desinteresse dos turistas pelas particularidades da 

comunidade revela-se nos percentuais de “não sabe” ou “não notou” de parte 

das abordagens em relação aos aspectos da comunidade, conforme exemplos 

da fig.23/p.79, fig.25/p.80 e fig.17/p.72. 

Como atenuante ao desinteresse, pode-se mencionar o 

descontentamento dos turistas pela falta de informações que leva ao 
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desconhecimento dos atrativos culturais, sem, entretanto, descaracterizar o 

desinteresse. 

O respeito aos costumes locais é um outro prisma que leva a 

conclusões semelhantes. A percepção da comunidade está caracterizada no 

gráfico da fig.39/p.91, onde 29% dos moradores entendem que os turistas não 

respeitam os costumes locais. Já na fig.16/p.72, somente 40% dos próprios 

turistas entendem que a cultura do local visitado é respeitada, e, na fig.17/p.72, 

11% admitem ligar o som do carro alto e 36% enxergam com desdém o jeito do 

nativo. 

Em relação a esse tema, observa-se que a cultura local não está 

sendo bem trabalhada como atrativo turístico. Há que se promover atividades 

de preservação e valorização da cultura junto à própria comunidade em 

concomitância com a divulgação e facilitação para a visitação e participação 

dos turistas. 

Os dados acerca do perfil socioeconômico de turistas e moradores 

indicam grande diferença entre os grupos em vários aspectos, como renda 

familiar, nível de escolaridade e estruturação familiar. Há que se considerar a 

possibilidade de choque cultural, trabalhando na sensibilização dos visitantes e 

promovendo junto a eles a valorização e o respeito à cultura do local visitado, 

assim como preparar a comunidade para minimizar os impactos negativos na 

cultura destes, mediante o contato com a cultura dos visitantes. 

O Município possui atrativos turísticos e bom acesso. Os dados do 

consumo do produto turístico indicam uma demanda consistente para a região, 

com um público de bom poder aquisitivo e comportamento “familiar”. Os dados 

da comunidade indicam um povo acolhedor e interessado em trabalhar na 

atividade do turismo. Estão reunidos os principais ingredientes necessários 

para o desenvolvimento e evolução da atividade do turismo. 
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6  CONCLUSÕES E PROPOSIÇÕES 

 

A percepção ambiental está atrelada à relação que o indivíduo tem 

com a localidade. Neste estudo feito em Guaramiranga, conclui-se que a 

percepção no que se relaciona com a conservação ambiental de turistas e 

moradores diverge.  A divergência é compreendida quando levada em 

consideração a memória afetiva da comunidade em relação ao ambiente em 

que vive, proporcionando uma percepção diferenciada daquele dos visitantes. 

Em relação à atividade do turismo, entretanto, o estudo revelou que 

há convergência na percepção de ambos os grupos. Isso fica evidenciado na 

percepção de 90% de moradores e de 98% dos turistas que acreditam que o 

turismo possa trazer desenvolvimento socioeconômico para a comunidade, 

assim como os grupos convergem no entendimento de que a comunidade está 

sendo pouco beneficiada com a atividade no modelo vigente. 

O estudo revela a elevada receptividade de turistas pela 

comunidade, com cerca de 75% de moradores que gostam de dar informações 

turísticas e gostam quando há turistas na cidade. O turista confirma o fato, com 

84% que se declararam bem recebidos. 

Apesar de receber bem o turista e, em sua maioria, não se 

incomodar com sua presença, os moradores criticam a postura dos turistas em 

relação ao respeito aos costumes locais e à disposição do lixo. 

A questão do lixo trouxe uma revelação: moradores e turistas se 

dizem ambientalmente responsáveis e alegam que não jogam lixo no chão e 

nos atrativos. Um grupo aponta o outro como o responsável pelo lixo disposto  

inadequadamente. Diante disso, pode-se comcluir que ambos são igualmente 

responsáveis pelo lixo e que o problema é comportamental.  

A Prefeitura trata do turismo sem incluir a comunidade ou o faz de 

maneira inconsistente, desprezando um dos maiores atrativos do local - a 

receptividade e acolhimento da população. 
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Os atrativos naturais e culturais são valorizados, de uma maneira 

geral, tanto por moradores quanto por turistas, restando à Prefeitura promover, 

facilitar o acesso e cuidar da conservação. 

Na intenção de proporcionar resultados práticos para a comunidade,  

e considerando que uma cópia será destinada à Prefeitura de Guaramiranga, 

esse trabalho encerra com sugestões de iniciativas e atividades que visam a 

contribuir para a melhoria dos resultados da atividade turística e da qualidade 

de vida da comunidade. 

 

 

Para a conservação dos atrativos, sugerem-se: 

 

• estudo da capacidade de carga; 

• criação de mecanismos de acompanhamento quantitativo e qualitativo da 

visitação, preferencialmente utilizando guias da comunidade local; 

• medidas para sensibilização dos visitantes e moradores em relação ao lixo 

e  ao respeito ao meio ambiente; 

• medidas para sensibilização dos visitantes e moradores para valorização 

e respeito à cultura local; e 

• investimento em obras de melhoria, recuperação e manutenção. 
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Para a inclusão da comunidade no processo do turismo, sugerem-se: 

• atividades de informação e sensibilização da comunidade para a 

importância da atividade na economia do Município; 

• programas de formação e inclusão da comunidade nas atividades ligadas 

ao turismo; 

• parceria com as empresas de hospedagem e alimentação para melhor 

aproveitamento da mão-de-obra local; 

• incentivos ao empreendedorismo e formação de novas empresas por 

membros da comunidade; e 

• valorização e promoção do artesanato e da gastronomia local. 

 

Para incremento do turismo, sugerem-se: 

• sinalização viária e folhetos informativos que facilitem o conhecimento e o 

acesso aos atrativos turísticos; 

• divulgação dos atrativos de uma maneira geral e dos eventos pouco 

conhecidos em particular, desconcentrando esforços na divulgação de 

eventos já consagrados e estabilizados em prol de outros menos 

conhecidos; 

• identificação e desenvolvimento de novos atrativos naturais e culturais e 

sua inserção no roteiro turístico; e 

• parceria com as empresas de hospedagem e alimentação para melhor 

divulgação e captação de turistas. 

 

O município tem um grande potencial turístico com atrativos naturais, 

culturais e principalmente um povo acolhedor, restando ao poder público 

planejar e administrar de forma consistente e responsável o desenvolvimento 

da atividade com foco na inclusão e melhoria de vida da comunidade e na 

conservação do meio ambiente, trazendo desta forma à realidade o conceito de 

turismo sustentável. 
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ANEXO I 

 

ESTUDOS SOBRE O PERFIL DO TURISTA DE GUARAMIRANGA 
 

Entrevistador: ___________________________________ 
 
 

Data: __ / 08 /  04    Local: _________________________ 
 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO TURISTA: 
 

1.1- Nome: _____________________________________ 
 

1.4 – Município de Residência: ________________________________ 
 

1.1 -Idade:  d d anos                 1.4. Sexo:    d Masc.   d Fem. 
 

1.5- Nacionalidade: ddddddddddd  1.6     - Naturalidade d d (estado) 
 

1.7- Última procedência: dddddddddddd 1.8- Profissão: ddddddddd 
 
2  -  NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
 
2.1- Completou: 
d ens. fundamental       d ens. médio      d  terceiro grau       d  pós graduação 
 

2.2- Esta estudando atualmente?     d  sim        d  não 
 

 

 
3 – ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS 
 

3.1 - A sua renda familiar é de:         Número de pessoas no núcleo familiar  d d 
(considerar a renda familiar como a soma de todos que moram no núcleo familiar e trabalham):   
d  de 1 a 3 salários mínimos (260,00 a 780,00)  d  de 3 a 5 S.M. (780,00 a 1.300,00)  
d  de 5 a 7 salários mínimos (1.300,00 a 1.820,00) d  de 7 a 9 S.M. (1.820,00 a 2.340,00)  
d  de 9 a 11 salários mínimos (2.340,00 a 2.860,00) d  mais que 11 S.M. (mais que 2.860,00)  
 
3.2 – Tipo de residência: 
 

d  própria  d  alugada  d  com parente d  "emprestada" 
 

3.3 - É casado(a)?     d  sim  d  não   (independente de ser casado no civil ou religioso) 
 

3.4-  Tem  filhos? d  sim  d  não 
 
 
 
 
 
 



 
4 – ASPECTOS GERAIS 
  
4.1- Quantas vezes já esteve em Guaramiranga nos último anos?   
  

 d  1a vez  d  2  d  3  d  4  d  5 ou mais 
 
4.2 – Desde quando freqüenta Guaramiranga? 
 

d  2004 d  2003 d  2002 d  2001 d  2000 ou antes 
 

4.3- Costuma viajar: d  sozinho   d  casal  d  família  d  amigos 
 

4.4- Transporte: d  próprio  d  público  d  excursões (pacotes turísticos) 
 

4.5- Sua permanência média em Guaramiranga (considerando a última viagem) é de: 
 

d  1 dia  d  2 dias  d  3 dias  d  4 dias  d  5 ou mais 
 

4.6- Está hospedado em: 
d  pousada    d  hotel    d  casa de amigos  
d  casa de temporada (alugada) d  residência de veraneio d  outros   _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO II 

 

A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DO TURISTA DE GUARAMIRANGA 
 

1- ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS 
 
1.1 Dos atrativos turísticos    : não conhecia   /   ouviu falar    /    visitou  (considerar viagens anteriores) 
 
 

Pico Alto    d  d  d 
Linha da Serra   d  d  d 
Nascente do Rio Pacoti  d  d  d 
Poço Escuro    d  d  d 
Buraco da Rita   d  d  d 
Parque das trilhas   d  d  d 
Fonte de Água Minera  d  d  d 
Trilhas do Remanso   d  d  d 
 

1.2- Deixou de visitar alguns dos atrativos citados, pois: 
 

d  nunca ouviu a respeito  
d  não tem interesse em conhecer     
d  acha o acesso viário difícil / não sabe chegar 
d  sente-se inibido pois está em área particular   
d  não tem um guia de turismo para acompanha-lo 
 
1.3 – Dos lugares visitados, enquanto atrativo turístico natural, qual sua impressão? 
 

d  bonito   d  inexpressivo 
 
 
2- ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO - ATRATIVOS NATURAIS 
 
2.1- O que pensa em relação ao aspecto de conservação dos atrativos naturais visitados? 
 

d  ruim  d  bom  d  ótimo d  não sabe responder 
 

2.2- De uma maneira geral, você observou que:  
 

d  a maioria estava sujo d  a maioria estava limpo     d  meio a meio     d  não observou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3- ATRATIVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 
 

3.1 Dos atrativos culturais:       não conhece  /  ouviu falar    /    visitou   (considerar viagens anteriores) 
 

Igreja Nsa. Sra. da Conceição d  d  d 
Igreja Nsa. Sra. De Lourdes  d  d  d 
Festival Junino   d  d  d 
Festival de Jazz & Blues  d  d  d 
Festa da Padroeira   d  d  d 
Festival Nordestino de teatro  d  d  d 
 

3.2- Deixou de visitar alguns dos atrativos citados, pois: 
 

d  desconhecia o atrativo / evento 
d  não tem interesse em conhecer / participar  
d  não tem um guia de turismo para acompanha-lo 
d  acha o acesso viário difícil / não sabe chegar 
d  Tentou mas não conseguiu por falta de hospedagem ou transporte 
 

3.3 – Dos lugares visitados (atrativo turístico cultural), qual foi sua impressão? 
 

d  bonito    d  inexpressivo 
 
 
4- ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO- ATRATIVOS CULTURAIS 
 

4.1-  Como classifica a conservação dos atrativos CULTURAIS visitados? 
 

d  ruim  d  bom  d  ótimo d  não sabe responder 
 

4.2- De uma maneira geral, você observou que:  
 

d  a maioria estava sujo d  a maioria estava limpo     d  meio a meio     d  não observou 
 
 

 

 
5 –  RESPONSABILIDADE AMBIENTAL   
 

5.1- Nos seus passeios em Guaramiranga, o que fez com seu “lixo” (copos descartáveis, papel, cascas 
de frutas, latas e alumínio, embalagens de biscoitos, de balas/bombons): 
 

d  levou um saquinho para guardar o lixo e o trouxe de volta 
d  colocou em uma lixeira 
 

5.1.2 procurou uma lixeira e não encontrou, então:  d  jogou no chão 
d  guardou no bolso / carro / bolsa 
d  não sabe responder 

 
 

5.2 Você tem simpatia pelas causas ambientais: 
 

d  sim d  não d  não tem tido muito tempo para o assunto     d  é indiferente  
 

5.3 É  importante receber Educação Ambiental? 
 

d  sim d  não       d  isso é para as crianças na escola   d  é  “perda de tempo” 
 

5.4- É importante que as novas gerações (filhos, irmão mais novos, sobrinhos, etc) recebam EA? 
 

d  sim d  não    d  tem assuntos mais importantes pra aprender na escola 
 



 
6 – SOBRE O TURISMO 
  

6.1- Entende o turismo como uma atividade capaz de trazer desenvolvimento socioeconômico para 
uma comunidade?   
 

d  sim  d  não  d  nunca tinha pensado nisso 
 

6.2- O turista respeita os costumes e os atrativos locais? 
 

d  sim  d  não  d  em parte    d  raramente 
 

6.3- Quando está num núcleo turístico, costuma : 
 

d  ligar o som de carro para animar o ambiente 
d  gosta de conhecer a gastronomia local 
d  observar e achar “engraçado” o modo das pessoas falarem e se vestirem  
d  não repara no modo como as pessoas falam e se vestem 
d  procura lugares para comer onde sabe que vai encontrar “pratos” que está acostumado(a)    
 

6.4- O que pensa de Guaramiranga,em relação aos aspectos socioeconômicos? 
 

d  população de classe média 
d  população pobre 
d  população miserável 
d  não notou 
 

6.5- A população é descuidada e joga lixo no chão? 
 

d  muito d  pouco d  quase nada d  não notou 
 

6.6- A população valoriza seus atrativos turísticos ? 
 

d  muito d  pouco d  quase nada d  não notou 
 

6.7 A exploração do turismo (pousadas, hotéis, restaurantes, venda de artesanato, etc)  está 
concentrado nas mãos: 
 

d  da  população local d  de pessoas “de fora” d  está bem dividido        d  não notou 
 

6.8- A população se beneficia com o turismo? 
 

d  muito d  pouco d  quase nada  d  só traz problemas       d  não notou 
 
7- Em relação á receptividade, você considera que foi: 
 

d  bem recebido pela população local d  percebeu certa hostilidade 
d  mal recebido pela população local d  houve indiferença  d  não notou 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
ANEXO III 

 

ESTUDOS SOBRE O PERFIL DA COMUNIDADE DE GUARAMIRANGA 
 

Entrevistador: ___________________________________ 
 
 

Data: __ / 08 /  04    Local: _________________________ 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO MORADOR: 
 

1.1- Nome: _____________________________________ 
 

1.2 - Idade:  d d anos                    1.3. Sexo:          d 
 
1.4 – Município de Residência: ________________________________ 
 

1.5 - Nacionalidade: ______________ 1.6     - Naturalidade d d (estado) 
 
 

1.7- Profissão: _____________________________________________ 
 
2 -  NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
 
2.1- Completou: 
d ens. fundamental       d ens. médio      d  terceiro grau d  pós graduação 
 (1o grau)  (2o grau)         (faculdade) 
 

2.2- Esta estudando atualmente?  d  sim  d  não 
 

 

3 – ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS 
 

3.1 - A sua renda familiar é de:          
(considerar a renda familiar como a soma de todos que moram no núcleo familiar e trabalham):   
 

d  de 1 a 3 S.M. (260,00 a 780,00) d  de 3 a 5 S.M. (780,00 a 1.300,00)  
d  de 5 a 7 S.M. (1.300,00 a 1.820,00) d  de 7 a 9 S.M. (1.820,00 a 2.340,00)  
d  de 9 a 11 S.M. (2.340,00 a 2.860,00) d  mais que 11 S.M. (mais que 2.860,00) 
 

3.2- Número de pessoas no núcleo familiar  d d 
 

3.3 – Tipo de residência: 
 

d  própria  d  alugada  d  com parente d  "emprestada" 
 

3.4 - É casado(a)?     d  não  d  sim   (independente de ser casado no civil ou religioso) 
 

3.5-  Tem  filhos? d  não  d  sim   ->  3.6 – Quantos filhos?    d  d  
 
 
 
 
 
 
 
 



A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA COMUNIDADE DE GUARAMIRANGA   
 

1- ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS 
 

1.1 Dos atrativos turísticos    : não conhecia   /   ouviu falar    /    visitou  
 

Pico Alto    d  d  d 
Linha da Serra   d  d  d 
Parque das trilhas   d  d  d 
Trilhas do Remanso   d  d  d 
Nascente do Rio Pacoti  d  d  d 
Poço Escuro    d  d  d 
Buraco da Rita   d  d  d 
Fonte de Água Mineral  d  d  d 
 

1.2- Deixou de conhecer alguns dos atrativos citados, pois: 
 

d  nunca ouviu a respeito  
d  não tem interesse em conhecer     
d  acha o acesso difícil / não sabe chegar 
d  não tem como ir   
 

1.3 – Dos lugares conhecidos, enquanto atrativo turístico natural: 
 

d  achou bonito   d  achou sem graça 
 

1.4- Tem curiosidade em conhecer tais lugares? d  sim       d  não 
 
2- ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO - ATRATIVOS NATURAIS 
 

2.1-  A prefeitura cuida da conservação ambiental em Guaramiranga? 
 

d  não  d  pouco  d  muito  d  não sabe responder 
 

2.2- Dos atrativos turísticos que você conhece:     
 

d  a maioria tem lixo e sugeira d  a maioria vive limpa d  meio a meio    d  não observou 
 

 
3- ATRATIVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 
 

3.1 Dos atrativos culturais:       não conhece  /  ouviu falar    /    visitou   (considerar viagens anteriores) 
 

Igreja Nsa. Sra. da Conceição d  d  d 
Igreja Nsa. Sra. De Lourdes  d  d  d 
Festival Junino   d  d  d 
Festival de Jazz & Blues  d  d  d 
Festa da Padroeira   d  d  d 
Festival Nordestino de teatro  d  d  d 
   
 

3.2- Deixou de conhecer ou participar de  alguns dos atrativos citados, pois: 
 

d  desconhecia o atrativo / evento 
d  não tem interesse em conhecer / participar  
d  não tem dinheiro para participar  
d  acha o acesso viário difícil / não tem como ir 



3.3- Gostaria de conhecer e participar de tais atrativos?    d  sim     d  não 
 

3.4 – Dos lugares / festas conhecidos (atrativo turístico cultural), você achou: 

d  achou bonito    d  achou sem graça 
 

 
4- ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO - ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1-  A prefeitura cuida da conservação dos prédios históricos em Guaramiranga? 
 

d  muito d  pouco d  nada d  não sabe responder 
 

4.2- Dos atrativos turísticos que você assinalou ter visitado, considera que: 
 

d  a maioria tem lixo e sujeira d  a maioria vive limpa d  meio a meio    d  não observou 
 

4.3- Quem largou o lixo? 
 

d  O turista  d  a própria comunidade  d  os dois 
 

4.4- Você acha que as festas modificadas para atrair turistas estão ficando cada vez melhor ou pior? 
 

d  melhor  d  igual  d  pior d  não sabe responder 
 
5 –  RESPONSABILIDADE AMBIENTAL   
 

5.1 Você tem simpatia pelas causas ambientais: 
 

d  sim     d  não d  não sabe muito bem o que é d  não tem muito tempo para o assunto 
 
5.2 Seria importante que alguém lhe falasse sobre Educação Ambiental? 
 

d  sim d  não       d  isso é para as crianças na escola   d  acha  “perda de tempo” 
 
5.3- É importante que as crianças e jovens da comunidade recebam Educação Ambiental? 
 

d  sim d  não    d  tem assuntos mais importantes pra aprender na escola 
 
5.4- Você sabe o que é lixo orgânico e inorgânico? 
 

d  não d  sim  →   o que considera como lixo orgânico ?  (marque com um O ) 
d  cascas de frutas  d  restos de comida   d  papel 
d  plástico   d  vidro     d  ferro velho 

 

5.5- Onde você coloca o lixo da sua casa ? 
 

d  queima d  enterra d  joga num terreno d  joga no córrego / rio 
d  coloca em local onde a prefeitura recolhe   → d  solto  d  em sacos 
 
5.6- Quando está na rua, você joga seu lixo (papelzinho, casca de fruta, papel de bombom, etc.) : 
 

d  coloca em uma lixeira ou local onde a prefeitura recolhe 
 5.6.1 procurou uma lixeira e não encontrou, então:  d  jogou no chão 

d  guardou no bolso / bolsa 
d  não sabe responder 

 
 
 
 
 



                    
ANEXO IV 

A PERCEPÇÃO DO TURISMO PELA COMUNIDADE DE GUARAMIRANGA   
 
 1- O turismo pode trazer desenvolvimento socioeconômico para Guaramiranga?  
d  sim  d  não  d  nunca tinha pensado nisso 
 

2- A Prefeitura de Guaramiranga divulga bem o turismo para os turistas? 
d  sim  d  não  d  nunca tinha pensado nisso 
 

3- A Prefeitura e outros órgãos se preocupam em explicar para a comunidade de Guaramiranga, o que 
vem a ser a atividade turística? 
 

d  sim  d  tentam mas não fazem direito  d  mais ou menos    d  nunca explicaram nada   
 

4- O seu trabalho tem alguma coisa a ver com o turismo? 
d  não  d  sim, diretamente  d  Indiretamente   
 

_____________________________Caso tenha assinalado NÂO: _____________________________ 
 

4.1- Caso responda “não”, gostaria de trabalhar com o turismo? 
d  sim d  não 
 

4.2 – Gosta quando a cidade está com turistas? 
d  sim d  não d  em parte 
______________________Caso tenha assinalado sim ou indiretamente: _______________________ 
 

4.3- trabalha com o turismo desde: 
d  2004  d  2003  d  2002  d  2001 d  2000 ou antes 
 

4.4- Você satisfeito em trabalhar com o turismo? 
d  sim d  não d  em parte 
 

4.4- Você considera que sua vida melhorou com esse trabalho?  
d  sim d  não 
__________________________________________________________________________________ 
 

5 – Gosta de dar informações aos turistas? 
d  sim d  não d  não gosto nem desgosto 
 

6- Os turistas respeitam os costumes de Guaramiranga? 
d  sim d  não 
 

7- Os turistas sujam a cidade? 
d  sim d  não 
 

8- Quando tem turistas, a cidade costuma ficar: 
d  fica mais alegre e bonita  d  fica mais suja d  fica muito bagunçada    
 

9- A presença do turista causa: 
  

d  inveja dos hábitos e do dinheiro dos turistas  
d  violência (brigas entre os próprios turistas e entre turistas e moradores) 
d  má influência nos jovens da cidade que passam a consumir álcool e drogas 
d  outras __________________________________________ 
 

 


