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RESUMO 

 

Tendo em vista que o turismo, de forma genérica, tem ganhado cada vez mais representatividade 

no que se refere ao desenvolvimento econômico de diversas regiões do globo, percebe-se 

também que nos últimos 15 anos o turismo de observação de cetáceos tem mostrado um 

crescimento forte e estável na América Latina. Neste contexto, é possível afirmar que o Brasil 

apresenta um excelente potencial para o futuro desenvolvimento do turismo de observação de 

baleias por haver uma grande diversidade de cetáceos que frequentam as águas do litoral do país. 

Assim, percebendo a necessidade de implantar ferramentas eficazes em determinar a capacidade 

de carga em áreas naturais protegidas que sofrem influência de atividade turísticas, o presente 

estudo visa a estudar o turismo de observação embarcado de cetáceos na região da APA da 

Baleia Franca, Santa Catarina, Brasil, na perspectiva da experiência do visitante e da proteção 

dos recursos marinhos. Acredita-se que esta perspectiva possa auxiliar nas tomadas de decisões 

da gestão da APA da Baleia Franca, bem como fornecer possibilidades para a determinação da 

capacidade de carga do turismo de observação embarcado de cetáceos nesta região. A fim de 

atender aos objetivos deste estudo, os procedimentos de coleta de dados foram divididos a partir 

dos seguintes objetivos específicos: 1) Conhecer a relação entre o comportamento das baleias e 

da presença de visitantes no turismo de observação embarcado de cetáceos; 2) avaliar a 

qualidade da experiência do visitante da APA da Baleia Franca/SC; 3) verificar de que forma os 

indicadores de qualidade de experiência do visitante podem ser contemplados nas etapas de um 

método de capacidade de carga. Assim, o presente estudo se caracteriza como sendo qualitativo e 

quantitativo, utilizando-se das seguintes técnicas e instrumentos de coleta de dados: pesquisa 

documental, levantamento bibliográfico, aplicação de questionários, observação sistemática e 

não-participante, análise comparativa e estatística multivariada. Os resultados preliminares 

indicam que, no que se refere à qualidade da experiência do visitante, é possível afirmar que a 

percepção dos visitantes quanto à infraestrutura turística é a mais afetada, sendo a que apresentou 

níveis de satisfação bem distribuídos entre as notas. É possível, ainda, concluir que os 

entrevistados possuem uma percepção positiva da operação turística e da qualidade de sua 

experiência na atividade de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca.  

 

 

Palavras-chave: Capacidade de carga. Percepção da experiência do visitante. Áreas Protegidas 

Marinhas. Turismo de Observação de Cetáceos. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Given that tourism, in general terms, has gained increasing representation in regard to economic 

development in various parts of the world, it is seen that in the last 15 years, whale watching 

tourism has shown strong and stable growth in Latin America. In this context, it is clear that 

Brazil has excellent potential for the future development of whale watching tourism, due to the 

great diversity of cetaceans that frequent the coastal waters. Thus, in view of the need to 

implement effective tools to determine the carrying capacity of natural protected areas that are 

affected by tourism activity, this study investigates whale watching tourism in the Right Whale 

Environmental Protection Area (EPA), in the Brazilian State of Santa Catarina, from a 

perspective of visitors’ experience and the protection of the marine resources. It is believed that 

this perspective will assist in the decision-making of the Right Whale EPA, as well as providing 

opportunities to determine the carrying capacity of whale watching tourism in this region. To 

achieve the study objectives, the data collection procedures were categorized based on the 

following objectives: 1) to determine the relationship between the whales’ behavior and the 

presence of visitors on board the whale watching vessels, 2) to evaluate the quality of the 

experience of visitors to the Right Whale EPA/SC, 3) to determine how the indicators of the 

quality of visitors’ experience can be included in the stages of a method for determining the 

carrying capacity. This is therefore characterized as a qualitative and quantitative study, using 

the following data collection techniques and instruments: document research, literature review, 

application of questionnaires, systematic and non-participant observation, comparative analysis, 

and multivariate statistics. Based on the preliminary results on the quality of visitors’ experience, 

we can say that it is in the area of tourism infrastructure that visitors’ perception is most affected, 

as this area showed satisfaction levels that were well-distributed among the scores. It was also 

concluded that the respondents have a positive perception of the tourism operation, and of the 

quality of their experience in the activity of whale watching in the blue Whale EPA. 

 

 

Keywords: Carrying Capacity. Perception of Visitor’s Experience. Marine Protected Areas. 

Whale Watching tourism.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

No que se refere a estudos sobre o turismo de observação de cetáceos, percebe-se uma 

grande quantidade de literatura relacionada a este tema sendo produzida nas últimas décadas. 

Dentre os autores mencionados na presente pesquisa, encontram-se: Hoyt (1992; 1995; 1999; 

2000; 2001; 2003); Orams (1999; 2002); Woods-Ballard e colaboradores (2003); Parsons (2003); 

Parsons e colaboradores (2006; 2008); Higham e Lusseau (2008); Higham e Bedjer (2008); 

Schaffar e Garrigue (2008).  

É possível afirmar que o Brasil apresenta um excelente potencial para o futuro 

desenvolvimento do turismo de observação de baleias por haver uma grande diversidade de 

cetáceos que frequentam as águas do litoral do país. Em décadas recentes, considerando o 

tamanho de sua economia em comparação a outros países, o Brasil conquistou uma percentagem 

relativamente baixa de turistas estrangeiros - observadores de cetáceos - mas isso está mudando, 

assim como a infraestrutura, variedade de acomodações e opções destinos de observação de 

cetáceos que vêm aumentando. (HOYT; IÑÍGUEZ, 2008). 

Já no que diz respeito ao turismo de observação de cetáceos em áreas protegidas 

marinhas, percebe-se que no Brasil esta atividade turística continua a expandir-se cada vez mais. 

Segundo Groch  e colaboradores (2009), foram contabilizados, em 2008, 2063 visitantes que 

realizaram a atividade de observação de baleias somente na Área de Proteção Ambiental da 

Baleia Franca (APA da Baleia Franca), comparado com 141 visitantes em 1999. 

Assim, percebe-se a importância das áreas protegidas marinhas como condição para a 

conservação de espécies alvo desta atividade turística. Para Agardy (1994), as áreas protegidas 

marinhas promovem uma oportunidade rara de utilizar uma abordagem multidisciplinar e 

proporcionam uma maior efetividade da conservação dos recursos marinhos no que se refere 

tanto ao uso público para o turismo quanto para outras formas de utilização dos recursos 

marinhos. 

A APA da Baleia Franca foi criada no ano de 2000, baseada em proposta técnica do 

Projeto Baleia Franca
1
, abrangendo cerca de 156.000 hectares do litoral sul catarinense, onde 

―protege o mais importante berçário desta espécie no Brasil.‖ (GROCH; PALAZZO JÚNIOR, 

                                                
1 Organização não-governamental localizada no município de Imbituba-SC, Brasil, que se destina à preservação da 

espécie Eubalaena australis (Baleia Franca Austral) por meio de pesquisas científicas, educação ambiental e 

turismo sustentável na região da APA da Baleia Franca. 
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2007). Atualmente sua gerência ainda recebe auxílio para a criação do Plano de Manejo desta 

área protegida marinha, de forma que este se encontra em etapa de desenvolvimento. 

Algumas ações vêm sendo implementadas pela gerência da APA da Baleia Franca no que 

diz respeito ao ordenamento do turismo de observação de cetáceos, como a criação de áreas de 

refúgio para estas espécies. Porém, como citado anteriormente, percebe-se que esta atividade 

turística vem crescendo ao longo dos anos, de modo que ainda não foram impostos limites de uso 

público e de utilização turística dos recursos naturais que compõem a APA. 

Considerando-se o fato de que o turismo de observação de cetáceos vem ganhando 

representatividade na Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APA da Baleia Franca) e 

dada, ainda, a falta de um Plano de Manejo que estabeleça regras e regimentos para um 

gerenciamento eficaz, percebe-se a necessidade de utilizar instrumentos de gestão que permitam 

determinar parâmetros relacionados às metodologias de capacidade de carga turística no local em 

questão.  

 

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA E OBJETIVOS 

 

Em virtude do contexto apresentado, é por meio da utilização de instrumentos de coleta 

de dados diferenciados que se buscou estabelecer mais claramente as respostas aos seguintes 

problemas de pesquisa: o estudo da relação entre a percepção da experiência do visitante e a 

conservação dos recursos marinhos pode ser relevante para a determinação da capacidade de 

carga do turismo de observação embarcado de baleias em uma áreas protegida como a APA da 

Baleia Franca? Quais são os parâmetros que dão subsídios para serem utilizados como 

instrumentos em modelos de gestão do uso público nas áreas protegidas marinhas do Brasil?  

Desse modo, o presente estudo tem como objetivo geral analisar a percepção da 

experiência do visitante que realiza a atividade de observação embarcada de cetáceos na região 

da APA da Baleia Franca, Santa Catarina, Brasil, dentro do contexto dos modelos de gestão do 

uso público em áreas protegidas. Acredita-se que esta perspectiva possa auxiliar nas tomadas de 

decisões da gestão da APA da Baleia Franca, bem como fornecer possibilidades para a 

determinação da capacidade de carga do turismo de observação embarcado de cetáceos nesta 

região. 

Como forma de alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

- Descrever as características da visitação e do visitante da APA da Baleia Franca/SC. 
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- Validar parâmetros e variáveis para a análise da percepção da experiência do visitante 

na APA da Baleia Franca/SC. 

-  Avaliar a percepção da experiência do visitante da APA da Baleia Franca/SC. 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DO MÉTODO 

 

O presente estudo se caracteriza como sendo de natureza qualitativa e quantitativa, 

utilizando-se das seguintes técnicas e instrumentos de coleta de dados: pesquisa documental, 

levantamento bibliográfico, coleta de dados primários em campo através da aplicação de 

questionários, observação sistemática e não-participante, análise comparativa entre as variáveis 

enumeradas da percepção da experiência do visitante por meio de estatística multivariada.  

Para um conhecimento prévio da estruturação do presente estudo, tem-se a 

fundamentação teórica dividida em quatro capítulos. O primeiro busca contextualizar a relação 

existente entre a necessidade de conservação da natureza e a do uso público aplicada às 

atividades recreativas em áreas protegidas marinhas.  

O segundo e terceiro capítulos dão um enfoque às áreas protegidas existentes no Brasil, 

abordando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, bem como os objetivos e 

regulamentos que o compõem. Estes itens contextualizam, ainda, a questão do planejamento e 

gestão do uso público na categoria de áreas protegidas, denominadas Áreas de Proteção 

Ambiental no Brasil. 

O quarto capítulo enfoca o turismo de observação de cetáceos. Nele é possível 

compreender o contexto desta atividade turística no Brasil e no mundo, entendendo quais são 

seus pontos positivos e negativos. O quinto e último capítulo da fundamentação teórica traz um 

resumo dos modelos de gestão do uso público em áreas protegidas existentes, como funcionam e 

quais são as premissas para sua aplicação.  

Sendo assim, pretende-se com este estudo gerar subsídios que possam ser utilizados tanto 

por gestores de órgãos governamentais quanto pela iniciativa privada em prol do 

desenvolvimento sustentável e da utilização consciente e responsável dos recursos naturais, 

contribuindo, ainda, cientificamente para os aspectos metodológicos que envolvem o tema gestão 

da visitação turística/recreativa em áreas protegidas. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
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Em estudo realizado por Souza e Padovan (2006), evidenciou-se que, dentre os 326 

trabalhos publicados em Congressos de Unidades de Conservação de 1997 a 2004, apenas onze 

artigos trataram de estudos relacionados ao paradigma da capacidade de carga e de modelos de 

gestão da visitação turística em áreas protegidas, representando 3,4% da totalidade dos artigos 

publicados. Identificou-se, ainda, que houve predominância na utilização do método Cifuentes 

(1992), seguido do método VIM e dos métodos LAC e ROS.  

Considerando a crescente demanda para a visitação pública nas UCs, os impactos 

decorrentes deste uso e a importância da utilização de instrumentos técnicos que possam 

minimizar estes impactos, ainda que os roteiros oficiais para a elaboração de Planos de Manejo 

estabeleçam a necessidade do estudo de capacidade de carga, Souza e Padovan (2006) afirmam 

que tem sido feito muito pouco ou tem sido dada pouca visibilidade aos trabalhos realizados 

sobre a capacidade de carga em unidades de conservação. 

Dada a carência de estudos deste tema em áreas protegidas marinhas, o presente estudo e 

seus resultados podem prestar a sua contribuição científica para a aplicabilidade dos modelos 

estruturados de gestão dos impactos da visitação de acordo com o paradigma da capacidade de 

carga. Não obstante, percebe-se a necessidade de ampliar o conhecimento a partir de dados que 

tragam subsídios específicos para a eficácia de gestão da APA da Baleia Franca. 

A maioria das atividades de observação de cetáceos em todo o mundo, bem como na 

América Latina, ocorrem por meio do turismo embarcado. Em 1998, 72% dos observadores de 

baleias utilizavam barcos em todo o mundo. Na América Latina, a partir de 2006, com base no 

número de visitantes que realizam tal atividade, 86,3% se baseavam no turismo embarcado 

(HOYT; IÑÍGUEZ, 2008). 

Estudos que envolvem os impactos da visitação podem mostrar tanto o lado negativo 

quanto o positivo de suas consequências, sendo essenciais uma vez que os resultados podem ser 

usados na conservação da área protegida e de sua imagem. (HORNBACK; EAGLES, 1991). 

Assim, o presente trabalho pretende servir como modelo para oportunizar a melhor gestão 

da visitação em áreas protegidas a partir de um melhor ordenamento do turismo de observação 

embarcado de cetáceos. Nesse sentido, o presente estudo também pretende gerar ferramentas 

úteis no que diz respeito ao desenvolvimento e aprimoramento dos métodos de gestão da 

visitação orientados pelo paradigma da capacidade de carga, uma vez que a percepção da 

experiência da visitação e seus indicadores atuam como um instrumento de gestão do uso 

público em destinos turísticos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Serão abordadas aqui questões referentes às influências do turismo realizado em áreas 

protegidas marinhas, assim como as premissas de um planejamento e gestão eficazes destas áreas 

frente aos impactos ou possíveis contribuições para a conservação das áreas naturais protegidas 

diante da atividade turística. 

 

2.1 TURISMO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS MARINHAS 

 

Inicialmente, cabe entender o princípio da atividade humana em ambientes marinhos e 

costeiros como geradora de mudanças ambientais diante da utilização antrópica. Nesse sentido, 

Mark Orams (2004, p.162) faz uma referência a Jacques Cousteau, que afirma: 

Mas logo eu tive que me deparar com a evidência: as águas azuis do mar aberto 

pareciam ser, em maior parte do tempo, um deserto intimidador. Como os desertos em 

terra, longe de estarem mortos, organismos vivos como o plâncton encontram-se 

vagamente dissolvidos como neblina, meramente visíveis e monótonos. Então, 

excepcionalmente, estas áreas tornam-se locais de encontro; perto do litoral e de recifes, 

ao redor de algas e naufrágios, peixes se reuniriam e fariam um show espetacular de 

vitalidade e beleza. A teoria do Oasis me ajudou a compreender que o oceano, enorme 

quando medido pela escala humana, é uma camada extremamente fina de água cobrindo 

maior parte do nosso planeta – um mundo muito pequeno na verdade – extremamente 

frágil e à nossa mercê. 
 

Assim, este texto retrata nossa vulnerabilidade às mudanças ambientais diante dos 

impactos causados por nossa própria existência. Tal contexto remete à necessidade de maior 

compreensão das possibilidades de tornar o turismo uma atividade tão menos impactante quanto 

mais sustentável no que se refere à utilização dos recursos marinhos e costeiros para atividades 

recreacionais e turismo. 

Nesse contexto, Orams (2004) afirma que provavelmente o mais dramático e recente 

aumento da utilização dos recursos dos oceanos se deve pelo uso recreativo e que um número 

ainda limitado de estudos sugere que o crescimento das atividades recreativas aquáticas e o 

turismo têm sido relativamente recentes. 

Desse modo, o turismo passa a ser uma atividade econômica importante nestes locais, 

trazendo para os países envolvidos empregos, receitas e divisas. É por este motivo que a criação 

de áreas protegidas deve ser considerada no planejamento para o desenvolvimento do turismo 

nos países costeiros. Nesse sentido, a existência de Áreas Protegidas Marinhas não só despertam 

o interesse, mas também podem ajudar a manter a qualidade dos recursos de lazer que atraem 

turistas. (SALM et al., 2000).  
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Porém, nem mesmo o uso descontrolado dos recursos marinhos e a necessidade de 

preservação da biodiversidade andam tendo representatividade no que diz respeito à importância 

e à urgência em formar áreas protegidas marinhas no Brasil. Segundo dados do Projeto Baleia 

Franca (2010), em 1996 existiam cerca de 1300 áreas costeiras e marinhas sob proteção legal em 

todo o planeta, das quais apenas um número relativamente pequeno se localiza em território 

brasileiro.  

Santa Catarina conta com apenas cinco Unidades de Conservação costeiras e marinhas, 

um número incapaz de garantir a preservação de um mínimo representativo da diversidade 

biológica da região. Tal situação é lamentavelmente coincidente com a do restante da América 

Latina, que é hoje a região do globo com o menor número de áreas costeiras e marinhas 

protegidas. (PBF, 2010). 

Nota-se aqui a importância das áreas protegidas marinhas, uma vez que recebem grande 

atenção no que se refere à possibilidade de preservação da biodiversidade e à promoção de 

desenvolvimento econômico da região de seu entorno. Dessa forma, é possível afirmar que o 

desenvolvimento de áreas protegidas promove subsídios que estimulam a realização de 

atividades econômicas, como o turismo, aliadas à manutenção dos recursos naturais. (SILVA, 

2007). 

Dixon e Sherman (apud HARRIOT et al., 1997) afirmam que áreas protegidas, por 

preservar os ecossistemas, promovem os benefícios e serviços que atraem os turistas, 

particularmente os turistas com interesses específicos. Porém, não podemos achar que por nos 

trazerem benefícios as UCs devam ser apenas objetos de vitrine para o deleite da beleza cênica. 

Nesse sentido, o autor procura revelar a importância de áreas protegidas para a manutenção da 

diversidade biológica e do patrimônio histórico e cultural inseridos nestes locais, de modo que o 

turismo passa a ser apenas uma forma que possibilita o desenvolvimento econômico destes 

destinos. 

Assim, diante dos impactos e degradação dos recursos naturais causados pelo homem, 

percebe-se que áreas protegidas marinhas se tornam uma forma de conservar espécies 

ameaçadas. Desse modo, Hawkins e Roberts (2000) afirmam que as reservas marinhas fornecem 

para tais espécies um último refúgio. Se eles desaparecem totalmente de uma localidade, pode 

levar tempo para que as reservas sejam recolonizadas, tendo em vista que o aumento da 

biodiversidade se dará em longo prazo. 

No entanto, percebem-se dificuldades em implementar áreas protegidas marinhas 

especificamente por dois motivos: 1) ambientes marinhos são mais complexos e 2) dados 



21 

 

 

 

referentes à biologia e à ecologia das espécies não são tão abundantes quanto estudos em 

ambientes terrestres. (CARR et al., 2003).  

No contexto do uso púbico de áreas protegidas marinhas, Geoghegan e colaboradores 

(2001), no Relatório Técnico das Canárias n. 287, constataram que a utilização mais frequente 

destas áreas se dá esmagadoramente por atividades recreativas, geralmente com o suporte da 

indústria do turismo, em 80% das áreas protegidas marinhas pesquisadas.  

Assim, esta premissa revela uma forte ligação de uma determinada atividade de uso 

público com a atividade turística. A partir deste fato, percebe-se que diante da realidade do uso 

público em unidades de conservação marinhas, o turismo apresenta grande representatividade no 

que se refere tanto ao desenvolvimento destas áreas quanto à geração de impactos. Assim, 

Geoghegan e colaboradores (2001) complementam indagando que o melhor ocorre ainda quando 

estas atividades dependentes do turismo geram um importante recurso de renda para as 

comunidades locais. 

Nesse sentido, Buckley (2002), ao determinar princípios do turismo em áreas protegidas, 

ressalta a importância de priorizar a conservação antes das atividades recreativas para uso 

público como premissa para buscar a sustentabilidade destas áreas e de seu entorno.  

Não obstante, ao sugerir a proposta de sustentabilidade em áreas protegidas, o autor 

menciona a influência dos atores sociais e comunidades locais quando afirma que a 

sustentabilidade é um processo social. 

Hornback e Eagles (1999) reafirmam a premissa das atividades recreativas quando 

diferenciam por certas características as áreas protegidas marinhas das áreas terrestres. Estas 

características são mencionadas a seguir: 1) foco em atividades recreativas aquáticas; 2) 

utilização de embarcações como modo de acesso; 3) acesso aberto aos recursos públicos no que 

se refere às facilidades recreacionais aos turistas; 4) dependência de tecnologias marinhas, no 

caso da necessidade de equipamentos e outros recursos tecnológicos que facilitem o 

oferecimento de serviços aos turistas. 

Ainda, os autores complementam que a coleta de informações sobre o uso público em 

atrativos turísticos e recreacionais dentro de uma área protegida marinha é severamente afetada 

se os gestores não possuem barcos, tecnologias marinhas e pessoal qualificado necessário para 

acender a estes locais. Dessa forma, mesmo com equipamentos e pessoal disponível, o tamanho 

de algumas áreas protegidas marinhas pode tornar a coleta de informações muito difícil. 

Percebe-se, neste momento, a questão do gerenciamento destas áreas como quesito para 

promover seu desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, Pedrini e colaboradores (2007) 
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afirmam que os governos criam áreas protegidas, porém a destruição continua face a sua 

incapacidade de fiscalizar e à inexistência de infraestrutura adequada. 

A partir de uma visão basicamente ampla das questões que envolvem as oportunidades e 

conflitos gerados a partir do desenvolvimento de áreas protegidas marinhas, cabe analisar de 

forma mais específica a realidade brasileira no que se refere à legislação, às ideais e às ações já 

realizadas pelos órgãos do governo. 

 

2.1.1 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação e as áreas protegidas marinhas do 

Brasil: um breve contexto 

 

As Áreas Protegidas são estabelecidas como um dos principais mecanismos de proteção 

da diversidade biológica mundial, sendo denominadas Unidades de Conservação no Brasil e 

sistematizadas a partir da criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. 

(MAIA, 2006). 

Segundo Floriani (2005), o SNUC foi instituído pela Lei n
o
 9.985, de 18 de julho de 

2000. Ele se resume em um modelo hierárquico e burocrático o qual define limites e premissas 

que regem diferentes categorias de unidades de conservação existentes no Brasil de forma a que 

se adéquem com os padrões estabelecidos de âmbito mundial pela International Union for 

Conservation of Nature - IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza). 

Maia (2006) corrobora que o SNUC é constituído pelo conjunto das Unidades de 

Conservação federais, estaduais e municipais, que devem possuir como objetivo geral manter os 

recursos naturais em seu estado original para usufruto das gerações atuais e futuras. 

A própria Lei nº 9.985/00, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), traz no seu art. 2º, inciso I, o que é unidade de conservação: 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 

qual se aplicam garantias de proteção. 

 

Os objetivos de conservação específicos, definidos pelo SNUC, a partir do artigo 4º, são:  

I – contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 

território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II- proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III- contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 

IV- promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 
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V- promover atualização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 

VI- proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII- proteger características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, paleontológica e cultural; 

VIII- proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX- recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;  

X- proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

XI- valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII- favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação 

em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII- proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura, promovendo-as social e 

economicamente. 

De acordo com o artigo 7º da Lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, as unidades de conservação se dividem em dois grupos: as Unidades de Proteção 

Integral e as Unidades de Uso Sustentável. 

As Unidades de Proteção Integral são áreas criadas afim de preservar a natureza, 

admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na 

Lei do SNUC. (FLORIANI, 2005). Esse grupo é composto pelas seguintes categorias de 

unidades de conservação:  

I – Estação Ecológica (ESEC) – tem como objetivo a preservação da natureza e a 

realização de pesquisas científicas. É proibida a visitação pública, exceto com objetivo 

educacional e a pesquisa científica, dependendo de autorização prévia do órgão responsável.  

II – Reserva Biológica (REBIO) – tem como objetivo a preservação integral da biota e 

demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou 

modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas 

alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a 

diversidade biológica e os processos ecológicos.  

III – Parque Nacional (PARNA) – tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização 
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de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.  

IV – Monumento Natural – tem como objetivo preservar sítios naturais raros, singulares 

ou de grande beleza cênica.  

V - Refúgio da Vida Silvestre – tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se 

asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local 

e da fauna residente ou migratória.  

As Unidades de Uso Sustentável são áreas criadas com o intuito de compatibilizar a 

utilização consciente dos recursos naturais com as premissas da sustentabilidade. Floriani (2005) 

cita a lei n
o
 9.985/2000, que afirma: ―O uso sustentável dos recursos naturais se caracteriza pela 

exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e 

dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma 

socialmente justa e economicamente viável‖. 

O grupo das Unidades de Uso Sustentável divide-se nas seguintes categorias 

(FLORIANI, 2005):  

I – Área de Proteção Ambiental (APA) – é uma área extensa, com certo grau de ocupação 

humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturas especialmente importantes 

para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas e tem como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  

II – Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) – é uma área, em geral de pequena 

extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias 

ou que abriga exemplares raros da biota regional e tem como objetivo manter os ecossistemas 

naturais de importância regional ou local, bem como regular o uso admissível dessas áreas, de 

modo a compatibilizá-los com os objetivos de conservação da natureza.  

III – Floresta Nacional (FLONA) – é uma área com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos 

florestais e a pesquisa cientifica com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas 

nativas.  

IV- Reserva de Fauna – é uma área natural com populações animais de espécies nativas, 

terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos 

sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.  
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V – Reserva de Desenvolvimento Sustentável – conforme definição do SNUC, é uma 

área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência se baseia em sistemas 

sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações, adaptados 

às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da 

natureza e na manutenção da diversidade biológica.  

VI – Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) – é uma área privada, gravada 

com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.  

VII – Reserva Extrativista – é uma área utilizada por populações locais, cuja subsistência 

baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de 

animais de pequeno porte. Tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura 

dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.    

Nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente (2007) afirma que até 1997 haviam sido 

criadas 345 unidades de diferentes categorias, que protegiam aproximadamente 475 milhões de 

hectares dos ecossistemas brasileiros. Já em março de 2007, o país contabilizava 596 unidades de 

conservação ou 99,7 milhões de hectares protegidos – um incremento de mais de 100%. 

Cada categoria de Unidade de Conservação possui objetivos específicos de uso de seus 

recursos naturais e restrições contra eles. Estas são criadas geralmente de acordo com as 

necessidades de preservação da biodiversidade, de uso dos seus recursos naturais pela 

comunidade. Tudo depende do contexto em que a comunidade, a economia local e o meio 

ambiente se inserem na importância da criação da unidade. 

Assim, no que se refere ao contexto histórico da criação de planos e programas de 

conservação da biodiversidade e do patrimônio histórico-cultural no Brasil, é possível afirmar 

que o primeiro Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil foi produzido pelo 

IBDF, em 1979, e complementado em 1982. (MORI, 1998). 

A elaboração do primeiro Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil 

(PSUCB) estava previsto em duas etapas. A primeira etapa previa a criação de PARNAS e 

REBIOS. A segunda etapa previa a criação de novas categorias de manejo, entre elas o Santuário 

de Vida Silvestre, o Monumento Natural e a Estrada Parque. Assim, o PSUCB foi publicado em 

1982, definindo conceitos das categorias de manejo já criadas, suas diretrizes, estratégias e 

propunha novas categorias de manejo, incluindo as Estações Ecológicas. (MILANO, 1993). 

Atualmente, o SNUC, como visto anteriormente, conta com duas subcategorias 

(Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável) bem definidas, abrangendo cinco 

categorias nas unidades de Proteção Integral e oito categorias nas Unidades de Uso Sustentável. 
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Apesar de possuir um litoral com extensão de 8698 km, composto por praias, baías, 

costões, manguezais, restingas, ilhas e estuários (RIBEIRO; COURA 2000 apud WEGNER, 

2002), Fukuda (2006) afirma que a primeira Unidade de Conservação federal foi o Parque 

Nacional de Itatiaia (RJ), criado em 1937, e somente 42 anos depois, em 1979, foi criada a 

primeira UC marinha brasileira, a Reserva Biológica de Atol das Rocas (RN). Alguns anos mais 

tarde, em 1983, seria criado o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia. 

Tal premissa ilustra o descompasso existente no que se refere à importância das unidades 

de conservação marinhas no Brasil frente a sua extensão em faixa litorânea. Diante desse 

contexto, é possível afirmar que a necessidade de preservação e a consciência da importância da 

utilização sustentável dos recursos naturais marinhos no Brasil tenham vindo um tanto 

tardiamente.  

O documento Brazilian Protected Areas 2004-2007, desenvolvido pelo Ministério de 

Meio Ambiente, cita dados da WCPA/IUCN (2003) onde se afirma que das mais de 5000 áreas 

protegidas no mundo, apenas 1300 incluem ecossistemas marinhos e costeiros, correspondendo a 

menos de 1% da área total ocupada pelos oceanos. 

No que se refere aos esforços em implementar e gerenciar Áreas Protegidas Marinhas no 

Brasil, o documento Brazilian Protected Areas 2004-2007 revela que os órgãos do governo 

adquiriram a responsabilidade de desenvolver um Plano Nacional de Áreas Protegidas Marinhas 

e Costeiras como parte do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas. Segundo o 

documento, o propósito principal se dá pelo estabelecimento representativo e efetivo de áreas 

protegidas terrestres até 2010 e de redes que possibilitem a troca de informações e 

conhecimentos sobre o tema áreas protegidas marinhas até 2012. 

Não obstante, o documento afirma que o desenvolvimento do Plano Nacional de Áreas 

Protegidas Marinhas e Costeiras trouxe contribuições para todos os atores. Suas premissas são: 

- As áreas protegidas costeiras e marinhas devem ser desenhadas para a conservação da 

biodiversidade e como ferramenta de gerenciamento dos recursos pesqueiros; 

- O sistema deve ser representativo; 

- A porcentagem final de cada ecossistema costeiro e marinho a ser protegida será 

definida depois do cumprimento de estudos de representatividade; 

- O desenvolvimento das redes de trabalho deve incluir as pressões, ameaças e conflitos 

associados com a Zona Econômica Exclusiva, priorizado em definição de mapas. 

Assim, como forma de melhor compreender as premissas que envolvem o tema de 

estudo, o próximo item busca abordar o tema Áreas de Proteção Ambiental enquanto categoria 
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de unidade de conservação, no contexto político/institucional, do planejamento e gestão. Com 

ele, deseja-se oferecer dados que sejam utilizados como base teórica para a temática da 

capacidade de carga em áreas protegidas. 

 

2.1.2 As Áreas de Proteção Ambiental do Brasil: contexto do planejamento e gestão do uso 

público 

 

A Resolução CONAMA nº 10/88
2
 conceitua e estabelece as APAs como sendo ―Unidades 

de Conservação, destinadas a proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais 

existentes, visando à melhoria da qualidade de vida da população local e também a proteção dos 

ecossistemas regionais‖.  

Já segundo o Ministério do Meio Ambiente (2000 apud SANTOS JÚNIOR, 2006, p.16), a 

definição de Área de Proteção Ambiental é descrita da seguinte forma: 

A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de 
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem 

como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

 

Como objetivo de criar APAs, ressalta-se o de ―conservar a diversidade de ambientes, de 

espécies, de processos naturais e do patrimônio cultural, visando à melhoria da qualidade de 

vida. Para atingi-lo é necessário orientar e adequar as várias atividades humanas, de forma que 

elas se desenvolvam de maneira compatível com as características ambientais da área.‖ 

(IBAMA, 1993 apud MORI, 1998, p.20).   

As APAs devem promover o ordenamento das atividades humanas, e não proibi-las ou 

inviabilizá-las. A APA é um instrumento usado para garantir o uso adequado do patrimônio 

natural para benefício de todos. Dentre as atividades que podem ser desenvolvidas de forma 

ordenada no interior de uma APA estão o ecoturismo; a pesca artesanal, bem como outras 

atividades econômicas ligadas às comunidades locais; os esportes não-impactantes, como o surfe 

e o windsurfe, e várias outras que devem ser licenciadas previamente pelo IBAMA, segundo o 

Decreto de Criação da Área. (PBF, 2010). 

Para Santos Júnior (2006), as áreas de proteção ambiental podem ter tamanhos variados, 

compreendendo extensão terrestre ou marinha com uma ampla gama de recursos naturais ou 

                                                
2
 O Conselho Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei n 6938/81, tem como objetivo assessorar, estudar e propor ao Conselho 

Superior do Meio Ambiente CSMA diretrizes políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, bem como deliberar, 

no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 

qualidade de vida. 
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alterados pela ocupação humana, de modo que as características estéticas e culturais ofereçam 

proteção para as comunidades, condições ecológicas ou paisagens. 

Um substitutivo ao citado Projeto de Lei foi apresentado pela Comissão de Defesa do 

Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da Câmara Federal, definindo vários tipos de 

categorias de manejo de UCs de uso direto e admitindo a presença de populações tradicionais no 

interior de UCs de proteção integral. (MORI, 1998).  

Nas APAs, as atividades humanas podem existir desde que orientadas e reguladas de 

forma a evitar a degradação ambiental e a permitir o uso racional e sustentado do patrimônio 

natural. (MORI, 1998). Nesse sentido, o seu artigo 8
o
 

Poder Executivo, quando houver relevante interesse público, poderá declarar determinadas áreas 

do Território Nacional como interesse para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar 

das populações humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais.‖  

Mori (1998, p.21) cita ainda o artigo 9
o
, que diz:  

Em cada APA, dentro dos princípios constitucionais que regem o exercício do direito de 
propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo: 

a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de 

afetar os mananciais de água; 

b) a realização de obras de terraplanagem e abertura de canais, quando essas iniciativas 

importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais; 

c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou 

um acentuado assoreamento das coleções hídricas; 

d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras 

da biota regional. 

 

No que se refere à determinação dos locais apropriados e inapropriados, APAs podem ser 

implantadas tanto em áreas públicas quanto privadas, não sofrendo, pois, nenhuma restrição 

quanto à titularidade das terras. O importante, no caso desta categoria de unidade de 

conservação, é que haja elementos do patrimônio natural que mereçam ser protegidos e, 

concomitantemente, atividades produtivas sustentáveis social, econômica e ambientalmente. 

(VIANA; GANEN, 2005). 

Ainda para Viana e Ganen (2005), é inapropriada a criação de APAs em locais em que as 

atividades econômicas apresentem baixa sustentabilidade ambiental, onde não haja mais ou onde 

sejam escassos os recursos bióticos ou paisagísticos a serem protegidos, como ocorre na maioria 

das regiões metropolitanas brasileiras e nas zonas rurais em que as atividades produtivas sejam 

intensivas, como, por exemplo, nos grandes agrossistemas de soja.  

Assim, uma vez que estas áreas protegidas estão sujeitas ao uso público, depara-se com a 

necessidade de um planejamento específico que aborde esta questão.  Para Maia (2006), a 

necessidade de planejamento em áreas protegidas que permitem o uso público se confirma pela 
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exigência em dispor de um plano de manejo, o qual é utilizado para se fazer cumprir os objetivos 

propostos por elas. 

Torna-se, assim, evidente, a partir do desenvolvimento destas áreas protegidas, a 

importância do planejamento na utilização de áreas naturais para o turismo, possibilitando o uso 

sustentável e a conservação do meio em questão. 

Nesse sentido, cabe citar o plano de manejo como um documento elaborado a partir de 

estudos técnicos e utilizado por gestores de áreas protegidas. O plano de manejo representa um 

documento formal que identifica e define uma série de fatores relacionados ao uso público, 

zoneamento e preservação dos recursos naturais e culturais na área em questão. 

Segundo o Artigo 2º, inciso VXII, do SNUC, Plano de Manejo se define como sendo: 

[...] documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma 

unidade de conservação, estabelece-se o seu zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. (MMA, 2000, p.8). 
 

Para Santos Júnior (2006), os planos de manejo resultam de processos de planejamento 

anteriores a sua publicação, já na criação de uma unidade de conservação. E somente após a 

elaboração do plano de manejo é que de fato haverá um processo de controle e redirecionamento 

das ações e programas. 

Como auxílio para fundamentar o planejamento de áreas protegidas, Granizo (2006) 

aborda uma metodologia criada por The Nature Conservancy, TNC e seus parceiros, denominada 

Planejamento para a Conservação de Áreas – PCA. Segundo o autor, seu desenvolvimento foi 

iniciado em 1992 quando se chamava ―Esquema dos 5 S‖: systems (sistemas), stresses 

(estresses), sources (recursos), strategies (estratégias) e success (sucesso). Logo, foi adicionado 

o sexto S, de stakeholders (atores). 

O PCA é um documento que reúne resultados de experiências de vários anos de aplicação 

deste método dos ―6 S‖ em áreas protegidas da America Latina. Seu modelo de planejamento se 

baseia num funcionamento cíclico de ―reflexão-ação‖, substituindo a linearidade que caracteriza 

o planejamento tradicional. Desse modo, como uma de suas maiores contribuições, Granizo 

(2006) afirma que durante o processo de reflexão-ação devemos ser capazes de descobrir o que 

fazemos primeiro e o que deixamos para depois.  

Por fim, o IBAMA (2007) traz algumas considerações quanto à efetividade de gestão das 

APAs federais do Brasil. Assim, é possível afirmar que os parâmetros mais críticos estão 

relacionados aos recursos financeiros, aos recursos humanos, ao planejamento da gestão, à 

pesquisa, à avaliação e ao monitoramento, aos resultados alcançados e à infraestrutura. 
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Dessa forma, cabe ressaltar o papel das Áreas de Proteção Ambiental, enquanto unidades 

de conservação do SNUC, como ferramenta de gestão para a proteção de áreas degradadas e 

mesmo para áreas em pleno desenvolvimento econômico, seja pelo crescimento urbanístico, seja 

turismo, entre outras atividades. Nesse sentido, APAs devem ser entendidas como sendo áreas de 

amortecimento ou mesmo zonas de tampão de outras unidades pertencentes à categorias mais 

restritivas (Unidades de Proteção Integral), como é o caso dos Parques, revelando, então, sua 

importância e relevância enquanto um instrumento burocrático de preservação da biodiversidade 

e do patrimônio histórico-cultural da humanidade. 

Assim, a situação atual das APAs, a eficácia dessas unidades para a conservação da 

biodiversidade e a melhoria das condições socioeconômicas das comunidades locais têm sido 

objeto de intenso debate, do qual participam, em posições extremas, os que desqualificam as 

APAs como unidades de conservação e os que as defendem como modelo de gestão territorial e 

de proteção da biodiversidade, calcado no princípio do desenvolvimento sustentável. (VIANA; 

GANEN, 2005). 

Dado o contexto exploratório a respeito das Áreas de Proteção Ambiental, cabe agora 

compreender melhor como estes conceitos e premissas estão sendo aplicados na APA da Baleia 

Franca, sendo esta o objeto de estudo no qual ocorreram as coletas de dados amostrais da 

presente pesquisa. Desse modo, o próximo item pretende vincular estas questões vistas aqui à 

realidade da APA da Baleia Franca no que diz respeito às legislações, ao planejamento e à gestão 

do uso público desta área protegida em específico. 

 

2.1.3 A Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca: o panorama de uma realidade de 

gestão 

 

O presente item busca enumerar os aspectos vistos anteriormente, relacionando-os com a 

realidade da APA da Baleia Franca, de modo a tratar dos seguintes tópicos: objetivos específicos 

da APA da Baleia Franca, dimensões territoriais, atividades humanas orientadas, proibições de 

uso e exploração de recursos, leis e regulamentos vigentes, plano de manejo e efetividade de 

gestão. 

A APA da Baleia Franca tem como uma de suas atribuições legais a de regular as 

atividades de observação de cetáceos, garantindo a proteção das baleias francas. A APA da 

Baleia Franca recebeu este nome pelo fato de ser ambiente de reprodução e berçário da espécie 
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baleia franca (Eubalaena australis) entre os meses de junho e novembro ao longo da costa 

litorânea catarinense. 

A APA da Baleia Franca abrange uma área de 156.100 hectares ao longo de 130 km de 

costa (GROCH et al., 2009), envolvendo desde a Praia do Rincão até o sul da Ilha de Santa 

Catarina, de modo que sua sede administrativa está localizada no Município de Imbituba. 

De acordo com Salles (2003, p.144), o Presidente José Sarney sancionou a Lei n
o
 7.643, 

em 18/12/87, que, desde então, em conformidade com seu Artigo 1º, ―proíbe a pesca, ou 

qualquer forma de molestamento intencional, de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais 

brasileiras.‖ 

Foi em 1995, num processo de articulação capitaneado pelo ambientalista José Truda 

Palazzo Júnior, que o Governo Estadual de Santa Catarina editou o Decreto n
o
 171/95 e declarou 

a espécie Baleia Franca como Monumento Natural do Estado. (SALLES, 2003). 

Em março de 1999, o Projeto Baleia Franca apresentou ao Ministério do Meio Ambiente 

a proposta de criação da APA da Baleia Franca (SALLES, 2003), instituída pelo Decreto Federal 

(não consta o número), de 14/09/2000, onde em seu Artigo 1º: ―Fica criada, na região costeira do 

Estado de Santa Catarina, a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, com a finalidade de 

proteger, em águas brasileiras, a baleia franca austral Eubalaena australis, ordenar e garantir o 

uso racional dos recursos naturais da região, ordenar a ocupação e utilização do solo e das águas, 

ordenar o uso turístico e recreativo, as atividades de pesquisa e o tráfego local de embarcações e 

aeronaves.‖ 

Além de estabelecer vários procedimentos para evitar o assédio dos cetáceos através de 

operações de turismo, o artigo 4º, da Portaria n
o
 117, de 26/12/1996, do IBAMA, também 

estabelece que:  

Quando da operação de embarcações de turismo comercial no interior de Unidades de 

Conservação, nas quais ocorram regularmente a presença de cetáceos, caberá à Unidade 

em questão determinar:  

a) o cadastramento das embarcações que operem regularmente na Unidade de 

Conservação devendo constar o seu registro competente junto ao Ministério da Marinha, 

nome, tamanho, tipo de propulsão e lotação de passageiros da embarcação bem como 
qualificação e endereço de seu responsável ou responsáveis;  

b) o número máximo de embarcações cuja operação simultânea seja permitida no 

interior da Unidade de Conservação;  

c) quando da existência de áreas de concentração ou uso regular por cetáceos, a(s) 

rota(s) e velocidade(s) para trânsito de tais embarcações no interior e/ou na proximidade 

de tais áreas.  

 

Com a exceção do registro de embarcações, as recomendações acima ainda não foram 

implementadas na APA da Baleia Franca.  
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Com o objetivo de determinar uma estatística geral de atividades de observação de 

baleias na APA, permitindo um maior desenvolvimento de uma gestão adequada e medidas de 

conservação de baleias, a gestão da APA requisitou para as operadoras o desenvolvimento de um 

resumo mensal sobre os cruzeiros de observação de baleias realizados na área (número de 

cruzeiros, quantas baleias avistou e quantidade de turistas a bordo). (GROCH et al., 2009).  

A atual legislação federal (Portaria IBAMA n
o
 117/96), além de estabelecer vários 

procedimentos para evitar o molestamento dos cetáceos pelas operações de turismo, exige que as 

embarcações que pretendam operar na APA da Baleia Franca (e qualquer outra Unidade de 

Conservação do Brasil) devem, primeiramente, registrar-se junto à APA e, além disso, fornecer 

interpretação adequada sobre as baleias francas e seu habitat. O chefe da APA também solicita 

aos operadores o fornecimento de um relatório mensal, como já mencionado anteriormente. 

(GROCH; PALAZZO JÚNIOR, 2007).  

Outro aspecto relevante quanto aos regulamentos vigentes na APA da Baleia Franca são 

as áreas de refúgio. Estas áreas são fechadas propositalmente para a realização de atividades 

embarcadas com o intuito de oferecer aos cetáceos uma área livre de molestamento por 

embarcações. Não obstante, tornam-se uma importante ferramenta de gestão no que diz respeito 

ao ordenamento do turismo de observação embarcado. 

Nesse sentido, Salles (2003) relatou em seu estudo que, na época, o IBAMA ainda não 

havia formulado uma norma que regulasse esta atividade turística. Assim, para minimizar os 

possíveis impactos do turismo embarcado de observação de baleias, a Instrução Normativa n
o
 

102, de 19 de junho de 2006, criou áreas-refúgio dentro da APA da Baleia Franca, onde a 

atividade de turismo embarcado fica proibida durante o período reprodutivo da espécie no Brasil. 

A iniciativa pretende assegurar que as fêmeas e filhotes de baleia franca tenham áreas-refúgio 

onde não sejam perturbadas pelos barcos, assegurando que a APA tenha a garantia legal contra o 

molestamento dos cetáceos. (GROCH, 2007). 

A definição das áreas levou em conta o interesse científico de ter controle de áreas livres 

de barco, baseado em atividades de observação de baleias, assim como outras questões de gestão 

que favoreçam a observação de cetáceos em terra. A proposta para a adoção desta área de refúgio 

foi apresentada ao Comitê Científico da IWC, em 2006, e a adoção destas medidas foi elogiada 

pela Comissão em 2007. (GROCH et al., 2009). 

Áreas parcialmente ou completamente fechadas já foram utilizadas como ferramentas de 

manejo em relação às baleias francas austrais na Argentina (Parque Marinho Golfo San José, 
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Província de Chubut, Argentina), Austrália (Great Australian Bight Marine Park, Sul da 

Austrália) e África do Sul (Cape Province) (GROCH; PALAZZO JÚNIOR, 2007). 

Resultados e recomendações do Workshop de Cape Town (IWC, 2001) foram 

considerados ao desenvolver uma proposta para estabelecer áreas fechadas na APA da Baleia 

Franca. Além do interesse científico de implementar áreas-controle onde atividades de turismo 

de observação embarcado não ocorram, outras questões de manejo foram levadas em conta na 

proposta de fechamento das áreas selecionadas. Estas incluem (GROCH; PALAZZO JÚNIOR, 

2007): 

- Morfologia da costa. Os locais propostos para o fechamento ao turismo de observação 

embarcado são considerados os locais dentro da APA onde as baleias têm menor espaço de 

deslocamento e manobrabilidade para evitar as embarcações se quisessem, incluindo enseadas de 

aberturas estreitas e áreas limitadas por promontórios e ilhas. Estas são características 

particularmente importantes para as baleias francas austrais em suas áreas de reprodução, nas 

quais os pares de fêmeas e filhotes normalmente passam a maioria de seu tempo nadando em 

áreas bastante rasas paralelas à costa.  

- Topografia dos pontos de observação adjacentes à costa. Os locais propostos para 

fechamento foram considerados em função da sua sustentabilidade para o turismo de observação 

desde terra, segregando, desse modo, as observações desde terra e embarcadas, bem como 

impedindo a depreciação da experiência de observação desde terra.  

- Uso do turismo embarcado para as áreas fechadas propostas. A escolha foi feita 

levando em conta o padrão de utilização das áreas para o turismo de observação embarcado 

dentro da APA, incluindo, na proposta, áreas que vem sendo utilizadas, porém cujo fechamento 

não signifique impedimentos sérios à sobrevivência econômica da atividade na região.  

Por conseguinte, a seleção das áreas propostas foi definida de modo a incluir a ponta Sul 

da Praia da Gamboa (aproximadamente 1.8 km entre o promontório e a praia), a praia de 

Garopaba (aproximadamente 2.4 km entre o promontório sul e um ponto de referência 

perceptível), as enseadas da Silveira (1.5 km de tamanho aproximado entre os promontórios 

restritivos), Luz (1.5 km entre o promontório e a ilha do Batuta), praia D’água (0.8 km de 

tamanho aproximado entre os promontórios) e a ponta noroeste da praia da Vila (um polígono de 

aproximadamente 3 km no perímetro do principal promontório às ilhas Santana e na praia em 

frente a elas) (Figura 1). (GROCH; PALLAZZO JÚNIOR, 2007). 
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Segundo os mesmos autores, o fechamento aplicado nestas áreas se refere a todas as 

atividades de turismo de observação embarcado, bem como para o uso de qualquer veículo 

motorizado para recreação, excetuando-se os casos de salvaguarda da vida humana. 

 

FIGURA 1 – Áreas fechadas propostas para o turismo de observação de baleias embarcado dentro da APA da 

Baleia Franca (marcado em branco). Gamboa, Silveira, Praia do Luz, Praia D’Água, Praia da Vila Garopaba. 

 

Fonte: Groch e Pallazzo Júnior (2007). 

 

No que diz respeito às condições de infraestrutura da APA da Baleia Franca, Salles (2003) 

afirma que ela, criada com o objetivo especial de assegurar as condições de manter sua área 

como santuário para estes mamíferos marinhos, não possui nenhuma embarcação para realizar as 

atividades de fiscalização marítima. 

Com este quadro, o foco da fiscalização voltou suas atividades para o que ocorre em terra e, 

para tanto, a fiscalização é feita de viatura, com o acompanhamento da Polícia Ambiental, 

quando existe disponibilidade e atendendo às demandas específicas. Portanto, não existe uma 

sistemática de fiscalização que determine uma periodicidade para revisitação das áreas e 

tampouco a fiscalização alcança todos os recantos da UC. (SALLES, 2003). 
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Na área marinha, existe um Termo de Cooperação com o Instituto Baleia Franca que 

disponibiliza embarcação para vistorias e elas ocorrem com servidor do IBAMA a bordo. 

(SALLES, 2003). Segundo dados coletados pelo mesmo autor, as principais preocupações 

apontadas para esta estrutura de fiscalização, considerada como péssima, são a pressão 

imobiliária, a mineração, a carcinocultura e o turismo desordenado. 

Quanto à questão de existirem danos ambientais na UC anterior ou não à sua criação, é 

relatado em seu estudo que quando se iniciou a divulgação de sua criação e que o IBAMA viria 

para a região de Imbituba, acelerou-se, ao ponto de as prefeituras perderem o controle, as 

aberturas de condomínios, ruas, construções sobre dunas, obstruções e abertura de canais em 

rios, entre outras atividades irregulares. (SALLES, 2003). 

No que diz respeito ao planejamento da APA da Baleia Franca, Salles (2003) afirma que ela 

não possui Plano de Manejo ou Plano de Ação Emergencial e não está minimamente estruturada 

para atuar na parte marinha, bem como fazer cumprir o que determina seu decreto de criação. 

Constatou-se, após entrevista feita no presente estudo com a atual chefe da APA, Maria 

Elizabeth Carvalho da Rocha, realizada no ano de 2009, que o Plano de Manejo ainda se 

encontra em fase de desenvolvimento. 

A Lei do SNUC não explicita o caráter do Conselho e o da UC está sendo trabalhado para 

ter a função de seu Gestor. Para isto, foram iniciadas as discussões com os grupos organizados 

da sociedade para definir sua composição e estrutura. (SALLES, 2003).  

Atualmente, existem conselhos gestores, os quais, segundo a chefe da APA, foram divididos 

de acordo com os principais interesses de gestão, quais sejam: mineração, ordenamento, turismo 

e pesca.  

São realizadas reuniões periódicas com os conselhos, que são formados por representantes 

da comunidade local, setor público, iniciativa privada e organizações não-governamentais. 

Apesar de não haver um Plano de Manejo formalizado, os conselhos desenvolvem planos de 

ação específicos que buscam resolver os principais conflitos envolvendo questões de uso público 

entre a iniciativa privada e a comunidade local.  

Segundo a chefe da APA, uma das estratégias é implementar uma proposta de turismo de 

base comunitária, sendo ela adaptada de ações que já ocorrem no interior do estado de Santa 

Catarina, como é o caso do Projeto Acolhida na Colônia, que visa a envolver a comunidade local 

no produto/serviço turístico da região, oferecendo uma alternativa para um turismo mais 

sustentável, diferenciando-o do turismo de massa. 



36 

 

 

 

A UC não possui convênio formalizado com instituições de pesquisa e ensino. Embora o 

Projeto Baleia Franca desenvolva na área a coleta de material genético das baleias e monitore os 

avistamentos anuais destes cetáceos, há pelo menos uma década, não existe uma aproximação 

entre as partes e o IBAMA deixa, assim, de exercer suas funções normativas e responsabilidades 

institucionais de órgão gestor da APA da Baleia Franca. (SALLES, 2003). 

O mesmo autor afirma, ainda, que nos três primeiros anos de existência desta UC 

coincidentemente a APA passou por três chefias, o que é sem dúvida, contraproducente do ponto 

de vista da evolução administrativa, enquanto as adversidades e mazelas ambientais se 

consolidam numa velocidade sempre superior à capacidade de resposta das instituições 

governamentais, a construção de uma rede de gestores da UC cada dia se torna mais difícil pela 

visão derrotista que a imobilidade oficial proporciona. 

Tendo em vista o objetivo e criação da APA, proteger a espécie baleia franca austral da 

exploração excessiva do homem, percebe-se que as leis e regulamentos instituídos privilegiam 

exclusivamente tal objetivo, de modo que as condicionantes de proibições e código de conduta 

estão voltadas inteiramente à atividade de observação de cetáceos embarcada, como visto na 

Portaria n
o
 117/96. 

Salles (2003), em seu estudo, aborda as questões administrativas desta UC de modo realista 

e incisivo, sendo esta a realidade de várias outras UCs brasileiras no que diz respeito às 

condições de infraestrutura, resolução de conflitos e estrutura de planejamento, como visto em 

seu próprio trabalho. 

O fato da APA da Baleia Franca não conter um Plano de Manejo vigente realmente dificulta 

os seus processos de gestão, principalmente no que se refere à implementação de ações, 

fiscalização e resolução de conflitos de uso público, mesmo com a efetiva participação dos atores 

nas reuniões dos conselhos gestores, que ocorrem regularmente durante o ano, como percebido 

durante a presente pesquisa no ano de 2009. Esta realidade justifica as dificuldades encontradas 

pela gestão da APA em ordenar da maneira mais eficaz possível ações e condutas que 

beneficiem a comunidade local, ambientalistas e iniciativa privada. 

Nesse sentido, Salles (2003) afirma que a inserção social que a administração de uma APA 

da Baleia Franca necessariamente deve ter é seu principal desafio, pois se está tratando de criar 

uma nova realidade social, na qual o comportamento do privado fica subordinado aos interesses 

do coletivo e os gestores públicos oficiais estão em pé de igualdade com a sociedade. Sua 

capacidade de convencimento e segurança de princípios e ações terão de ser competentes o 

suficiente para gerar as mudanças desejadas quando a área foi submetida a um regime especial 
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de proteção ambiental, almejado por grupos sociais que agora têm de ser novamente convocados 

a assumir suas parcelas de responsabilidades. 

O presente item buscou contextualizar a realidade da APA da Baleia Franca a partir das 

premissas legais e estruturais que envolvem a criação e mantimento de uma unidade de 

conservação representada pela categoria de Área de Proteção Ambiental. Portanto, corroborando 

novamente o objetivo de criação desta UC, partimos para a próxima abordagem, que objetiva 

oferecer uma base panorâmica do contexto do turismo de observação de cetáceos no Brasil e no 

mundo. Através deste, tornar-se-á possível relacionar o contexto do turismo de observação da 

vida silvestre em áreas protegidas marinhas, oferecendo, ainda, uma base contextual a respeito 

dos quesitos necessários para implementar um turismo de observação de cetáceos de acordo com 

o conceito da sustentabilidade.  

 

2.2 TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE CETÁCEOS: EM BUSCA DA 

SUSTENTABILIDADE 

 

O presente capítulo se destina a contextualizar as questões que envolvem o turismo de 

observação de cetáceos no Brasil e no mundo, abordando os principais conceitos, inferindo 

dados, indicando as principais limitações e perspectivas desta atividade que aparenta oferecer 

grandes condições em ser conhecida como uma atividade sustentável nos âmbitos social, 

econômico e ambiental. 

No que se refere à definição do conceito desta atividade, é possível afirmar que a 

observação turística de cetáceos, conhecida internacionalmente como whale-watching, constitui 

qualquer atividade turística que dá ao público a oportunidade de observar cetáceos no seu habitat 

natural. (IWC, 1993). Hoyt e Iñíguez (2008) complementam que o whale watching pode ser 

definido como passeios de barco comerciais, passeios em terra ou aéreos que têm como principal 

objetivo observar qualquer uma das 86 espécies de baleias, golfinhos e botos em seu habitat 

natural.  

Os cetáceos, por sua vez, são mamíferos marinhos pertencentes à Ordem Cetácea, que 

inclui, especificamente, as baleias e golfinhos. Estes animais possuem especializações para a 

vida totalmente aquática, dentre elas, a ecolocalização, que se caracteriza pela emissão de sons 

com comprimentos de onda curtos, cuja recepção lhes permite saber com exatidão a distância e o 

tamanho dos cardumes e objetos ao seu redor. Além disso, baleias possuem ótima audição e 
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emitem sons de baixa frequência, permitindo que se comuniquem a grandes distâncias. (POUGH 

et al., 2008).  

Há pelo menos três modalidades de whale-watching. Primeira, atividade comercial de 

observação de cetáceos, a forma mais comum, na qual os turistas pagam a operadores de turismo 

para uma oportunidade de ver cetáceos. A taxa normalmente cobre as despesas de viagem a 

partir de um determinado ponto de partida e, às vezes, cobre os custos de um biólogo, hidrofones 

(para ouvir os cetáceos), lanche ou conveniências de viagem. Em segundo lugar, observação 

oportunista de cetáceos, realizada por amadores. Em terceiro, ficam as atividades científicas de 

observação de cetáceos. A realização de pesquisas não-letais sobre os cetáceos vivos é realizada 

por pesquisadores independentes, às vezes ao lado ou em conjunto com operações de turismo de 

observação. (HOYT; HVENEGAARD, 2002). 

De forma a melhor compreender a situação do turismo de observação de cetáceos no 

Brasil e no mundo, o presente capítulo busca contextualizar uma série de aspectos relacionados 

ao tema, introduzindo uma abordagem histórica desta atividade econômica, apresentando dados e 

números, aspectos legais desta atividade, bem como mencionando os impactos positivos e 

negativos desta atividade turística.  

 

2.2.1 Histórico do turismo de observação de cetáceos 

 

O turismo de observação de cetáceos é uma atividade que vem crescendo 

significativamente ao longo dos anos, em especial, na América Latina, que possui um grande 

potencial para sua realização. (GARROD; FENNEL, 2004). 

A atividade de observação de cetáceos provavelmente começou há muitos séculos atrás, 

quando baleias eram observadas pelo litoral por povos indígenas. As observações de cetáceos 

com fins científicos deu início em meados de 1940, quando o Professor Carl L. Hubbs, do 

Scripps Institute of Oceanography, começou seu diário de migração da baleia cinzenta nos 

telhados do instituto, em La Jolla, Califórnia. Hubbs também realizou algumas observações 

embarcadas e levantamentos aéreos. (SPALDING; BLUMENFELD, 1997). 

Em 1950, uma antiga estação do exército dos Estados Unidos, o Cabrillo National 

Monument, em San Diego, Califórnia, foi transformado no primeiro mirante para observação de 

cetáceos. (SPALDING; BLUMENFELD, 1997). Durante seu primeiro ano de funcionamento, 

10.000 pessoas visitaram o mirante para observar a migração da baleia cinzenta. (HOYT, 1984). 

Em 1955, a primeira atividade embarcada de observação de cetáceos começou na mesma área, 
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cobrando dos clientes US$ 1,00 por viagem para ver as baleias em locais próximos. 

(WIKIPEDIA, 2010). 

Desde então, esta atividade vem sofrendo um enorme crescimento e se tornando 

evidentemente capaz de proporcionar um substancial benefício socioeconômico para as 

comunidades em que é realizada. (GARROD; FENNEL, 2004). 

Em 1985 mais visitantes assistiram a baleias na Nova Inglaterra do que na Califórnia. O 

rápido crescimento nesta área tem sido atribuído a população relativamente densa de Baleias 

Jubarte, cujo comportamento acrobático emociona observadores, e à proximidade das 

populações de baleias às grandes cidades. (WIKIPÉDIA, 2010). 

A observação e a interação antrópica com mamíferos marinhos têm se tornado uma 

atividade cada vez mais popular, resultando no turismo de observação de baleias e golfinhos que, 

atualmente, tomam lugar em mais de 60 países ao redor do mundo. (NEWSOME; MORE; 

DOWLING, 2002).  

Globalmente, a indústria de observação de baleias é jovem – a primeira embarcação de 

observação de baleias iniciou comercialmente em 1955, ao longo da costa sul da Califórnia. Nos 

20 anos que se seguiram, o turismo de observação de cetáceos aumentou a um ritmo gradual, até 

meados da década de 1980, quando se expandiu rapidamente. Na década de 1980, países como 

Austrália, Nova Zelândia, Ilhas Canárias, Japão e Noruega iniciaram a atividade comercial de 

observação de cetáceos, seguidos de Hong Kong, Taiwan e Islândia em 1990. (HOYT, 2001). 

No Brasil, as atividades turísticas com essa finalidade tiveram início no princípio da 

década de 1980, no Arquipélago de Fernando de Noronha. Elas começaram em meados dos anos 

1980 para as espécies de água doce, no Amazonas, e no final dos anos 1990 para as grandes 

baleias, como a Baleia Jubarte (Megaptera novaeangliae) e Baleia Franca, na Bahia e em Santa 

Catarina, respectivamente. (BUELONI, 2009).  

No estado de Santa Catarina, as atividades de turismo de observação de baleias (whale-

watching) embarcado são desenvolvidas na região da APA da Baleia Franca desde 1999 e as 

embarcações operam de acordo com a legislação nacional. (GROCH; PALAZZO JÚNIOR, 

2007). 

 

2.2.2 Dados do turismo de observação de cetáceos 

 

São diversos os autores que corroboram o crescimento gradativo desta atividade turística. 

(ALVARENGA; BARRETO, 2008; PRIETO; SILA, 2010; CURTIN, 2003; HOYT, 2001; 



40 

 

 

 

BAKER; PERRY; VEQUIST, 1988; BEACH; WEINRICH, 1989; BAXTER, 1993; DU-NOS; 

DEARDEN, 1993; ANDERSON; FORBES; PIRZL, 1995; IFAW, 1995; ORAMS, 1997). O 

whale-watching agora acontece em todos os continentes e em países tão diversos como 

Argentina, África do Sul, Japão, Noruega, Nova Zelândia e Tonga. (ORAMS, 2000). 

O turismo de observação de cetáceos era realizado em 65 países e territórios em 1994 

(CURTIN, 2003), já no ano 2000, esta atividade tomou lugar em 87 países, mais do que o dobro 

do número registrado em 1991. (HOYT, 2000). Três países registraram mais de um milhão de 

participantes por ano em 1999, Estados Unidos, Canadá e Ilhas Canárias (Espanha), enquanto 

dois gravaram mais de meio milhão, sendo estes Austrália e África do Sul. (GARROD; 

FENNELL, 2004).  

Segundo Hoyt (2001), o número de turistas que se envolvem em atividades de observação 

de cetáceos aumentou de 4 milhões, em 1991, para 9 milhões, em 1998, sendo a maioria dessas 

atividades executadas em embarcações.  

No que se refere às modalidades de observação de cetáceos, é possível afirmar que a 

forma mais comum de observação de baleias é por meio de embarcações (72% de toda a 

atividade), de caiaques a embarcações convertidas. No entanto, mais de 2.55 milhões de pessoas, 

em dez principais países, já realizaram observação de baleias em terra (28% das modalidades de 

observação). O turismo de observação de cetáceos por terra tem uso substancialmente comercial 

em quatro países: África do Sul, Canadá, Austrália e Estados Unidos. Menos de 0,001% de todas 

as modalidades desta atividade de observação de baleias (<10 mil participantes por ano) é 

constituída por observação aérea. (HOYT, 2001). 

Quanto às espécies alvo do whale watching, é possível afirmar que a maioria das cerca de 

80 espécies de cetáceos está incluída no Programa de Observação de Baleias da Comissão 

Internacional Baleeira (IWC). As espécies mais comuns, que são foco para a indústria de 

observação, são: a baleia jubarte, a baleia cinzenta, a baleia franca, a baleia azul, a baleia minke, 

a cachalote, a baleia-piloto de barbatanas curtas, a baleia assassina (Orca) e o golfinho nariz de 

garrafa. Não há dúvidas de que determinadas espécies como as baleias azuis e as baleias francas 

seriam mais procuradas por observadores da vida silvestre se pudessem ser confiavelmente 

encontradas em mais locais, pois onde são encontradas, são muito populares. (HOYT, 1995). 

Cabe ressaltar que 85% de toda a atividade de observação de cetáceos (calculado pelo 

número de observadores de baleias) é baseada principalmente na observação de baleias de 

grande porte, sendo 15% com base em vários golfinhos e pequenas baleias dentadas. (HOYT, 

1995). 
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O whale watching, na América Latina, é gerido no âmbito das áreas protegidas marinhas 

(APMs) mais do que na maioria das áreas ao redor do mundo. Todos os países têm programas de 

investigação, muitos deles de identificação com foto e outros 

tipos de pesquisa associados à operações de observação de baleias. Sete países têm regulamentos 

e códigos de conduta. Treze países são membros da Comissão Baleeira Internacional (CBI) e 

muitos eles têm representantes que contribuem ativamente nas pesquisas que envolvem o 

turismo de observação de baleias e golfinhos. Todos os países da América Latina (com exceção 

do território da Guiana Francesa) assinaram a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), 

que defende o uso sustentável dos recursos faunísticos através da observação de baleias e outros 

animais selvagens do turismo. (HOYT; IÑIGUEZ, 2008). 

No Brasil, o turismo de observação de baleias continua a expandir-se. Em Imbituba, 

Santa Catarina, mais de 10.000 pessoas realizaram esta atividade turística em 2000. É um 

aumento considerável se comparado com os 1.680 os visitantes que realizaram a mesma 

atividade em 1998. (HOYT, 2000). São mais de 228 mil visitantes em todo o mundo, gerando 

algo como US$ 6 milhões com gastos diretos e mais de US$ 31 milhões com gastos indiretos, 

conforme dados do ano de 2006. (HOYT; IÑIGUEZ, 2008). 

E quanto ao futuro da observação de baleias? Segundo a Organização Mundial do 

Turismo (OMT, 1999), as viagens internacionais estão previstas para continuar a crescer em 

média de 3 a 4% ao ano. Com o crescimento da atividade de observação de baleias em 12,1% ao 

ano na década de 1990 e em 13,6% entre os anos de 1994 a 1998, parece provável que esta 

atividade vá continuar a crescer a um ritmo mais rápido do que os dados do turismo mundial. 

(HOYT, 2000).  

Portanto, torna-se evidente o potencial de crescimento que esta atividade possui, bem 

como as influências que ela exerce sobre as comunidades locais e sobre a economia destas 

localidades. Nesse sentido, torna-se necessário compreender melhor os aspectos legais da 

atividade e os impactos gerados por ela nestas espécies de cetáceos, alvo desta atividade 

econômica. Assim, o próximo subitem deste capítulo aborda as questões legais que envolvem os 

direitos e as responsabilidades dos operadores de turismo de observação de cetáceos. 

 

2.2.3 Aspectos legais do turismo de observação de cetáceos no Brasil e no mundo 

 

De modo a melhor ordenar a atividade de turismo de observação de cetáceos, leis e 

códigos de conduta são aplicados em regiões onde esta atividade econômica ocorre. Portanto, 
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cabe aqui relatar um pouco dos aspectos relacionados às legislações e aos códigos de conduta 

vigentes no turismo de observação de cetáceos no Brasil, comparando-os às legislações aplicadas 

em outras regiões, de forma que seja possível levantar os principais aspectos que relevam sua 

importância, bem como similaridades e disparidades.  

Em virtude dos impactos reais e potenciais sobre os cetáceos, os governos de todo o 

mundo estão reconhecendo, cada vez mais, que a intervenção em respeito à atividade de 

observação de cetáceos é desejável. (GJERDALEN; WILLIAMS, 2000). O que é menos claro, 

porém, é a forma que essa intervenção deve tomar. Esta forma pode variar de acordo com a 

imposição de regulamentações que sirvam para exortar os operadores turísticos e os próprios 

turistas a adotar formas mais responsáveis de comportamento. Em meio termo se encontra uma 

gama de medidas essencialmente voluntárias. Estas incluem as ―diretrizes‖ ou ―códigos de 

conduta‖. (GARROD; FENNELL, 2004). 

 A Comissão Internacional Baleeira (International Whaling Comission - IWC) 

reconheceu os possíveis assédios inerentes às atividades de observação de cetáceos em reunião 

realizada em 1977. Na reunião, o Comitê Científico da IWC tomou nota do assédio potencial a 

estes mamíferos marinhos, mas a IWC não realizou nenhuma ação naquele momento. (Birnie, 

1985). Foi em 1993 que a IWC estabeleceu o uso sustentável dos recursos cetáceos para 

atividades de observação. Em 1994, a IWC decidiu prestar aconselhamento a título de 

regulamentação da atividade de observação de cetáceos, mas reconheceu que essa 

regulamentação é responsabilidade dos estados costeiros. (IFAW - Relatório do Workshop de 

Dominica, 1997). 

Portanto, no que se refere às regulamentações e aos códigos de conduta vigentes na 

atividade turística em questão, Carlson (2010) realizou uma revisão daqueles ligados à jurisdição 

das partes da ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, 

Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area). Entre os principais aspectos levantados, o 

autor relevou as seguintes questões que influenciam no desenvolvimento dos códigos de 

conduta:  

1) Escopo das normas e códigos de conduta – Insere-se no contexto de identificar quais 

as questões que precisam ser abordadas e como tal identificação pode ser feita adequadamente. 

As normas e orientações de conduta abrangem todas as atividades marítimas nas quais as receitas 

são geradas a partir do turismo de observação de baleias ou golfinhos. Destinam-se a servir de 

modelo para o desenvolvimento de normas e códigos de conduta mais detalhados por autores 

nacionais e de âmbito local.  



43 

 

 

 

2) Impactos de acesso – Antes de permitir que as atividades de observação de cetáceos 

se iniciem, as partes devem fazer uma avaliação formal do seu potencial impacto sobre o estado 

de conservação favorável dos cetáceos. Nenhuma atividade de observação de cetáceos nova deve 

ser autorizada se houver ameaça de impacto adverso significativo sobre os padrões 

comportamentais ou fisiológicos do bem-estar dos cetáceos. Com base nos resultados da 

avaliação de impacto, as autoridades devem reestabelecer condições para a atividade de 

observação de cetáceos. A avaliação de impacto deve ser repetida em intervalos periódicos de 

cinco e dez anos. 

3) Permissões para operações comerciais – Qualquer atividade comercial de 

observação de cetáceos só deve ser realizada sob uma licença concedida pela autoridade 

competente. Autorizações para as operações comerciais devem ser emitidas pela área, com um 

número limitado de navios comerciais que operem em uma determinada área e em determinados 

dias. 

4) Princípios básicos do comportamento dos cetáceos – Notando que as diferentes 

formas de aproximação dos cetáceos podem ser aplicadas para diferentes espécies e até mesmo 

para as diferentes subseções de uma população (por exemplo: mãe e filhote), as seguintes 

recomendações para este aspecto de códigos de conduta exigirá o desenvolvimento específico de 

âmbito local. Idealmente, a situação deve ser gerida de tal forma que permita aos cetáceos 

controlar a natureza e a duração do encontro. Os operadores de observação de cetáceos devem 

ter o ―dever‖ de cuidar dos animais que exploram. Todo esforço deve ser feito para minimizar a 

perturbação dos cetáceos e evitar colisões com as embarcações. 

5) Treinamento e marca de qualidade – As partes compostas por organizações do 

estado e não-governamentais deverão organizar cursos de treinamento para os operadores e 

seus agentes (de preferência naturalistas a bordo) e, quando necessário, as autoridades devem 

dar-lhes um certificado datado de proficiência. Devem, também, ser oferecidos cursos de 

reciclagem e de formação complementar para naturalistas a bordo. 

6) Sanções – As partes compostas por órgãos do estado e organizações não-

governamentais deverão prever sanções de gravidade suficiente para impedir as violações das 

condições estabelecidas nas licenças emitidas e das diretrizes locais, incluindo a suspensão ou 

revogação de licenças. Os responsáveis pelas violações devem ser obrigados a compensar os 

danos na forma de restituição ou de mitigação. 

7) Outros assuntos – Neste tópico foram abordados temas como os métodos utilizados 

para a detecção dos cetáceos, que incluem o uso de sonares, técnica onde o impacto potencial é 
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alto devido à geração de ruídos no ambiente aquático; as formas de implementação das normas e 

dos códigos de conduta e considerações relevantes ao organizar associações de turismo de 

observação de cetáceos. 

Infelizmente, as leis, os regulamentos e as orientações geralmente têm foco em cetáceos 

mais vistos e menores, não apresentando, por vezes, uma sólida base científica. Em algumas 

jurisdições simplesmente não existem códigos de conduta, em outras, há regras não escritas de 

comportamento. (MONTECASTELLO DI VIBIO WORKSHOP REPORT, 1996). De um modo 

geral, todas as leis, regulamentos e orientações visam a evitar casos de ameaça e orientações de 

abordagem, ruídos perturbadores ou qualquer alteração repentina na direção do ruído ou da 

plataforma de observação de baleias. (SPALDING; BLUMENFELD, 1997). 

Já no que diz respeito aos principais estatutos federais que se aplicam à atividade de 

observação de baleias, pode-se citar os seguintes: Marine Mammal Protection Act of 1972 

(MMPA) e Endangered Species Act (ESA), os quais proíbem a ―tomada‖ de certas espécies 

(mamíferos marinhos, incluindo todas as baleias, no caso do MMPA, e espécies de baleias, 

designado no caso da ESA). ―Tomar‖ é definido no âmbito do MMPA como: perseguir, caçar, 

capturar, matar ou qualquer tentativa de fazê-lo. ―Tomar‖ está ainda definido pelo regulamento 

como ―a retenção ou detenção de um mamífero marinho, não importa quão temporário seja‖ e ―a 

operação negligente ou intencional de uma aeronave ou navio, ou o qualquer outro ato negligente 

ou intencional que resulte na perturbação ou molestamento de um mamífero marinho.‖ 

(SPALDING; BLUMENFELD, 1997, p.6). 

No caso da espécie alvo do presente estudo, a Baleia Franca (Eubalaena australis), cabe 

citar que, com menos de 350 indivíduos restantes no Atlântico Norte, é a mais ameaçada de 

todas as espécies de baleias de grande porte. A partir de 5 de julho de 1994 três áreas-chave 

foram designadas como habitat crítico para as Baleias Francas do norte pelo Endangered Species 

Act, que lhes proporcionou maior proteção federal, são elas: Baía de Cape Cod, Massachussets, 

uma terra de alimentação primária e berçário utilizado a partir de final do inverno até o início da 

primavera; Great South Channel, 45 milhas a sudeste de Cape Cod, uma terra de alimentação 

primária, utilizada a partir da Primavera até o início do verão; litoral atlântico e águas adjacentes 

da foz do rio Altamaha, na Geórgia, até Sebastian Inlet (sul do Cabo Canaveral), na Flórida, o 

único berçário conhecido, que é usado do final de novembro até início de março. (SPALDING; 

BLUMENFELD, 1997). 

Percebe-se que a necessidade de proteção dos cetáceos data de algumas décadas antes do 

desenvolvimento dos primeiros regulamentos para o turismo de observação de cetáceos, como é 
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o caso do México, tendo sido um dos primeiros países a pedir proteção dos cetáceos, na década 

de 1930, criando, então, o primeiro santuário do mundo para a baleia cinzenta do Pacífico, na 

Península de Baja Califórnia, onde, no inverno, procriam e dão à luz a seus filhotes. 

(SPALDING; BLUMENFELD, 1997). 

Uma comparação revela que muitos dos regulamentos e guias de conduta do turismo de 

observação de baleias na América do Norte são coerentes, mas não tão amplos como as 

especificações previstas pela Resolução do Comitê Científico da IWC. Por exemplo, os países da 

América do norte discutem o objetivo de gerenciar o turismo de observação de cetáceos para 

minimizar o impacto, no entanto, há espaço para mais de uma análise sistemática, como sugerido 

na resolução. Enquanto estes regulamentos e guias de conduta abordam as questões do ruído e 

operações embarcadas (direção e abordagem), nenhuma discussão envolve o design e 

manutenção destas embarcações. (SPALDING; BLUMENFELD, 1997). 

Cada jurisdição precisa considerar o número de embarcações que devem ser autorizadas a 

operar ao mesmo tempo, levando em conta os impactos cumulativos, incluindo os ruídos gerados 

por estas embarcações. Por outro lado, especificidade demais pode resultar em muitas regras, 

muita complexidade e, assim, em confusão e em falta de eficácia. (SPALDING; 

BLUMENFELD, 1997).  

Eles também devem manter os gestores, os operadores e o púbico atentos a quaisquer 

desenvolvimentos científicos relevantes às operações de observação de cetáceos. Os operadores 

devem ter a chance de rever os resultados da investigação e sugerir mudanças para as normas de 

observação de baleias antes da informação ser divulgada ao público. (IFAW, 1997). 

No caso do Brasil, o país também possui uma regulamentação nos locais onde ocorre o 

turismo de observação de cetáceos, a qual, segundo Hoyt e Iñíguez (2008), possibilita uma 

melhora na gestão e qualidade desta atividade turística. 

Segundo Groch e colaboradores (2009), em águas brasileiras, as baleias francas, como 

todos os cetáceos, são protegidas da perseguição desde 1987 (Decreto Federal nº 7.643) e foram 

declaradas Monumento Natural do Estado de Santa Catarina em 1995. Em 1996, considerando a 

necessidade de regulamentar o turismo de observação de baleias no Brasil, foi criada a Portaria 

IBAMA n
o
 117. 

A Portaria IBAMA n
o
117, promulgada em 1996 e posteriormente alterada pela Portaria 

n
o 

24, de 2002, visa a prevenir e a coibir o molestamento intencional desses animais e institui 

normas relativas à conduta das embarcações quando do avistamento do animal até seu completo 

afastamento, normatizando a aproximação das embarcações quanto à produção de ruídos, 
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desrespeito ao percurso do animal e tempo de permanência junto deste, além de instituir em seu 

Artigo 5º a obrigatoriedade da provisão de informações educacionais. (BRASIL, 2009). 

 De acordo com o artigo 2º desta Portaria, é proibido a todas as embarcações que operam 

em águas jurisdicionais brasileiras:  

a) aproximar-se de qualquer espécie de baleia (cetáceos da Ordem Mysticeti; cachalote, 

Physeter macrocephalus, e orca, Orcinus orca) com motor ligado a menos de 100 m (cem 

metros) de distância do animal mais próximo; 

 b) religar o motor antes de avistar claramente a(s) baleia(s) na superfície ou a uma 

distância de, no mínimo, 50 m (cinquenta metros) da embarcação;  

 c) perseguir, com motor ligado, qualquer baleia por mais de 30 (trinta) minutos, ainda 

que respeitadas as distâncias supraestipuladas;  

d) interromper o curso de deslocamento de cetáceo(s) de qualquer espécie ou tentar 

alterar ou dirigir esse curso;  

e) penetrar intencionalmente em grupos de cetáceos de qualquer espécie, dividindo-o ou 

dispersando-o;  

f) produzir ruídos excessivos, tais como música, percussão de qualquer tipo ou outros, 

além daqueles gerados pela operação normal da embarcação, a menos de 300 m (trezentos 

metros) de qualquer cetáceo;  

g) despejar qualquer tipo de detrito, substância ou material a menos de 500 m (quinhentos 

metros) de qualquer cetáceo, observadas as demais proibições de despejos de poluentes previstas 

em Lei;  

h) aproximar-se de indivíduo ou grupo de baleias que já esteja submetido à aproximação, 

no mesmo momento, de pelo menos duas outras embarcações. 

Em seguida, a Instrução Normativa n
o
 102, de 2006, assegurou seis baías (Praia da Vila, 

Praia d’Água, Praia do Luz - Ibiraquera), em Imbituba; Praia da Gamboa, Praia do Silveira e 

Praia de Garopaba, em Garopaba) de refúgio para a baleia-franca dentro da Área da APA, 

proibindo qualquer atividade náutica recreativa por embarcação motorizada. (BRASIL, 2009).  

Groch e colaboradores (2009) sugerem que essa regulamentação, dentre outros fatores, 

esteja relacionada ao fato de embarcações de turismo de observação poderem despertar 

diferentes respostas comportamentais: os animais podem evitar a aproximação, permanecer 

indiferentes à presença da embarcação ou, até mesmo, interessar-se por ela. Estudos sobre o 

impacto dessa atividade nos cetáceos já mostraram que eles podem alterar seus padrões de 

deslocamento, modificando a velocidade, as frequências respiratórias (WILLIAMS et al., 2002) 
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e, até mesmo, chegando a ocasionar distúrbios auditivos em algumas espécies. (PEREIRA; 

BAZZALO; FLORES, 2007). 

Os pesquisadores sugerem, como medida de precaução, que as embarcações de turismo 

de observação não devam se aproximar das baleias mais do que 100 m e não mais de dois barcos 

devem ser permitidos dentro de 1 km. (SCHEIDAT et al., 2004). 

A International Whaling Comission (IWC, 2007a) chegou a conclusões diversas sobre a 

efetividade das regulamentações do whale-watching, que são importantes para consideração dos 

gestores: 

(A) acredita-se que, devido a uma falta geral de cumprimento, as diretrizes geralmente 

não são efetivas e nem sempre são eficazes (IWC, 2007a);  

(B) concordou-se que ―as atividades de whale-watching devem ser monitoradas para o 

cumprimento da regulamentação, devendo esta ser ativamente estimulada à implementação‖ 

(IWC, 2007a, p. 15);  

(C) incentiva-se a ―promulgação de regulamentos que são baseados na ciência, mas se 

reconhece que, em alguns casos, os regulamentos baseados nas melhores práticas serão mais de 

precaução‖ (IWC, 2007a, p. 15) e o reconhecimento de que tais orientações de precaução devem 

ser modificadas e atualizadas à luz de pesquisas e monitoramentos sistemáticos;  

(D) finalmente, observou-se que não é conveniente a execução de normas na ausência de 

dados científicos. (IWC, 2007a). 

Desse modo, o presente item buscou relevar os aspectos mais importantes que dizem 

respeito aos regulamentos e códigos de conduta do turismo de observação de cetáceos. Portanto, 

ao longo destas citações se percebe que são as embarcações o foco das regulamentações, sendo 

estas as que possuem maiores possibilidades de geração de impacto de curto e longo prazos aos 

cetáceos pelos seguintes motivos: geração de ruídos, despejo de produtos químicos nos oceanos 

e contato das hélices, gerando lesões. 

Outro aspecto relevante, percebido após o presente levantamento bibliográfico, é que 

comparando com o início da atividade turística de observação de cetáceos, datada da década de 

50, há um atraso de no mínimo uma década quanto à formulação de regimentos que ordenem 

esta atividade. Porém este atraso se justifica pela necessidade de geração de conhecimento 

científico relevante que contextualize a real importância do desenvolvimento de tais regimentos. 

Assim, cabe compreender melhor os impactos gerados por esta atividade turística, sendo 

este o foco do próximo item. 
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2.2.4 Impactos do turismo de observação de cetáceos 

 

De modo geral, são diversos os impactos advindos de atividades relacionadas aos 

serviços turísticos, podendo estes ser positivos ou negativos e, ainda, diretos ou indiretos.  

Como impactos positivos, pode-se citar: incremento da renda das comunidades locais, 

desenvolvimento da infraestrutura da região, valorização e preservação da cultural local, 

consciência da preservação do meio ambiente (este, caso o produto turístico esteja relacionado a 

atividades em meio ambiente ou caso haja qualquer relação da atividade com o ambiente natural 

direta ou indiretamente). Já como impactos negativos, citam-se: aumento da exploração dos 

recursos naturais do entorno, aumento da desigualdade social e violência, geração de resíduos 

pelo aumento do consumo, poluição das águas marinhas em ambientes costeiros, 

descaracterização da identidade sociocultural das comunidades locais pela implementação de 

conceitos e culturas de outras regiões. (ORAMS, 2000; GARROD; FENNELL, 2004; 

CHATWIN, 2007). 

Diante desta gama de impactos potenciais que a atividade turística pode gerar, cabe aqui 

relevar quais são os impactos, tanto positivos quanto negativos, gerados pelo desenvolvimento 

da atividade turística de observação de cetáceos. 

Iniciando esta discussão a partir dos aspectos positivos gerados por esta atividade 

turística, percebe-se um grande vínculo com benefícios às comunidades locais e melhoria da 

gestão da atividade para a redução de impactos negativos. 

Essa atividade além de gerar recursos aos operadores das embarcações, também agrega 

benefícios econômicos à população local através da venda de artesanatos, da hotelaria e de 

restaurantes. O turismo de observação de baleias pode promover também a mudança de valores 

naqueles que dele participam, destacando as baleias como recurso natural vivo. (ALVARENGA; 

BARRETO, 2008). 

A boa atividade de observação de cetáceos é aquela que beneficia tanto o turista quanto a 

espécie alvo. (HOYT, 1999). Ainda, se bem gerenciada, a atividade de observação de baleias 

poderia ser classificada como ecoturismo, sendo econômica e ambientalmente sustentável, 

beneficiando a comunidade local e os ecossistemas. (WOODS-BALLARD et al., 2003). 

Hoyt (2001) complementa que, em muitos lugares, a atividade de observação de cetáceos 

(whale watching) fornece uma fonte de renda valiosa e, às vezes, crucial para a comunidade por 

meio da criação de novos empregos e empresas.  Ela ajuda a estimular a apreciação da 

importância da conservação marinha e fornece uma plataforma pronta para a investigação.  



49 

 

 

 

Para o autor, o whale-watching oferece às comunidades um sentido de identidade e 

orgulho considerável. Em alguns lugares, ele faz tudo o que precede, literalmente, transformando 

uma comunidade. (HOYT, 2001). 

Esta atividade também pode incentivar uma melhor gestão das espécies-alvo e de seus 

habitats. A lógica é que para continuar a prosperar, os operadores turísticos devem assegurar que 

suas atividades não comprometam a capacidade de seus clientes para receber experiências de um 

turismo agradável no futuro. A prova dessa mudança paradigmática é que, em 1993, a Comissão 

Internacional Baleeira (IWC – International Whaling Comission) reconheceu formalmente o 

turismo de observação de cetáceos como um setor legítimo que busca realizar ações que 

promovam o uso (mais) sustentável de cetáceos. (ORAMS, 2000). A Sociedade de Conservação 

das Baleias e Golfinhos (WDCS - Whale and Dolphin Conservation Society, 2003a) também 

aponta que o turismo pode representar uma alternativa viável, sendo outra forma de utilização 

dos cetáceos que não envolva a sua matança, porém vem sendo frequentemente questionada por 

razões éticas que envolvem a manutenção e reprodução das baleias e golfinhos em cativeiro para 

exposição pública. 

No que se refere aos impactos negativos, citamos inicialmente Chatwin (2007), o qual no 

documento Priorities for Costal and Marine Conservation in South America enquadra a 

atividade do turismo como estando entre as 10 maiores ameaças à biodiversidade marinha e 

costeira na América do Sul. Não obstante, o autor corrobora que esta atividade é uma entre cinco 

das que ainda não foram mapeadas. 

O whale-watching claramente tem um potencial significativo em gerar impactos 

negativos em animais sujeitos à atenção dos humanos e por observadores de baleias. Desse 

modo, possivelmente o impacto em cetáceos, mais citado por pesquisadores, caracteriza-se como 

sendo distúrbio causado pela aproximação de embarcações e aviões. (ORAMS, 2000; GARROD; 

FENNELL, 2004; HODGSON; MARSH, 2006; ARAUJO; FERNANDES, 2007; COURBINS; 

TIMMEL, 2008; CPPS/PNUMA, 2007; WRIGHT et al., 2007). 

De fato, percebe-se que a maior ameaça à biodiversidade marinha, em se tratando de 

turismo de observação, envolve a utilização de embarcações para esta atividade comercial, 

implicando tanto efeitos no comportamento dos cetáceos quanto poluição dos ambientes 

marinhos. 

Garrod e Fennell (2004) citam casos de navios manobrando entre uma mãe e sua cria, a 

fim de permitir uma melhor vista para os observadores. Carwardine e colaboradores (1998) 

apontam que isso pode causar a separação do filhote e, uma vez que fica incapaz de localizar a 
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sua oferta de alimentos, estará fardado à morte. A proximidade das embarcações e aeronaves 

utilizadas para a observação de cetáceos também pode causar impactos negativos em termos de 

ruído do motor. (ORAMS, 2000). Esta perturbação sonora sofrida pelos cetáceos pode levá-los a 

deixar a área em questão, possivelmente, longe de áreas de alimentação, de acasalamento e de 

seus companheiros em potencial. (GARROD; FENNELL, 2004). 

Barcos de passeio podem chegar tão perto de seus alvos que, ocasionalmente, danos 

físicos se tornam inevitáveis. Por exemplo, a WDCS (2003b) relatou que um golfinho 

―amigável‖ que permaneceu por um determinado período de tempo às margens de Dorset, Reino 

Unido, durante a primavera de 2002, sofreu rapidamente uma lesão grave pela hélice de uma 

embarcação. A WDCS (2003b) acreditava que isso teria sido causado por ―excesso de 

exposição‖ do golfinho às embarcações privadas, de modo que essas lesões podem representar 

risco de vida para o animal e colocar a sobrevivência de espécies ameaçadas em risco. 

Nesse sentido, Hoyt e Iñíguez (2008) relatam que as embarcações de whale-watching 

podem ser diferenciadas por meio de estágios de desenvolvimento do turismo de observação em 

uma determinada região.  No primeiro estágio, as embarcações são as mesmas utilizadas pelos 

pescadores ou quaisquer embarcações viáveis para adaptação para o turismo de observação. Os 

arranjos comerciais são geralmente improvisados. No segundo estágio, percebem-se nas 

embarcações modificações na capacidade de acomodar passageiros, cobertura contra chuvas/sol, 

deck para fotógrafos e banheiros. Já no terceiro estágio, o whale-watching já se tornou uma 

atividade bem sucedida, investimentos em melhorias do serviço são mais frequentes, 

proporcionando geralmente mais capacidade, conforto e alcance em termos de navegação no 

mar. 

Muitas das espécies de baleias vistas como populares para a atividade de observação são 

classificadas como estando em perigo. Por este motivo, o potencial de perturbação de seus 

padrões naturais de comportamento tem atraído esforços em realizar pesquisas nos últimos 

tempos. Os exemplos incluem Watkins (1986), Baker e Herman (1989), Briggs (1991), Gordon, 

Leaper Hartley e Chappell (1992), Corkeron (1995); DeNardo (1996). Algumas dessas pesquisas 

sugerem que a aproximação de embarcações de turismo de observação de baleias alterou o 

comportamento delas e têm sugerido que tal aproximação poderia ser prejudicial para esses 

mamíferos. (ORAMS, 2000). 

Estudos recentes têm-se centrado sobre os impactos da observação de baleias a partir de 

barcos (BEJDER et al., 2006; LUSSEAU et al., 2006; RELATÓRIO DO WORKSHOP SOBRE 

A CIÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO WHALE WATCHING, 
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2004). Das perspectivas socioeconômicas, pelo fato de os barcos serem o principal mecanismo 

usado para transportar os visitantes para a observação de cetáceos, considerações devem ser 

feitas para mitigar todo e qualquer impacto sobre os cetáceos. Tais questões precisam ser 

levantadas e examinadas na concepção e construção de novos barcos, debatendo o uso de várias 

embarcações pequenas em oposição a barcos maiores, que, por sua vez, estariam em menor 

quantidade, e para determinar as rotas - onde e quando levar os turistas para observar as baleias, 

como se aproximar delas e por quanto tempo a embarcação poderá ficar no local de observação. 

Idealmente, as áreas de observação de baleias devem ser estabelecidas como parte de um plano 

maior de zoneamento que incorpora a idéia de gestão cautelar de baleias e golfinhos e do 

ambiente marinho. (HOYT; IÑÍGUEZ, 2008). 

A regra denominada ―um terço do espaço e tempo‖ é recomendada, segunda a qual um 

terço de cada dia de observação de baleias é proibido para o exercício desta atividade e um terço 

da área utilizada pelas baleias e golfinhos é fechada para barcos de observação de baleias para 

que os animais não sejam molestados por tal prática. (HOYT, 2007a; 2007b). Esta abordagem de 

precaução ajudaria a assegurar que as baleias não se habituem à presença dos barcos e pessoas e 

não sejam prejudicadas pelo excesso de embarcações de turismo de observação. (HOYT; 

IÑÍGUEZ, 2008). 

Deve-se notar que, exceto em alguns casos, os custos de observação de baleias não são 

considerados aqui. Para apreciar plenamente o valor socioeconômico de observação de baleias, é 

preciso olhar para os custos, bem como os benefícios de uma completa Análise de Custo-

Benefício. Os custos incluem a poluição proveniente de embarcações, lixo jogado na água, 

pisoteio das zonas costeiras sensíveis, efeito da gasolina no meio ambiente quando os visitantes 

são conduzidos ao local de observação, tensão social imediata ou implicações ambientais de 

longo prazo na infraestrutura de uma comunidade e, mais diretamente, a possível perturbação das 

baleias ou redução da aptidão física das populações de baleias (alguns casos anteriores, mas 

nenhuma prova constatada recentemente). (HOYT, 2001). 

Portanto, é possível afirmar que o tráfego de embarcações é uma atividade que possui o 

potencial de causar distúrbios e alterar as características físicas de determinado habitat, por isso, 

é apontado como uma das grandes ameaças aos animais marinhos. (HODGSON; MARSH, 

2006). 

Corkeron (2004), em seu artigo, cumpre uma declaração que pode ser aplicável a 

discussões sobre a gestão do turismo de observação de cetáceos, qual seja: deve-se continuar 

buscando respostas para questões que são provavelmente irrespondíveis (como a dos impactos 
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sobre a população das baleias) ou devem-se realizar outras perguntas? Ambos os trabalhos 

recentes da investigação das mudanças nos estados comportamentais de golfinhos na presença de 

embarcações de turismo e da modelagem espacial de formas de minimizar os impactos das 

embarcações (LUSSEAU, 2003b; LUSSEAU; HIGHAM, 2004) mostram um caminho a seguir. 

Talvez seja a hora de responder onde o turismo de observação de cetáceos não deve ocorrer. 

Embora não tenham sido ainda detectados impactos em longo prazo em nenhuma das 

poucas populações de cetáceos que têm sido objeto de estudo por tempo suficiente, ao longo dos 

anos se tem desenvolvido um sentimento por parte de investigadores e gestores de que se deve 

adotar um princípio preventivo na gestão desta atividade e de atividades semelhantes de 

ecoturismo, tentando fazer face a potenciais problemas de conservação. Por outras palavras, na 

ausência de certezas sobre os efeitos do distúrbio causado pela presença humana, é preferível 

minimizá-lo tanto quanto possível, mesmo que isso implique alguma diminuição da rentabilidade 

da atividade ou um crescimento mais lento. 

Estudos de impactos antropogênicos em cetáceos vêm sendo desenvolvidos em vários 

lugares do mundo. A maioria deles detectou alguma mudança significativa no comportamento 

dos cetáceos, mas quase todos afirmam, sem exceção, que o significado biológico dessas 

mudanças em longo prazo não está claro. (RICHTER et al., 2000).  

Há uma significativa falta de informação nacional sobre a distribuição destas ameaças, 

incluindo a localização pontual e não pontual de poluição costeira, mapas das atividades de pesca 

no oceano, localização de áreas de extração de recursos minerais na zona costeira, mapas de 

espécies marinhas invasoras, mapas de áreas críticas em desenvolvimento turístico e mapas dos 

potenciais impactos das alterações climáticas, como elevação do nível do mar e as alterações 

relacionadas com litoral. (PRATES; LIMA; CHATWIN, 2007). 

Diante dessas premissas, torna-se relevante, neste momento, compreender os aspectos 

característicos de cada item relacionado ao turismo de observação de cetáceos na APA da Baleia 

Franca. Sendo assim, o próximo item busca relevar tais aspectos, a fim de que seja possível 

realizar um quadro comparativo entre as referências bibliográficos e a realidade observada a 

partir do contexto em que o turismo de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca se 

insere. 
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2.2.5 Aspectos do turismo de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca, SC – Brasil 

 

Após levantar um panorama sobre os aspectos gerais da atividade de observação de 

cetáceos no Brasil e no mundo, pretende-se, neste item, direcionar tal panorama exclusivamente 

à realidade da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APA da Baleia Franca), localizada 

no litoral do estado de Santa Catarina. Entre os aspectos relevantes a serem abordados a seguir, 

citam-se: espécies de cetáceos que ocorrem na região, os dados do turismo de observação na 

APA da Baleia Franca, número de operadoras de turismo de observação de cetáceos, 

organizações não-governamentais atuantes e as perspectivas futuras desta atividade turística na 

região em questão. 

A fim de compreender tais aspectos, torna-se necessário identificar as espécies que 

ocorrem nesta região. Contudo, Bueloni (2009) afirma que temos em nosso país uma grande 

quantidade de espécies de cetáceos, dentre as quais se encontram também espécies de água doce. 

Em se tratando destas espécies alvo do turismo de observação no Estado de Santa Catarina, é 

possível citar três espécies potenciais: os Delfinídeos (cetáceos enquadrados na família dos 

golfinhos) golfinho nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus), em Laguna, o boto-cinza (Sotalia 

guianensis), na Área de Proteção Ambiental (APA) de Anhatomirim, em Florianópolis, e a 

Baleia Franca austral (Eubalaena australis), em Garopaba/Imbituba.  

Tendo em vista um histórico de caça predatória nas últimas décadas da Baleia Franca 

austral (Eubalaena australis), sendo esta quase extinta até a década de 1970 e ganhando 

visibilidade após a reconstituição gradativa de suas populações e consequente crescimento da 

atividade de observação desta espécie na região, torna-se relevante focar os aspectos 

relacionados ao turismo embarcado de observação desta espécie no presente item. Não obstante, 

foi por este motivo, entre outros, que a APA da Baleia Franca recebe o nome desta espécie. 

Assim, em setembro de 2000, a principal área de concentração das baleias francas no 

estado de Santa Catarina foi protegida pela Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APA 

da Baleia Franca). Esta unidade de conservação foi criada de acordo com uma recomendação 

específica, em 1998, após reunião especial do Comitê Científico da Comissão Internacional 

Baleeira (International Whaling Comisson – IWC) sobre baleias (IWC, 2001), visando a 

assegurar a proteção das baleias francas no Sul do Brasil. (GROCH et al., 2009). 

Após as ameaças sofridas por esta espécie devido à caça predatória, as baleias francas 

passam agora por outro dilema, o tráfego de embarcações de turismo de observação, por vezes 

menor que o sofrido pela caça, porém não menos prejudicial. Groch e colaboradores (2009), em 
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estudo sobre o comportamento das baleias em relação aos barcos em Santa Catarina, afirmam 

que o crescente interesse global pela atividade de observação de cetáceos na APA da Baleia 

Franca, tanto por turistas quanto por moradores locais, tem resultado em mais barcos que operam 

na região, o que pode colocar em risco a proteção das baleias se a atividade não for 

adequadamente gerida.  

Portanto, uma das formas de compreender os impactos desta atividade turística é estudar 

o comportamento desta espécie diante da presença de embarcações de turismo de observação. 

Tal estudo permite perceber que a maior influência destas embarcações aos cetáceos é pela 

geração de ruídos e contatos físicos que podem causar lesões nos animais observados.  

Em outro estudo, realizado por Groch e colaboradores (2005b), com dados coletados em 

2002 na APA da Baleia Franca, constatou-se que os pares de baleias com mãe e filhote 

apresentam reações diferentes em baías distintas, o que poderia ser um resultado de se ter uma 

diferente percepção dos estímulos acústicos feitos pelas embarcações de observação de cetáceos. 

Segundo os autores, em alguns casos, as baleias francas podem não reagir ou mesmo ficar 

indiferentes à presença de um barco. 

No que diz respeito aos números do turismo de observação de cetáceos na APA da Baleia 

Franca, é possível afirmar que, durante os últimos 10 anos, as atividades de observação de 

cetáceos têm aumentado, bem como o número de baleias. (GROCH et al., 2009). Groch e 

colaboradores (2005) relatam um aumento de 14% ao ano na população de baleias francas entre 

os anos de 1987 e 2003. A reavistagem de algumas fêmeas ao longo da costa sul do Brasil 

(PALAZZO et al., 1999; GROCH, investigação em curso) indica que pelo menos algumas 

fêmeas retornam regularmente a esta área de berçário, tendo estas um intervalo entre partos de 

três anos. (GROCH, 2005). De acordo com Groch e colaboradores (2005) 10% das baleias 

identificadas nesta área têm sido reavistadas, a maioria delas do sexo feminino. Os autores 

também descobriram que 71% das recapturas foram registradas em 2003. Os dados analisados 

por Groch e colaboradores (2005) compreendem o período de 1987-2003. Dados de foto-

identificação dos anos entre 2004 e 2008 estão sob análise (GROCH, análise em curso), no 

entanto, uma observação preliminar de algumas fotos mostram que mais reavistagens serão 

constatadas. Por isso, é provável que em algumas ocasiões os mesmos indivíduos estão sendo 

abordados pelos barcos de observação de baleias em todo o ano. (GROCH et al., 2009). 

Pelo menos 572 cruzeiros foram realizados na APA da Baleia Franca entre julho e 

novembro de 1999 e 2008, correspondente aos primeiros 10 anos do desenvolvimento do turismo 

embarcado de observação de cetáceos na região. Um total de 5.025 passageiros participaram 
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destes cruzeiros, incluindo turistas, agentes de turismo e moradores. Devido à sistemática de 

acompanhamento feita a partir de 2002-2004, dados sobre o número de passageiros não estão 

disponíveis. De 1999 a 2008, o número de cruzeiros aumentou 13 vezes e o número de 

passageiros que se dedicam aos cruzeiros de observação de cetáceos aumentou 14,6 vezes. 

(GROCH et al., 2009). 

Diante do visível aumento desta atividade turística, a adoção e execução das áreas de 

refúgio na APA da Baleia Franca visa a permitir a melhoria na recolha de conhecimentos sobre 

os efeitos em curto e longo prazo de embarcações de turismo com base em baleias francas no 

Brasil. (GROCH; PALAZZO JÚNIOR, 2006). Duas das zonas de refúgio estão localizadas em 

baías adjacentes à Praia da Ribanceira/Ibiraquera, uma ao sul e outra ao norte da baía, o que 

possibilita que esta área se torne refúgio para as baleias. A APA da Baleia Franca tem melhorado 

a cada ano as formas de coleta de dados, a fim de fornecer informações mais precisas e 

detalhadas que podem ser relevantes para a gestão do turismo de observação de baleias 

embarcado na APA da Baleia Franca. Esta informação, somada ao acompanhamento em longo 

prazo da população de baleias francas, é uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento de uma 

gestão adequada das baleias nesta área. Espera-se que com a concepção e implementação de 

medidas de gestão adequadas se possa garantir tanto a sobrevivência das espécies quanto a 

sustentabilidade da indústria de observação de cetáceos. 

Zonas de refúgio parciais ou totais já são usadas como ferramentas de gestão em relação 

às baleias francas na Argentina (San José Gulf Marine Park, Província de Chubut, Argentina), 

Austrália (Great Australian Bight Marine Park, Austrália do Sul) e África do Sul (Província do 

Cabo). No entanto, a eficácia em longo prazo destas áreas ainda é difícil de avaliar. (GROCH et 

al., 2009). 

Quanto aos impactos do turismo embarcado de observação de cetáceos na APA da Baleia 

Franca, apesar das informações disponíveis sugerirem que as atividades de turismo embarcado 

conduzidas dentro desta área protegida não alteram o comportamento das baleias franca, os 

dados disponíveis provêm de informações preliminares obtidas com base na operação de uma 

pequena empresa, a qual opera relativamente poucos cruzeiros por temporada e, portanto, os 

efeitos em longo prazo são desconhecidos. (GROCH; PALAZZO JÚNIOR., 2007).  

Para o desenvolvimento adequado da atividade de observação de baleias na APA da 

Baleia Franca e para assegurar a conservação e gestão das populações de baleias ao longo da 

costa do Estado de Santa Catarina, a superfície de respostas comportamentais de baleias para as 
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atividades de observação de cetáceos tem sido monitorada desde 1999 e a partir de 2002, 

técnicas de rastreamento teodolito foram aplicadas. (GROCH et al., 2003; 2005).  

Resultados de uma análise dos padrões de movimentação e deslocamento das baleias 

francas em relação às abordagens de barcos em 2002 sugeriu que, durante a maioria dos 

cruzeiros de observação de baleias, as baleias francas pareciam ter ignorado a presença de barcos 

e não interromperam o seu comportamento, de modo a não ter sido muito clara a evidência de 

perturbação imediata a esta população de baleia. (GROCH et al., 2005). A análise preliminar das 

taxas de respiração, amostradas em 2006, não encontrou nenhuma diferença significativa entre as 

taxas durante abordagens de barco e dias sem atividades de observação de baleias, nem antes, 

durante e após as abordagens de barco. (CORREA; GROCH, 2007). 

No que diz respeito à quantidade de operadoras de turismo de observação de cetáceos na 

região da APA da Baleia Franca, dados coletados com a administração da APA no ano de 2009 

indicam que naquele ano estavam registradas 4 embarcações que ofereciam atividades de 

observação de cetáceos na região da APA, entre estas: duas operadoras de ecoturismo, uma 

localizada em Garopaba e outra em Imbituba, e duas embarcações sem sede própria, uma 

localizada em Garopaba e outra em Laguna. 

No que se refere aos tipos de embarcações registradas na APA da Baleia Franca, 

constata-se que a operadora de ecoturismo de Garopaba possui uma lancha rápida com 

capacidade para até 20 passageiros. A operadora de ecoturismo de Imbituba possui uma 

embarcação de madeira tipo traineira, considerada uma embarcação de pesca que foi adaptada 

para atividades de observação e operações de mergulho, com capacidade para até 30 passageiros. 

Já as duas outras embarcações registradas as quais não possuem sede própria são classificadas 

como veleiros, com capacidade para 50 passageiros ou mais. É possível afirmar, ainda, que estas 

duas últimas embarcações, por não terem uma sede própria em terra, realizam atividades de 

observação embarcada com menos frequência que as duas primeiras. 

Em se tratando das entidades não-governamentais, atuantes nesta região, que têm como 

objetivo principal proteger os cetáceos e ordenar o turismo por meio da promoção de 

conhecimento científico relevante através de estudos fomentados, destacam-se o Projeto Baleia 

Franca e o Instituto Baleia Franca. 

Como iniciativa contra a continuidade da caça à baleia franca no Brasil, surge na década 

de 1980 o Projeto Baleia Franca (PBF), cujo objetivo principal é garantir a sobrevivência e a 

recuperação populacional da baleia franca em águas brasileiras. Desde então, são mais de vinte 

anos de registros contínuos que relatam desde a evolução populacional desta espécie até as 
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mudanças comportamentais derivadas do aumento do tráfego de embarcações de turismo ao 

longo da APA da Baleia Franca. (PBF, 2010). 

Sediado no Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, na Praia de Itapirubá, 

Imbituba, SC, o Projeto é mantido pela IWC/BRASIL em parceria com a Petrobras e desenvolve 

uma gama de atividades voltadas para a pesquisa e a conservação em longo prazo das baleias 

francas. (PBF, 2010). 

Ao longo dos anos, a Coordenação do Projeto Baleia Franca vem buscando contribuir 

diretamente para a formulação das políticas de gestão e das normas de proteção relacionadas às 

baleias e ao seu ambiente. Desde 1994, o PBF faz parte do Grupo de Trabalho Especial de 

Mamíferos Aquáticos do IBAMA, que orienta a política federal de pesquisa e conservação 

desses animais, bem como mantém um Acordo de Cooperação Técnica com o Centro Mamíferos 

Aquáticos/IBAMA; realiza constante intercâmbio com o Projeto Baleia Jubarte, única iniciativa 

similar de pesquisa e conservação de baleias em longo prazo no Brasil; colabora com o Governo 

do Estado de Santa Catarina (onde, por sugestão do Projeto, a Baleia Franca foi decretada como 

Monumento Natural do Estado já em 1995), tendo formulado em cooperação com a Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente um Plano de Ação para a Conservação da 

Baleia Franca; atua, em conjunto com a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental da 

PM/SC, para aprimorar a proteção efetiva da espécie; apóia a Prefeitura Municipal de Imbituba, 

cidade-sede do Projeto e Capital Nacional da Baleia Franca, nas atividades de conscientização 

comunitária e divulgação das baleias enquanto Patrimônio Turístico. (PBF, 2010). 

O Instituto Baleia Franca (IBF), fundado em outubro de 2001 e com sede localizada na 

Praia de Garopaba, é uma ONG que trabalha com Educação Ambiental e Pesquisas Científicas, 

visando a proteção das baleias-francas no litoral catarinense. (GUIA GAROPABA, 2010). O 

IBF recebe o apoio do grupo privado Turismo Vida Sol e Mar, uma vez que o presidente desta 

ONG é também o proprietário da empresa. Desse modo, torna-se perceptível a necessidade de 

divulgação do turismo de observação de cetáceos como forma de captação de recursos para 

mantimento das pesquisas realizadas pelo IBF.  

Por meio dessa abordagem, percebe-se a mobilização de empresas, entidades não-

governamentais e da comunidade local em prol do desenvolvimento da atividade de observação 

de cetáceos, uma vez que esta passou, ao longo dos anos, a proporcionar oportunidades de renda 

para a região. Nesse contexto, torna-se imprescindível o apoio das ONGs no que diz respeito ao 

desenvolvimento de conhecimento científico que propicie dados relevantes que possam ser 
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utilizados nas tomadas de decisões do poder público, na formulação de regulamentos, bem como 

uma melhor ordenação do turismo de observação de cetáceos nesta região. 

Dessa forma, em busca da sustentabilidade da atividade embarcada de observação de 

cetáceos, cabe finalizar este capítulo com um último item abordando algumas premissas 

inerentes ao processo que envolve esta atividade turística. 

 

2.2.6 A sustentabilidade do turismo de observação de cetáceos 

 

São diversos os estudos que abordam e relacionam o tema turismo de observação de 

cetáceos com variáveis ambientais, sociais e econômicas. (GROCH; PALAZZO JÚNIOR, 2007; 

GROCH et al., 2009; HOYT, 1995; 2002; 2003; HOYT; HVENEGAARD, 2002; HOYT; 

IÑÍGUEZ, 2008; IFAW, 2004; 2005; ORAMS, 1999; 2000; 2002; PLASENCIA et al., 2001; 

PARSONS et al., 2003a; 2003b; 2006; PARSONS; RAWLES, 2003; PARSONS; ROSE, 2008; 

SCHAFFAR; GARRIGUE, 2008). Ainda, dentre os autores que realizaram estudos abordando a 

sustentabilidade do turismo de observação de cetáceos, são citados: Mayol e Beaubrun (2007); 

Orams (2001); Hoyt (2000; 2001; 2008); Curtin (2003), Woods-Ballard e colaboradores (2003), 

Reynolds e Braithwaite (2001); Higham e Bejder (2008); Higham e Lusseau (2008). 

No que se refere à sustentabilidade do turismo, são citados autores que contribuem 

brandamente, especialmente no que se refere ao planejamento e desenvolvimento sustentável de 

destinos turísticos, quais sejam: Hall (2000), Oliveira (2006), Tyrrell e Johnston (2008), 

Bramwell e Lane (2010), Ruschmann e Rosa (2006), Irving e colaboradores (2005),  Hiwasaki 

(2003), Mc Donald (2009) e Speier (2006). 

Para Curtin (2003), a sustentabilidade é hoje um item essencial no vocabulário de 

discursos das políticas modernas. O autor complementa, ainda, que o desenvolvimento 

sustentável permite o desenvolvimento econômico dentro dos parâmetros da conservação dos 

recursos naturais. 

Nesse sentido, percebe-se que a atuação das ONGs representa um aspecto de grande valia 

no que diz respeito aos esforços em preservação dos recursos marinhos e auxílio na produção de 

conhecimento científico, muito utilizado para a tomada de decisão de órgãos governamentais e 

privados. 

Corkeron (2004) aborda quatro argumentos que apóiam o trabalho das ONGs. 

1) A observação induz à preservação. 

2) Embarcações comerciais são plataforma de oportunidades para a pesquisa. 
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3) Avistar animais em seu ambiente natural é muito melhor do que assisti-los em seus 

cativeiros. 

4) Observação e caça de baleias não combinam. Portanto, a atividade turística de 

observação de cetáceos passa a ser uma alternativa economicamente viável para a caça.  

No entanto, muitas espécies passam a maior parte de suas vidas em mar aberto, onde o 

whale-watching é impossibilitado. De qualquer maneira, o fato de cetáceos se aproximarem do 

litoral representa um momento primordial e crítico de seu ciclo de vida que pode ter como 

premissas sua alimentação, seu acasalamento, nascimento de filhotes e berçário. É neste 

momento em que estes animais se encontram mais vulneráveis às ações antrópicas. (GARROD; 

FENNELL, 2004). 

Há, ainda, duas atividades associadas ao whale-whatching que são nadar e alimentar os 

cetáceos. Segundo Hoyt (2000), estas atividades estão crescendo dramaticamente nos últimos 

anos. 

No que se refere aos impactos gerados pela atividade de observação de cetáceos 

embarcada, é possível afirmar que estes podem ser definidos, segundo Prieto e Silva (2010), em 

diretos e indiretos. Os impactos diretos normalmente têm consequências no comportamento dos 

animais ou grupos de animais e são relativamente fáceis de identificar e quantificar. Os impactos 

indiretos têm consequências ecológicas ou populacionais e são muito mais difíceis de identificar. 

Estes autores citam ainda os impactos de curto prazo, sendo considerados como fáceis de 

identificar, e os impactos de longo prazo, normalmente difíceis de identificar. Os impactos de 

curto prazo envolvem normalmente as reações dos animais devido à presença de embarcações, 

aeronaves ou pessoas na água e se traduzem por movimentos evasivos ou de aproximação, 

comportamentos agressivos, acompanhamento da embarcação, mergulhos e outras reações do 

gênero. Este tipo de reação pode interferir na alimentação, repouso e em suas atividades sociais, 

causando o que é conhecido por ―stress a curto prazo‖. (PRIETO; SILVA, 2010). 

Caso estes impactos sejam continuados, a interferência nas atividades normais dos 

animais pode ter efeitos em longo prazo, quer ao nível dos indivíduos como ao nível 

populacional. Estes efeitos em longo prazo não são um resultado obrigatório dos impactos em 

curto prazo, mas num plano teórico essa possibilidade existe. 

Outra premissa que complementa a efetividade da sustentabilidade do whale-watching 

está relacionada ao planejamento desta atividade turística. Para Curtin (2003), o planejamento é 

considerado como um ingrediente essencial. 
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Desse modo, percebe-se aqui uma forte ligação do planejamento turístico com as políticas 

públicas locais, visto como parte dos planos e estratégias do setor governamental. Segundo 

Curtin (2003), produzir um planejamento sustentável e modelo operacional de gestão para um 

produto de turismo baseado na natureza, como a observação de baleias, é altamente 

problemático.  

Percebe-se uma tendência em ignorar a premissa básica de que as baleias têm o valor 

intrínseco - mesmo que eles não sejam usados ou vistos por seres humanos. Embora esta 

importância intrínseca seja reconhecida, o contingente valor da natureza para a indústria do 

turismo é evidente e, infelizmente, se um benefício econômico não pode ser sobreposto ao 

aspecto ambiental, então, muitas vezes, há poucas possibilidades de efetivar uma proteção. 

(CURTIN, 2003). 

Nesse sentido, frente à sustentabilidade, torna-se necessário abordar a interação da 

comunidade com o turismo de observação de cetáceos. Assim, Hoyt e Iñíguez (2008) afirmam 

que, na América Latina, muitas comunidades ligadas ao turismo de observação de cetáceos se 

encontram longe dos grandes centros comerciais. Desse modo, percebe-se que o whale-watching 

pode contribuir efetivamente no desenvolvimento econômico rural e para a transferência dos 

recursos derivados do turismo das regiões urbanas para áreas mais remotas. Alguns exemplos 

dessa realidade incluem Patagônia, Baja, sul do Chile, Amazônia e Costa Rica. 

Outro benefício citado pelos mesmos autores estaria em termos educacionais, uma vez 

que se oportunizam atividades pedagógicas que sejam realizadas a partir de aulas em campo, 

promovendo, assim, uma abordagem que insira a necessidade e a importância da conservação 

destas espécies. 

Embora não tenham sido ainda detectados impactos em longo prazo em nenhuma das 

poucas populações de cetáceos que têm sido objeto de estudo por tempo suficiente, ao longo dos 

anos se tem desenvolvido um sentimento por parte de investigadores e gestores de que se deve 

adotar um princípio preventivo na gestão desta atividade e de atividades semelhantes de 

ecoturismo, tentando fazer face a potenciais problemas de conservação. Em outras palavras, na 

ausência de certezas sobre os efeitos do distúrbio causado pela presença humana, é preferível 

minimizá-lo tanto quanto possível, mesmo que isso implique alguma diminuição da rentabilidade 

da atividade ou um crescimento mais lento. (PRIETO; SILVA, 2010). 

Diante do contexto apresentado neste item o qual infere sobre a gestão de impactos do 

turismo, a próxima abordagem procura oferecer uma base teórica a respeito de estudos e técnicas 

de capacidade de carga turística. Esta tornará possível o entendimento da aplicação de tais 
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métodos e técnicas, a fim de controlar e monitorar o turismo de observação de baleias 

embarcado, oportunizando, assim, uma maior longevidade da atividade turística de observação 

de cetáceos. 

 

2.3 CAPACIDADE DE CARGA E MODELOS DE GESTÃO DO USO PÚBLICO: 

CONCEITOS E PREMISSAS 

 

Visto que o uso público de destinos turísticos representa um fator que possa gerar tanto 

vantagens quanto desvantagens ao desenvolvimento regional, cabe aqui abordar uma alternativa 

específica que serve como um instrumento gerencial de grande importância na busca da 

sustentabilidade de destinos turísticos.  

Assim, instrumentos gerenciais que promovem a oportunidade de alcançar as metas e que 

unem a conservação e o desenvolvimento vem ganhando cada vez mais atenção pelos gestores 

de destinos turísticos e áreas naturais. O uso intensivo de determinados destinos turísticos trouxe 

aos gestores certa preocupação quanto ao nível de uso recreativo destes destinos e os possíveis 

impactos causados pela excessiva atividade de visitação turística. 

A partir dessas premissas, torna-se relevante abordar os distintos métodos utilizados para 

determinar a capacidade de carga de destinos turísticos. Desse modo, o presente item buscou 

contextualizar a capacidade de carga a partir de sua origem, abordando as principais definições e 

conceitos, distinguindo os elementos/enfoques que a compõem e, ainda, apontando as principais 

metodologias e modelos de gestão utilizados para tais fins. 

Dessa forma, surge o conceito da ―capacidade de carga‖, que busca identificar parâmetros 

para definir níveis corretos de ocupação de áreas naturais e destinos turísticos sem que haja 

impactos definitivos e intensivos que possam limitar ou comprometer a qualidade ambiental da 

área em questão.  

Assim, no que se refere ao entendimento do conceito do termo, é possível definir a 

capacidade de carga ou capacidade de suporte como ―a capacidade que um determinado meio ou 

ambiente possui para suportar o afluxo de visitantes e turistas sem perder as características de 

sua originalidade ou ter ameaçada a sua integridade.‖ (PIRES, 2005, p.7). 

Para Manning (1964), a capacidade de carga pode ser definida como a determinação de 

padrões de uso público de áreas recreativas ou parques a partir de indicadores e variáveis obtidas 

com estudos anteriores. Na definição de Boo (1990), o autor considera a ―capacidade de carga 

como sendo a quantidade máxima de visitantes que uma área pode acomodar mantendo poucos 
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impactos negativos sobre os recursos e, ao mesmo tempo, altos níveis de satisfação para os 

visitantes‖. 

Portanto, percebe-se que os conceitos que definem a capacidade de carga se encontram 

vinculados a certos quesitos que envolvem a determinação de padrões de uso a partir de análises 

numéricas e qualitativas em prol da manutenção dos recursos e satisfação dos usuários.  

No que diz respeito ao contexto histórico deste conceito, Pires (2005) afirma que o 

advento da capacidade de carga na esfera do turismo, não por coincidência, corresponde ao 

mesmo período em que despontaram de forma mais contundente, em várias partes do mundo, os 

efeitos negativos dos impactos decorrentes desse mesmo turismo.  

O conceito de capacidade de carga surgiu a partir da necessidade do manejo de pastagens 

(TAKAHASHI, 1998) em áreas rurais para avaliar o número máximo de animais que uma área 

pudesse suportar sem comprometer os recursos disponíveis. Teve na década de 70 seu uso 

difundido e adaptado para o manejo do uso recreacional de áreas naturais protegidas. (MAGRO, 

1999). Esta utilização surgiu da necessidade de se fixar limites para a intensidade de uso público 

em áreas naturais, as quais estavam se tornando cada vez mais procuradas por visitantes. 

(PECCATIELLO, 2007). 

Dessa forma, a adaptação do conceito de capacidade de carga animal para o de 

capacidade de carga turística/recreacional teve por finalidade a busca do número ideal de 

visitantes que uma área suportaria, durante certo período de tempo, sem causar muitos danos ao 

meio ambiente local. (FONTOURA; SIMIQUELI, 2006 apud PECCATIELLO, 2007). 

Como tal, o conceito de capacidade de carga tomou forma a partir de procedimentos com 

critérios analíticos e parâmetros mensuráveis, visando a definir limites da visitação em áreas 

naturais. Desde então, surgiram novas propostas metodológicas e processuais que representam 

estratégias evolutivas e alternativas concebidas e estruturadas para, justamente, superar as 

limitações apontadas por observadores e críticos do modelo no que se refere à aplicabilidade e 

efetividade. (PIRES, 2005). 

Uma das efetivações de utilização destes modelos de gestão que propunham a inserção do 

conceito de capacidade de carga foi a criação, a partir de 1978, de um regulamento proposto pelo 

congresso americano que exigia o desenvolvimento de um plano geral para todos os parques, 

desde que nestes estivessem inclusas a identificação e a implementação de limites de uso no que 

se refere à capacidade de carga para todas as áreas da unidade. (MANNING, 2001). 

Nesse momento, tornara-se necessário relacionar a capacidade de carga com a tomada de 

decisão na gestão destas áreas protegidas, revelando ser um processo desafiador, uma vez que se 
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tentava atender às normas legais e aos diferentes gostos e preferências de visitantes destas áreas. 

No entanto, sugere-se que estes desafios possam ser tratados através da definição de objetivos de 

gestão explícitos e de indicadores associados e padrões de qualidade da visitação turística. 

(MANNING, 1999; 2001).  

A percepção da experiência surgiu, neste contexto, como um dos elementos necessários 

para a efetivação da capacidade de carga como ferramenta na tomada de decisão de gestores em 

áreas protegidas. 

 Não obstante, para que o conceito da capacidade de carga fosse implementado nestas 

áreas, tornara-se necessário conhecer melhor quais abordagens utilizar para efetivá-la. Nesse 

sentido, alguns autores propuseram divisões do conceito de capacidade de carga em elementos e 

premissas que permitiriam implementar a capacidade de carga na gestão de áreas protegidas de 

forma otimizada e direcionada aos elementos que requeriam maior atenção, cuidados e esforços 

de gestão. 

Wagar (1964) desenvolveu a primeira exploração formal do conceito de capacidade de 

carga. Entre as ideias mais importantes apresentadas pelo autor, destacam-se: (1) em contraste 

com as caracterizações anteriores de capacidade de carga como uma propriedade inerente de um 

lugar que pode ser determinado, capacidade de carga não é um valor absoluto, (2) capacidade de 

carga depende das necessidades e valores de pessoas e pode ser definida somente em relação a 

alguns objetivos de gestão e (3) a necessidade de limitar o uso pode ser reduzida através de uma 

gestão de outras ações como o zoneamento, a engenharia, a persuasão e a gestão das 

comunidades bióticas. 

É importante, portanto, compreender que a capacidade de carga possui uma série de 

enfoques/vieses que auxiliam na promoção de sua efetividade e na construção do próprio 

conceito. Desse modo, Pires (2005) relata os principais enfoques de abordagem do conceito de 

capacidade de carga a partir de derivações, uma vez que cada derivação descreve o conceito de 

capacidade de carga a partir de uma abordagem específica e direcionada para uma determinada 

necessidade, quais sejam: ecológica, perceptiva/psicológica/social, paisagística, material, física, 

econômica e ambiental.  

Manning e Lime (1996), por sua vez, sugerem um modelo tridimensional de capacidade 

onde abordam as características gerais deste conceito a partir da visão dos recursos, da 

experiência e da gestão (Figura 2). Estas três características são detalhadas a seguir: 

- Recursos: a característica ecológica do recurso natural de parques e áreas relacionadas 

permite determinar o grau de mudança no ambiente que resulta do uso recreacional do público. 
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Alguns recursos são deliberadamente mais frágeis do que outros. As características do recurso 

deveriam ser estudadas para poder se tornar um importante guia na formatação de objetivos de 

gerenciamento, condições, indicadores e modelos. 

- Experiencial: as necessidades e desejos da sociedade são importantes em determinar as 

oportunidades recreativas apropriadas nos parques. Estudos de visitantes em parques e áreas 

recreativas podem sugerir os tipos e níveis de uso adequados para estas áreas, associados, ainda, 

aos impactos sociais, nos recursos e gerenciais. Tais estudos deveriam ser incorporados nas 

análises de capacidade de carga e gerenciamento. 

- Gerencial: homologações, direcionamentos legais e outras diretrizes podem sugerir 

condições e indicadores apropriados para uma gestão apropriada. Além disso, o gerenciamento 

dos recursos financeiros, pessoais, entre outros, podem sugerir os tipos e níveis de uso público 

em parques e áreas recreativas. 

 

FIGURA 2 - As três dimensões da capacidade de carga de parques e 

áreas relacionadas. 

 

 

 

Fonte: Manning e Lime (1996 apud MANNING, 2007). 

 

Com base no modelo tridimensional de Manning e Lime (1996), Wearing e Neil (2001) 

sugerem a existência de três principais elementos no que se refere à capacidade de carga para o 

turismo: o biofísico (ecológico), que se relaciona ao meio ambiente natural; o sociocultural, que 

se relaciona principalmente com o impacto sobre a comunidade receptora e sua cultura; as 

instalações, que se relacionam à experiência do visitante. 

No que se refere às abordagens metodológicas aplicadas ao conceito de capacidade de 

carga, constata-se, então, que estas objetivam ―determinar padrões e/ou limites do uso público 

turístico-recreativo e manejo de áreas em que a fragilidade ambiental requer.‖ 

(BALDERRAMAS, 2001, p. 25).  
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Não obstante, quanto à classificação dos métodos, estes têm base em parâmetros físico-

ecológicos (referente ao número de pessoas no local e aos impactos ecológicos negativos 

provocados no ambiente), bem como em parâmetros psicológico-perceptivos (referentes ao 

relacionamento das pessoas entre si e o meio). (PIRES, 2000). 

Com base na classificação dos métodos, Pires (2000) apresenta a distinção entre dois 

tipos de metodologias que utilizam abordagens bastante distintas. Pires (2005) infere os modelos 

e as referências metodológicas de capacidade de carga, dividindo-os em duas formas, descritas a 

seguir:  

1) Métodos de capacidade de carga e padrões numéricos: procuram definir em termos 

quantitativos padrões de densidade e de ocupação dos espaços turísticos, chegando a um 

resultado numérico, como, por exemplo, o número máximo de visitantes em um local em um 

determinado período. Para Pires (2005), embora a natureza desses métodos conduza a um 

resultado numérico, este nem sempre representa a resposta final à determinação da capacidade de 

carga, podendo, também, prestar-se como etapa ou indicador quantitativo de estratégias de 

gestão mais abrangentes.  

Ainda no que diz respeito aos padrões numéricos, é possível citar os seguintes modelos: 

método de Cifuentes (1990), a formulação de Boullón (1997), a formulação de Salinas (1986), o 

modelo de densidades e padrões de uso turístico (CERRO, 1993; CHÁVEZ; CID, 1991; 

GÓMEZ et al., 1993) e o método de distância pessoal e bolha ecológica. (BOULLÓN, 1997). 

2) Modelos de gestão do uso público em áreas naturais protegidas: as metodologias 

inclusas nesta categoria procuram superar as limitações dos métodos tradicionais de capacidade 

de carga, determinando, ao invés de um número de visitantes por período, níveis de impacto 

desejáveis e critérios de manejo para condições flexíveis e flutuantes de visitação. Dá-se, 

portanto, ênfase a critérios e ferramentas de manejo, bem como ao monitoramento contínuo dos 

impactos. (MACIEL; PAOLUCCI; RUSCHMANN, 2008). 

Nesse sentido, são destacados aqui os mais conhecidos modelos de gestão do uso público 

em áreas naturais, utilizados em várias partes do mundo (EAGLES et al., 2002; NEWSOME; 

MOORE; DOWLING, 2002; Mc COOL, 2007), quais sejam: Espectro de Oportunidades 

Recreativas (ROS – Recreation Opportunity Spectrum), Limites Aceitáveis de Alteração (LAC – 

Limits od Acceptable Change), Gestão do Impacto de Visitantes (VIM – Visitor Impact 

Management), Processo de Gestão da Visitação (VAMP - Visitor Activity Management Process), 

Modelo de Otimização do Turismo (TOMM – Tourism Optimization Management Model) e 

Proteção aos Recursos e à Experiência dos Visitantes (VERP – Visitor Experience and Resource 
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Protection). Existem ainda outros métodos menos citados na literatura: o Modelo de Capacidade 

de Carga Alternativo de Washburne, de 1982, e o Processo de Avaliação da Capacidade de 

Carga (Carrying Capacity Assessment Process – C-Cap), desenvolvido por Shelby e Heberlein 

(1986). 

Também tem sido discutida a melhor forma de evitar a deterioração de uma área natural e 

o controle do número de visitantes ou controle das atividades que eles praticam, além do próprio 

perfil dessas pessoas que possuem diferentes expectativas quanto à recreação e ao turismo nessas 

áreas. (AGNES, 2004). Portanto, uma das grandes contribuições desta análise conceitual tem 

sido a expansão do conhecimento sobre o tema capacidade de carga em relação às questões 

ambientais para um foco duplo, incluindo considerações de ordem social ou de experiência. 

(MANNING, 2007). 

A premissa da experiência do visitante, já citada anteriormente, remete a uma evolução 

dos processos de planejamento e gestão de áreas protegidas, uma vez que deixam de utilizar 

apenas os métodos numéricos de determinação da capacidade de carga. Em concordância com 

esta premissa, comprovou-se, através da realização de muitos estudos, que não existe relação 

direta entre o número de visitantes e a quantidade de impactos negativos em uma área. Estes 

impactos estão mais ligados ao comportamento dos visitantes do que ao número de pessoas. 

(STANKEY; Mc COOL; STOKES, 1986; TAKAHASHI, 1998 apud NIEFER, 2002). Portanto, 

estudar os fatores sociais e psicológicos dos atores envolvidos na tomada de decisão de gestores 

de áreas protegidas passou a ser um fator imprescindível dentro do contexto do manejo e 

zoneamento destas áreas. 

Já sobre as necessidades e as premissas que levaram à criação do conceito de capacidade 

de carga, é importante ressaltar a evidência de que os recursos são finitos e que não se pode 

aceitar a ideia de um uso ilimitado. Com efeito, Salm e colaboradores (2000) corroboram que, ao 

final dos anos 1990, muitos recifes de coral já se encontravam degradados, recursos pesqueiros 

se tornavam cada vez mais escassos e praias sofriam cada vez mais o efeito da erosão. A ideia de 

que haja um limite - uma ―capacidade de carga‖ para o uso humano - tem de ser abraçada para 

garantir que os recursos naturais não sejam destruídos. 

Corroborando esta ideia, em estudo realizado nas ilhas do Caribe, Jackson (1986) cita 

alguns problemas que sugerem tal necessidade, tais quais: aumento da densidade populacional, 

instalação de infraestrutura básica, erosão das praias, perda de habitats naturais e perda ou 

diversificação da cultura local.  
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Assim, constata-se que o conceito de capacidade de carga exemplifica a necessidade de 

manter o desenvolvimento e as atividades em um nível que é simultaneamente ecológico e 

socialmente sustentável. (LIM, 1998). Para tanto, diversos modelos foram levantados para 

oportunizar uma base das possibilidades existentes que o conceito da capacidade de carga 

permite trabalhar. 

Desse modo, o presente item nos permitiu obter uma base contextual sobre capacidade de 

carga turística, desde a sua criação até as premissas de uso e aplicação. Porém, torna-se ainda 

necessário detalhar os modelos de gestão do uso público como forma de oportunizar uma análise 

comparativa a partir dos resultados do presente estudo. Assim, o próximo item retrata com 

detalhes os principais modelos de gestão turística/recreativa mais utilizados em áreas protegidas 

em todo o mundo. 

 

2.3.1 Métodos de capacidade de carga e modelos de gestão turística aplicados em áreas 

protegidas 

 

O presente subitem buscou realizar um levantamento bibliográfico a respeito dos modelos 

mais conhecidos que inferem o planejamento e a gestão do uso público em áreas protegidas, 

englobando os conceitos e premissas advindos dos principais autores desta área, sendo estes 

pesquisadores e profissionais da gestão pública de áreas protegidas de várias partes do mundo. 

Nesse sentido, no que se refere ao número de aplicações realizadas e quantidade de 

citações na literatura, diversos autores (EAGLES et al., 2002; NEWSOME; MOORE; 

DOWLING, 2002; PIRES, 2005; COOL, 2007) afirmam ser estes os principais modelos de 

gestão do uso público utilizados em diversos países e continentes: Espectro de Oportunidades 

Recreativas (ROS – Recreation Opportunity Spectrum), Limites Aceitáveis de Alteração (LAC – 

Limits od Acceptable Change), Gestão do Impacto de Visitantes (VIM – Visitor Impact 

Management), Processo de Gestão da Visitação (VAMP - Visitor Activity Management Process), 

Modelo de Gerenciamento e Otimização do Turismo (TOMM – Tourism Optimization 

Management Model) e Proteção aos Recursos e à Experiência dos Visitantes (VERP – Visitor 

Experience and Resource Protection). 

Pretende-se, dessa forma, caracterizar os modelos anteriormente citados de acordo com o 

contexto histórico em que se inserem, descrevendo suas principais características, sua aplicação 

e seus pontos fortes e fracos como um modelo de gestão do uso recreativo/turístico em áreas 

protegidas. 
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A Figura 3 nos mostra uma relação cronológica dos anos de criação de cada modelo de 

planejamento e gestão do uso público aplicados em áreas protegidas. A partir desta figura, foi 

possível perceber que a falta de bilbiografias do modelo TOMM – constatado durante a fase de 

desenvolvimento da fundamentação teórica – se dá pelo fato deste modelo ser o mais 

recentemente criado, em comparação com modelos como o LAC e outros, sendo um dos mais 

antigos e considerado como tendo grande quantidade de aplicações em áreas protegidas ao redor 

do mundo. (Mc COOL, 2007). 

 

FIGURA 3 - Relação cronológica entre os modelos de planejamento e gestão turística e da recreação. 

 

Fonte: Nilsen e Tayler (1997),  Newsome, Moore e Dowling (2002). 

 

Cabe aqui destacar algumas virtudes e pontos positivos destes modelos de gestão, uma 

vez que estes: 

- São aptos para a avaliação do impacto de visitantes e a sua minimização. 

- Consideram as múltiplas causas subjacentes aos impactos. 

- Facilitam a seleção de uma variedade de ações para a gestão ou o manejo. 

- Produzem decisões voltadas à proteção dos recursos. 

- Discernem informações técnicas (objetivas) das de julgamentos de valor. 

- Estimulam o envolvimento do público e o compartilhamento do conhecimento. 

- Incorporam a utilização dos recursos locas e o imperativo de sua gestão. (PIRES, 2005). 

Assim, os modelos descritos anteriormente são abordados com maiores detalhes a seguir, 

relatando suas principais características e aplicações. 
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2.3.1.1 Espectro de Oportunidade Recreativa – ROS 

 

a) Histórico e conceito 

 

Este modelo, que deriva do inglês Recreational Oportunity Spectry (ROS), foi o primeiro 

criado nos Estados Unidos pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos, datado de 1979. (CLARK; 

STANKEY, 1979). É uma ferramenta de zoneamento que liga oferta com a demanda para o 

planejamento de uma área e gestão da recreação, sendo, muitas vezes, combinada com LAC ou 

VERP. Esta estrutura garante que uma série de oportunidades de lazer sejam oferecidas ao 

público, permitindo experiências específicas ao visitante. (ARNBERGER et al., 2010).  

Embora o conceito do Espectro de Oportunidades Recreativas tenha uma longa história 

no campo da gestão da recreação ao ar livre, foi na aprovação da Lei de Gestão Florestal 

Nacional (NFMA), de 1976, que a ideia tomou corpo e acabou por ser implementada. Esses 

primeiros trabalhos discutiram a noção de que nem todas as pessoas que visitam áreas naturais 

preferem configurações semelhantes, procuram por resultados experimentais que sejam 

comparáveis ou desejam recursos equivalentes. Tais trabalhos propõem que o caminho para 

alcançar a qualidade das experiências recreativas seria fornecer uma variedade de instalações, 

configurações e ambientes físicos. (CLARK 1982, CLARK; STANKEY, 1979 apud Mc COOL, 

2007). 

No entanto, o conceito do espectro permaneceu dormente por muitos anos. Somente 

na década de 1970, com o rápido crescimento do uso recreativo das áreas naturais juntamente ao 

aumento dramático dos volumes de extração de madeira, bem como uma crescente consciência 

ambiental, houve a necessidade de um enorme e contínuo debate não só sobre os propósitos da 

administração do espaço público, mas também sobre como eles devem ser gerenciados. (Mc 

COOL, 2007). 

O ROS, na sequência das suas aplicações e testes iniciais, foi amplamente adotado ao 

redor do mundo por várias agências em uma grande variedade de configurações. Versões deste 

modelo têm sido desenvolvidas para turismo (BUTLER; WALDBROOK 1991; DAWSON, 

2001), água (HAAS et al., 2004), caminhada (ROBSON; EAGLES, 2002), mountain bike 

(CESSFORD, 1995), ambientes urbanos, terras privadas (MAIS et al., 2003) e, até mesmo, 

interpretação (WEARING; ARCHER, 2003). O ROS é o cerne das recomendações de gestão e 

planejamento para o turismo no âmbito da Convenção Internacional sobre a Diversidade 

Biológica (2005). É o conceito de gestão da recreação mais amplamente reconhecido em todo o 
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mundo e provavelmente o conceito mais influente na gestão de recreação e de planejamento do 

espaço público e de áreas protegidas. (Mc COOL, 2007). 

A principal razão para o vasto interesse no ROS é a natureza colaborativa do seu 

desenvolvimento inicial na década de 1970, envolvendo tanto os cientistas (principalmente 

Clark, Stankey, Brown e Driver) quanto os gerentes em tentar implementar processos de 

planejamento dos recursos naturais obrigatórios pela legislação em âmbito federal. Ao colaborar, 

gerentes são capazes de comunicar as suas necessidades, os cientistas são capazes de 

compreender essas necessidades e ambos projetam um processo que as atenda. Em suma, o ROS 

parece se encaixar bem na cultura de uma organização que administra o uso público em áreas 

naturais e que tem pouca experiência técnica e de planejamento de recreação. (Mc COOL, 2007). 

O modelo resulta de um processo de planejamento com etapas que incluem desde o 

inventário das condições físicas, sociais e aspectos de administração que afetam a experiência do 

visitante até o monitoramento do processo. (PIRES, 2005). O modelo ROS busca entender as 

características dos visitantes, suas expectativas diante dos distintos ambientes e as atividades que 

desejam realizar neles e, a partir daí, ajustar esses dados às restrições ecológicas dos lugares e às 

facilidades que apoiarão o desencadear da demanda recreativa na sua dimensão mais ampla. 

(PIRES, 2005). 

O Espectro de Oportunidades Recreativas foi apresentado como uma forma de identificar 

e determinar a diversidade de oportunidades recreativas para uma área natural, baseado na ideia 

de que a qualidade da experiência do visitante é assegurada, oferecendo diversidade e ajudando o 

visitante a encontrar as opções de experiência que o mesmo procura. (CLARK; STANKEY, 

1979 apud NEWSOME, 2002). A diversidade do ROS é geralmente categorizada como um 

número de classes de oportunidades que variam do primitivo para o desenvolvido. Hoje, o termo 

zoneamento é mais frequentemente usado do que o termo classes de oportunidades.  

Dessa forma, foi lançada a proposta por Clark e Stankey (1979) de uma série de quatro 

níveis de administração sob ROS: semimoderno; moderno; semiprimitivo e primitivo. 

Logo após, o Serviço Florestal dos EUA apresentou cinco classes de oportunidades 

recreativas: áreas primitivas; áreas semiprimitivas não motorizadas; áreas semiprimitivas 

motorizadas; áreas naturais com penetração rodoviária e áreas naturais e urbanas. Enquanto as 

áreas primitivas são as menos saturadas e mais remotas, as demais categorias são menos 

restritivas ao uso turístico, correspondendo aos locais mais acessíveis e, por conseguinte, mais 

saturados. (AGNES, 2004). 
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O ROS atua no sentido de promover uma diversidade recreativa, através de um conjunto 

de ―oportunidades‖ para os visitantes do parque. Assim, figura o termo ―espectro‖ que batiza a 

ferramenta, onde a área protegida se apresenta aos visitantes sob múltiplas oportunidades de 

recreação, com impactos diretos à satisfação dos desejos e das experiências procuradas pelos 

visitantes. (SOUZA, 2008). 

Conceitualmente, enumeraram-se 3 princípios que regem o zoneamento do modelo ROS: 

primeiro, a qualidade dos atrativos naturais como cenários, vegetação, paisagens e outros 

atributos biofísicos; segundo, a qualidade do uso recreativo, tais como os níveis e tipos de uso, 

os quais constituem o conjunto dos fatores sociais; terceiro, as condições derivadas do modelo 

de gestão, incluindo-se o desenvolvimento de facilidades, o patrulhamento, as estradas e os 

regulamentos. (CLARK; STANKEY, 1979 apud GELDENHUYS, 2004). Assim, o ROS 

produziu um espectro formado por seis níveis de zoneamento, os quais promovem a satisfação 

dos visitantes e as suas atividades preferenciais nos parques. (SOUZA, 2008). 

Para Wearing e Neil (2001), entre os fatores considerados determinantes para identificar a 

capacidade de carga de destinos turísticos por meio deste modelo, incluem-se: o acesso; outros 

usos não recreativos do recurso; a administração da área; a interação social; a aceitabilidade dos 

impactos dos visitantes; o nível aceitável de sujeição ao controle governamental. 

O principal resultado do modelo ROS é um mapa do planejamento de uma área, exibindo 

a distribuição espacial das oportunidades de recreação. Este foi um claro avanço na gestão dos 

recursos, uma vez que se afasta a dependência de dados tabulados e se percebe que as relações 

espaciais são fundamentais para a gestão do espaço terrestre, seja uma área silvestre, arborisada 

ou recreativa. (Mc COOL, 2007). 

 

b) Das características do método 

 

Há duas descrições de ROS: como um conceito e como um processo de planejamento. O 

ROS é baseado na noção de que um ambiente de lazer é composto de três tipos de atributos, cada 

um variando ao longo de um continuum: (1) biofísico - a quantidade de mudanças induzidas pelo 

homem no ambiente natural; (2) social - a localização, tipo e quantidade de contato de interação 

ou encontros com outras pessoas durante um compromisso de recreio; (3) gerencial - a 

quantidade, o tipo e a intromissão de normas, regulamentos e presença de funcionários da 

agência. As experiências da recreação são, então, construídas pelo visitante, usando os atributos 

como elementos para amalgamar em combinações variadas. (Mc COOL, 2007). 



72 

 

 

 

Giongo, Nizeye e Wallace (1999 apud NIEFER, 2002) descrevem o Espectro de 

Oportunidades Recreativas como um sistema de promoção de diversidade recreativa. O modelo 

ROS define a oportunidade recreativa como ―a oportunidade de participar de atividades 

recreativas desejadas, dentro de um tipo de ambiente preferido para realizar experiências 

desejadas e esperadas‖. Portanto, uma oportunidade recreativa possui três componentes: a 

atividade, o ambiente e a experiência. O cenário recreativo é a combinação de condições 

biofísicas (vegetação, paisagem, panorama), sociais (níveis e tipos de uso) e administrativas 

(patrulhas, facilidades, estradas, regulamentos). 

Segundo os mesmos autores, o ROS é baseado na perspectiva de que a qualidade da 

recreação ao ar livre é mais bem garantida pela oferta de diversos tipos de classes ou zonas de 

oportunidade. Providenciando uma série de oportunidades que correspondem às capacidades e às 

restrições dos recursos, administradores podem satisfazer as necessidades recreativas de um 

público maior e simultaneamente proteger os recursos (GIONGO; NIZEYE; WALLACE, 1999 

apud NIEFER, 2002). 

Quanto mais desenvolvido se torna o planejamento de uma área protegida a partir deste 

modelo, maior é a facilidade de acesso, bem como a modificação humana no ambiente, a 

frequência de contatos entre os visitantes, o nível de desenvolvimento da área e o nível de 

controle sobre ela. O primeiro e mais difícil passo no ROS é determinar a demanda por 

oportunidades recreativas. Feito isso, determinar a capacidade da área para prover as diferentes 

oportunidades recreativas através da análise dos recursos é considerado fácil. A partir desse 

ponto, identificam-se quais oportunidades serão oferecidas. Logo após, estas oportunidades são 

integradas aos aspectos de manejo e desenvolvidas alternativas. Finalmente, as alternativas 

escolhidas são implementadas. (STANKEY; BROWN, 1981 apud NEWSOME; MOORE; 

DOWLING, 2002).  

Os critérios utilizados para a definição da classe são, por exemplo, afastamento, tamanho 

da área e endereço físico, dificuldade de fuga, de gestão, restrições de uso, de número de 

visitantes, etc. Para o contexto da Europa Central, a definição de classes de terras pode ser 

inferior ao ótimo - a classe primitiva é escassamente encontrada. No entanto, os princípios 

subjacentes deste quadro parecem ser muito apropriados para a zona europeia. (ARNBERGER et 

al., 2010). 

Clark e Stankey (1979) implicitamente sugerem que outros atributos podem ser medidos 

e utilizados para definir um espectro, contanto que sejam: 

• Observáveis e mensuráveis. 
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• Sob o controle gerencial. 

• Relacionados às preferências recreacionistas e às suas decisões sobre locais a visitar. 

• Caracterizados por uma série de condições. 

 

c) Da aplicação do método 

 

A premissa fundamental do ROS é que a qualidade das experiências de lazer sejam as 

melhores, asseguradas através da promoção de uma série ou diversidade de oportunidades: ao 

permitir que os visitantes tomem decisões sobre as configurações que eles procuram, ocorre uma 

maior correspondência entre as expectativas e preferências dos visitantes e as experiências que 

realizam. (STANKEY, 1999). Assim, subjacente à ideia do ROS é a noção de um espectro ou 

diversidade de oportunidades que pode ser descrita como um continuum, de desenvolvido para 

subdesenvolvidos. Essas oportunidades são descritas por arranjos. O arranjo é definido como a 

combinação de atributos de um verdadeiro lugar que lhe dá valores recreativos. (Mc COOL, 

2007). 

Os arranjos são compostos por três tipos de atributos descritos anteriormente. O ROS 

fornece uma importante contribuição para a literatura de lazer gestão com a ideia de que existem 

diferentes ―níveis‖ de demanda. A recreação hierarquia da demanda da recreação (DRIVER; 

BROWN, 1978) foi desenvolvida para descrever estes níveis e suas ligações. O ROS como um 

sistema de planejamento é melhor compreendido no âmbito deste conceito (Quadro 1) (Mc 

COOL, 2007). 

 

QUADRO 1 - Arranjo das classes do modelo Espectro de Oportunidades Recreativas. 

Classe Arranjo físico Arranjo social Arranjo gerencial 

Primitivo 

A área é 
caracterizada 

essencialmente por 

ambiente natural, 
inalterada, de 

tamanho 

razoavelmente 
grande. 
 

A concentração de 

usuários é muito 

baixa e a evidência de 
outros usuários é 

mínima. 
 

 

 

 

 
Apenas instalações 
essenciais para a 

proteção dos recursos 

são utilizadas. Não 
são fornecidas 

instalações para o 

conforto ou 

conveniência do 
usuário. Espaçamento 

dos grupos é informal 

e disperso para 
minimizar o contato 

entre os grupos. Uso 

motorizado dentro da 
área não é permitido. 
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Semiprimitivo / não-

motorizado 

A área é 

caracterizada por 

ambiente 

predominantemente 
não-modificado e de 

tamanho moderado. 

Baixa concentração 

de usuários, mas 

geralmente outras 
áreas de uso são 

evidentes. 

 

 

 
Facilidades são 
fornecidas para a 

proteção dos recursos 

e segurança dos 
usuários. Controles e 

restrições podem 

estar presentes, mas 
são sutis. O arranjos 

de espaço dos grupos 

se tornam formais 

para dispersar o uso e 
limitar o contato 

entre grupos de 

usuários. Uso 
motorizado 

geralmente não é 

permitido. 
 

Semiprimitivo / 

motorizado 

O mesmo arranjo que 
o semiprimitivo não-

motorizado 

O mesmo arranjo que 
o semiprimitivo não-

motorizado 

 
O mesmo arranjo que 
o semiprimitivo não-

motorizado; exceto 

que o uso motorizado 
se torna permitido. 

Natural 

 
Área caracterizada 

por ambiente natural. 

A modificação dos 

recursos e práticas de 
uso são evidentes, 

mas se harmoniza 

com o espaço natural. 

 
Baixa concentração 
de usuários. 

Moderada evidência 

de presença humana. 

 
Controle e restrições 
oferecem um senso 

de segurança. 

Facilidades rústicas 
são oferecidas para 

segurança e proteção 

dos recursos. Uso 

motorizado é previsto 
nas normas de 

construção. 

 

Rural 

Área caracterizada 
por ambiente natural 

substancialmente 

modificado. 

Concentração de 

usuários é geralmente 

moderada ou elevada. 
Presença humana é 

evidente. 

 
Facilidades são 
oferecidas a um 

grande número de 

usuários, sendo estas 

para atividades 
específicas. Estradas, 

trilhas, entre outros, 

são planejados para 
altas demandas de 

uso. Área com 

densidades 

moderadas de 
visitantes são 

oferecidas longe das 
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áreas já 

desenvolvidas. Uso 

motorizado é 

permitido. 
Fonte: Traduzido e adaptado de Mc Cool (2007).  

 

O próximo nível é caracterizado por exigências para os arranjos recreativos descritos 

acima. Os arranjos são os lugares onde ocorrem exigências de nível superior e um argumento 

pode ser feito. Neste caso, a demanda de atividades é mais indicada como exigência para 

participar de atividades específicas dentro de um determinado arranjo, tais como mochila em 

áreas remotas. (Mc COOL, 2007). 

Isto significa que as pessoas se envolvem em atividades de recreação em certos ambientes 

particulares a fim de ter experiências satisfatórias. Em essência, os visitantes selecionam 

atributos particulares e, então, constroem uma experiência que contém dimensões como 

aventura, desafio, solidão, liberação do estresse, companheirismo, apreciação da natureza, 

liberdade, fuga e outras dimensões de um compromisso de lazer. Útil para a compreensão da 

noção de experiência é o conceito de satisfação. (Mc COOL, 2007). 

Dos modelos identificados neste trabalho, o ROS é provavelmente o mais fácil de se 

implementar. Para tanto, exige-se que as agências cumpram três requisitos: (1) compromisso em 

implementar os processos que ela envolve; (2) um conjunto de competências técnicas, incluindo 

conhecimento sobre as motivações de lazer do visitante, experiências e preferências, análise geo-

espacial e exibir dados; (3) informações biofísicas e sociais. Nesta seção, apresentamos cada um 

destes três requisitos principais .(Mc COOL, 2007). 

O modelo ROS tem sido aplicado no planejamento da recreação nos Estados Unidos, 

Austrália e Nova Zelândia. Até o início de 1980 foi sendo aplicado a cerca de 30% da área de 

terra dos Estados Unidos. Na Austrália, o ROS é aplicado em áreas protegidas em cinco dos oito 

estados e territórios. Sua aplicação mais longa e mais eficaz tem sido no zoneamento das áreas 

naturais. (Mc ARTHUR, 2000a apud NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). 

As decisões resultantes do ROS são advindas de um plano de zoneamento para a 

recreação, geralmente incluído em um plano de manejo, onde a necessidade de fornecer um 

leque de oportunidades é reconhecida. É raro encontrar um documento, como um plano de 

gestão ou estratégia, baseado unicamente no modelo ROS. (NEWSOME; MOORE; DOWLING, 

2002). 
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d) Pontos fortes e fracos 

 

O amplo reconhecimento do ROS como um conceito e modelo de planejamento é um dos 

seus pontos fortes, pois existe um consenso bastante amplo quanto ao seu significado geral e 

para uso recreativo e planejamento turístico. O segundo ponto forte do ROS é sua capacidade de 

ser relativamente fácil de usar em tomadas de decisões sobre as utilizações dos recursos e outros 

valores, bem como sua utilização como ferramenta para identificar espacialmente e quantificar as 

consequências destes usos das oportunidades recreativas. (Mc COOL, 2007). 

Em terceiro lugar, o ROS permite aos gestores pensar sistematicamente sobre os 

problemas emergentes e os desafios. Por exemplo, Clark e Stankey (1979) utilizaram o ROS para 

trabalhar com a aceitabilidade do ruído em contextos recreativos. Em sua análise, eles 

consideraram o nível de ruído, sua fonte, sua frequência e como cada uma pode ser aceitável em 

diferentes categorias do ROS. E, assim, eles foram capazes de desenvolver diretrizes úteis para 

os gestores na tomada de decisões sobre como gerenciar várias fontes de ruído. (Mc COOL, 

2007). 

No que tange aos pontos fracos, é possível afirmar que ocorre uma confusão entre ROS 

como um conceito e ROS como um modelo que orienta um conjunto de processos de 

planejamento. Esta confusão é ilustrada pela declaração de que ROS foi desenvolvido para 

situações que ocorrem em países do ocidente e não no oriente. (Mc COOL, 2007). 

O ROS estabeleceu um quadro para estruturar o pensamento sobre as oportunidades de 

lazer e como essas oportunidades estariam relacionadas com a utilização de outros recursos. Esse 

quadro pode ser adaptado, com o pensamento criativo, a uma série de situações - da moderna à 

primitiva - e levar a classificação adequada das possibilidades de lazer. Esta classificação pode 

ser usada para identificar as necessidades de informação, estrutura de pesquisa e entender as 

consequências dos usos alternativos de ambientes terrestres. (Mc COOL, 2007). 

Quando o  modelo ROS falha, geralmente o faz devido a uma interpretação rígida das 

normas ou porque os dados adequados para a tarefa de planejamento não foram recolhidos. Para 

exemplo, as áreas a mais de 3 quilômetros de uma estrada são frequentemente classificadas como 

―primitivas‖ nos manuais da agência. (Mc COOL, 2007). 

Sob outro aspecto, o ROS como um modelo de planejamento não é necessariamente 

simples de usar. Ele requer dados substanciais se implementados adequadamente, uma 

considerável análise e pensamento crítico aplicado ao inventário, assim como uma capacidade de 

usá-lo em uma variedade de situações de uso múltiplo. Apesar destas barreiras serem 
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importantes em qualquer situação, elas são mais operacionais do que de natureza sistêmica. (Mc 

COOL, 2007). 

Uma nova barreira para a implementação é a tendência de substituir os julgamentos sobre 

as condições por dados de inventário real. Esta situação é resultado de uma falta de vontade de 

investir em produtos/serviços de alta qualidade para a recreação. (Mc COOL, 2007). 

Ainda outra barreira ocorre quando ROS é visto como ―linhas em um mapa‖, sem a 

compreensão necessária da lógica por trás de como as linhas foram traçadas. Nesse sentido, o 

ROS é, muitas vezes, visto mecanicamente, como um processo bem definido e aceito por exigir 

pouco esforço para seu entendimento. (Mc COOL, 2007).  

O ROS é muito popular e útil, é também confrontado com uma série de desafios. Muitos 

desses (pontos fracos e barreiras a sua implementação) têm base em fatores organizacionais ao 

invés de basear-se nas fraquezas inerentes ao conceito ou à forma de sua implementação como 

um modelo de planejamento. Sua aplicabilidade às questões do século XXI beneficiariam uma 

avaliação formal, semelhante em escopo e conteúdo ao que foi conduzido para o modelo do 

Limite Aceitável de Carga (LAC). (Mc COOL; COLE, 1997a; 1997b apud Mc COOL, 2007). 

Assegurar uma gama de oportunidades de lazer passa a ser a grande consideração no 

planejamento de âmbito local e regional neste modelo. O ROS também é valioso porque permite 

a gestão do visitante para ser integrado com outras formas de planejamento. (NILSEN; 

TAYLER, 1997). A debilidade deste modelo se caracteriza quando ocorre um lapso de classes de 

oportunidades recreativas em relação as suas características, de modo que as decisões e a 

execução do método não podem seguir. (NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). 

 

2.3.1.2 Limites Aceitáveis de Câmbio – LAC 

 

a) Histórico e conceito 

 

O modelo LAC foi criado em 1985 pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos 

(STANKEY et al., 1985), dado o fato de que as mudanças causadas pelo uso do turismo eram 

inevitáveis, havendo, então, a necessidade de definição do quanto de declínio na condição de 

recursos e qualidade da experiência do visitante eram aceitáveis.  

Entretanto, Mc Cool (1996) afirma que o LAC foi implementado pela primeira vez nos 

EUA a partir de 1982 através do Serviço Florestal, em uma área wilderness. Desde então, 

trabalhos adicionais têm sido conduzidos com grande sucesso em outras áreas de uso menos 
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restritivo, tais como parques e florestas nacionais, além de áreas de recreação nacional e ao longo 

de rios cênicos. (WATSON et al., 1992).  

Segundo Mc Cool (2007), outras manifestações do LAC também foram desenvolvidas na 

década de 1990, especificamente o modelo chamado Experiência do Visitante e Proteção de 

Recursos ou VERP (HOF; LIME, 1997), o Modelo de Otimização da Gestão do Turismo na 

Austrália (TOMM) (MANIDIS ROBERTS, 1997) e o Modelo de Impacto da Visitação em Áreas 

Protegidas (PAVIM), sendo este último proposto para resolver com a complexidade alegada pelo 

LAC, mas suas aplicações não são documentadas na literatura. (FARRELL; MARION, 2002). 

Este modelo apresenta uma solução de compromisso entre a proteção dos recursos e o 

acesso irrestrito aos recursos para uso recreativo. Assim, o modelo LAC foi projetado para 

avaliar e gerir os impactos da recreação e as alterações nas condições naturais e sociais, sendo, 

então, mais do que uma mera determinação de capacidade de carga. (ARNBERGER et al., 

2010). 

 

b) Das características do método 

 

O modelo LAC enfatiza mais a identificação das condições naturais da área e de como 

lidar com a diversidade de preferências e expectativas por parte dos visitantes. (GRAEFE et al., 

1990). Este modelo passou a ser amplamente adotado e adaptado para as mais diferentes 

situações com excelentes resultados, pelo que se observa na literatura especializada. 

(TAKAHASHI, 1998). 

O LAC é considerado uma extensão do ROS, que foi então re-elaborado no âmbito de um 

contexto mais claro de planejamento. As decisões de manejo consistem em estabelecer até que 

ponto as alterações são aceitáveis, além de não permitir que aconteçam deteriorações dentro das 

classes de oportunidades de uso. Dentre todos os modelos de gestão da capacidade de carga 

atuais, o método é visto como o que possui uma adoção mais generalizada e uma maior 

aceitação. (PIRES, 2005). 

O sucesso do processo reside no fato do LAC se preocupar com as condições desejadas e 

no quanto de mudança pode ser tolerada em diferentes partes, além de admitir que o verdadeiro 

interesse seja o efeito do uso e não quanto de uso está ocorrendo. (STANKEY et al., 1985; 

REED; MERIGLIANO, 1990). Como o processo é dinâmico, ele necessita de monitoramento e 

aperfeiçoamento contínuo. (STOKES, 1990). 
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No que diz respeito ao sistema de planejamento, Stankey e colaboradores (1985) afirmam 

que o modelo Limite Aceitável de Câmbio contém 9 etapas distintas para melhorar a eficiência 

de sua implementação. Os autores complementam que o mais importante é que os 

administradores compreendam a base lógica de cada etapa e sua sequência no processo total. 

Há duas descrições do LAC, uma é definição conceitual e a outra descreve o processo de 

planejamento passo a passo. Mudanças naturais e induzidas pelo homem tipificam as áreas 

naturais e outros ambientes similares, desse modo, o LAC é direcionado para a gestão destas 

mudanças induzidas pelo homem. Devido às baixas quantidades de utilização recreativa e às 

quantias financeiras desproporcionalmente altas de impacto, prevenir os impactos não é 

necessariamente o problema, mas sim gerenciá-los. (Mc COOL, 2007). 

Um conceito fundamental para o processo LAC é a noção de aceitabilidade, a qual se 

entende como uma avaliação dos custos e benefícios de uma determinada condição. Embora os 

cientistas e gestores percebam que é importante descobrir o que os visitantes e outros com 

interesse no ambiente natural preferem, fornecendo essas condições se torna impossível 

estabelecer um ―limite aceitável de uso‖, dada a multiplicidade de objetivos, expectativas e 

demandas em áreas naturais. Assim, os pesquisadores recomendam aos gestores identificar quais 

são as condições aceitáveis. (Mc COOL, 2007). 

O conceito de aglomerações tem sido muito pesquisado na literatura que aborda a 

recreação, sendo possível definí-la como um julgamento avaliativo da densidade de uso 

vivenciado por um visitante. Aglomeração é o resultado de visitantes aplicando alguma norma 

para o número de visitantes que encontram durante uma visita, levando a um julgamento que um 

local contém muitas pessoas. (STOKOLS, 1972). Pelo fato das normas diferirem 

consideravelmente de uma pessoa para outra e um cenário para outro, baseado em uma variedade 

de fatores, o que uma pessoa sente que é lotado, outra pode ver como ―certo‖. (Mc COOL, 

2007). 

Um último componente importante do sistema LAC é sua ênfase no monitoramento. O 

monitoramento pode ser definido como a medição periódica e sistemática de variáveis indicador-

chave de tal forma que os resultados são avaliados no contexto de objetivos de gestão e ações. 

No modelo LAC, o acompanhamento foi reconhecido como um componente essencial para as 

forças de avaliação das ações de gestão. Essas avaliações raramente têm sido conduzidas sob a 

perspectiva da implementação de políticas de limite de uso. (Mc COOL, 2007). 

Existe uma grande variedade de gostos e preferências de oportunidades recreativas entre 

o público e, como Wagar (1966) aponta, a qualidade parece ser uma questão altamente pessoal. 
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Assim, fornecendo uma ampla gama de arranjos variando em níveis de desenvolvimento, acesso, 

e assim por diante, garante-se que o maior segmento do público encontre qualidade de 

experiências de lazer, tanto agora como no futuro. (CLARK; STANKEY, 1979). 

O método LAC consiste em quatro componentes principais: 1) especificar as condições 

sociais e de recursos que sejam aceitáveis e alcançáveis, definidas por uma série de parâmetros; 

2) análise da relação entre as condições existentes das julgadas aceitáveis; 3) identificação das 

ações gerenciais necessárias para alcançar tais condições; 4) programa de monitoramento e 

avaliação de efetividade. Estes componentes são divididos em nove etapas as quais facilitam sua 

aplicação. (STANKEY et al., 1985). 

Ainda, segundo Takahashi (1998), o LAC se fundamenta em onze princípios: 

1) O manejo adequado depende dos objetivos. 

2) A diversidade nos recursos e nas condições recreativas é inevitável e pode ser 

desejável. 

3) O manejo é conduzido para influenciar as mudanças produzidas pelas pessoas. 

4) Os impactos sobre os recursos e as condições recreativas são consequências 

inevitáveis da utilização humana. 

5) Os impactos podem ser descontínuos temporariamente ou em relação ao espaço. 

6) Muitas variáveis influenciam a relação uso/impacto. 

7) Muitos problemas de manejo não dependem da densidade de uso. 

8) Limitar o uso é apenas uma das várias opções de manejo. 

9) O monitoramento é fundamental para o manejo profissional. 

10) O processo de tomada de decisão deve separar decisões técnicas de julgamentos de 

valores. 

11) O consenso das ações propostas entre os grupos afetados é necessário para o 

sucesso das estratégias de manejo. 

 

c) Da aplicação do método 

 

A questão central abordada inicialmente pelo LAC foi: ―Qual é o impacto aceitável e que 

estratégias devem ser tomadas para evitar impactos inaceitáveis?‖ Esta questão redefine o 

conceito que levou as preocupações iniciais sobre a questão do uso recreacional de ―Quanto é 

demais?‖ para compreensão do que é adequado ou aceitável e para quem. (Mc COOL, 2007).  
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O quadro LAC separa em tempo e sequência as ações descritivas das prescritivas. Ações 

descritivas descrevem uma situação ou configuração. As ações prescritivas descrevem o que é 

desejado ou como deveria ser. O sucesso de um quadro técnico de planejamento, tal como o 

LAC, está fortemente ligado a sua aplicação como um processo colaborativo. Não só o LAC 

estrutura o caráter da discussão entre os envolvidos, mas também explicita juízos de valor 

(escolhas entre sistemas de valores que são pelo menos parcialmente sobrepostos e parcialmente 

concorrentes) envolvidos na gestão pública das áreas de recreação. (Mc COOL, 2007).  

A estrutura de planejamento do LAC, eventualmente, leva ao estabelecimento de padrões 

formais de mudança aceitável. Tais normas são aplicadas às variáveis quantificáveis, que são 

monitoradas periodicamente e sistematicamente ao longo do tempo e do espaço, que refletem um 

conjunto particular de condições sociais e biofísicas. Indicadores são combinados com as 

normas, que são definidos como uma indicação formalizada e explícita do máximo de mudanças 

aceitáveis induzidas pelo homem em um indicador. Cada indicador tem um padrão associado. 

Uma norma é o limite de mudança aceitável. Geralmente, os padrões mais úteis são as 

homologações quantificáveis da condição mínima aceitável para uma classe de oportunidade. 

(Mc COOL, 2007).  

Outro conceito importante utilizado no sistema de planejamento LAC é a noção de 

classes de oportunidade. Como no modelo ROS, uma classe de oportunidade é uma área que tem 

similares condições biofísicas, sociais e gerenciais. Classes de oportunidade são diferenciadas 

umas das outras por padrões que foram definidos para os indicadores. Oportunidade de classes 

são distinguidas não só pelas suas descrições, mas também pela presença de diferentes padrões. 

(Mc COOL, 2007). 

O núcleo de condução componente do LAC é o conflito entre os dois objetivos da gestão 

de áreas naturais, proporcionando um ambiente limpo e acesso a oportunidades de recreação. 

(COLE; STANKEY, 1997). Assim, o LAC representa um processo para fazer compensações 

entre objetivos concorrentes, o coração da gestão de áreas naturais. Segundo Cole e Stankey 

(1997 apud Mc COOL, 2007), quando o limite máximo aceitável de degradação dos recursos é 

atingido durante uma atividade recretiva, não mais é permitida a degradação, sendo que o uso 

recreativo torna-se tão restritivo quanto necessário. 

As nove etapas do LAC são representadas pela Figura 4 a seguir. 
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FIGURA 4 - As nove etapas do plano de ação do método LAC. 

 

Fonte: Stankey (1985). 

 

O modelo LAC tem sido aplicado principalmente nos Estados Unidos, seguindo da 

Austrália. Watson e Cole (1992), em sua revisão dos indicadores, se basearam em pelo menos 

seis aplicações atuais do LAC nos Estados Unidos. As aplicações da Austrália aos parques 

nacionais, rios e em uma área de patrimônio mundial, não foram totalmente implementadas. (Mc 

ARTHUR, 2000 apud NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). Esforços têm sido feitos 

recentemente em aplicá-lo ao turismo na Antártica. (DAVIS, 1999). Brunson (1997) sugeriu que 

o LAC poderia ser ampliado para aplicações além das necessidades de áreas naturais, nesse 

sentido, Merigliano e colaboradores (1997 apud NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002) 

apresentaram a sua possível aplicação às questões de gestão de recreação em áreas não 

protegidas. 

 

d) Pontos fortes e fracos 

 

O modelo LAC leva em consideração as escolhas e decisões de forma explícita, ou seja, 

elas são observáveis e rastreáveis pelas outras. O caminho da lógica (da série de etapas no LAC) 

é visível para qualquer pessoa que inspecioná-lo. As inconsistências nas decisões de uma etapa 

para outra são rapidamente expostas. Esta é uma vantagem tanto para o pessoal de planejamento 

técnico, que pode ver como os pressupostos e as declarações no início do processo influenciam 
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as decisões posteriores, quanto para público, que quer entender como algumas decisões são feitas 

tendo em conta pontos particulares de partida. (Mc COOL, 2007). 

Um segundo ponto positivo é que o LAC é baseado em princípios cientificamente 

desenvolvidos e conceitos, especialmente no que diz respeito à gestão de usos de lazer e valores. 

Assim, este é um exemplo de aplicação da melhor ciência possível para informar decisões de 

gestão. (Mc COOL, 2007). 

Em terceiro lugar, o LAC representa um processo sistemático e racional, no qual o fluxo 

de informações e experiência de uma etapa para outra é de fácil entendimento, eficiente e útil. A 

adaptação é também um atributo importante na medida em que o controle é um componente do 

LAC. Ao introduzir o monitoramento no modelo LAC (e implementá-lo), mudanças na gestão 

podem ocorrer, dado o aprendizado que vem através do monitoramento e avaliação sistemática 

das condições. Isto dá ao LAC a probabilidade de ser uma estrutura altamente eficiente, haja 

vista o esforço organizacional para implementá-lo. (Mc COOL, 2007).  

O quarto ponto forte é que o modelo se concentra nas condições do terreno - situações 

reais, lugares reais, problemas reais. Este enfoque vai além dos mapas de diferentes classes de 

oportunidade em fornecer uma melhor compreensão das relações espaciais que integram dados 

de inventário, metas e padrões. Isso fornece orientação sobre o que deve ser feito em qualquer 

situação e ajuda a criar uma melhor compreensão das consequências espaciais das ações de 

manejo. Isto fornece recursos não só aos gestores, mas para o público também. (Mc COOL, 

2007). 

O maior ponto forte do LAC é determinar quando ocorreram mudanças significtivas no 

ambiente em questão. De modo que o ponto fraco do LAC demonstra ser a pré-seleção de 

normas, objetivando ganhar apoio das partes interessadas. (Mc ARTHUR, 2000 apud 

NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002).  

Várias deficiências ou críticas têm sido criadas a partir das aplicações do LAC. Primeiro, 

o LAC é, muitas vezes, visto como demasiado complicado e caro para a maioria dos gerentes, 

dificultando sua implementação. (Mc COOL, 2007). Em 1997, McCool e Cole (1997a; 1997b) 

realizaram uma avaliação do LAC que envolveu cientistas e gestores. O resultado da avaliação 

foi: (1) uma recomendação para adicionar uma etapa mais explícita no início do processo para 

reconhecer os valores de uma área específica; (2) o reconhecimento que a participação do 

público foi fundamental para uma gestão bem sucedida; (3) uma descrição mais ampla ou 

fundamental do LAC e as condições sob as quais este modelo poderia ser aplicado. (Mc COOL, 

2007). 
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As principais deficiências do modelo LAC foram identificadas a seguir: (1) complexidade 

alegada; (2) um foco sobre os aspectos ―negativos‖ do uso recreativo da área; (3) sua 

incapacidade para chegar a respostas específicas para problemas das atividades de recreação. 

Estas deficiências são mais operacionais do que de natureza sistêmica, indicando que podem ser 

corrigidas com sucesso através de pequenas alterações. (Mc COOL, 2007). 

Alguns autores consideram o LAC como ferramenta de difícil implementação. Por outro 

lado, Souza e Padovan (2007) afirmam que se constatou sua facilidade de adaptação a diferentes 

situações e que ajuda a definir a eficiência de alternativas de uso e ações corretivas de manejo, 

bem como se os objetivos da UC estão sendo cumpridos ou não. 

Wearing e Neil (2001) salientam que, embora o LAC ofereça mais oportunidades para a 

participação pública, numa abordagem consensual, poucos sistemas LAC implantados obtiveram 

sucesso e atribui o fato à ausência de apoio político e econômico para a aplicação da ferramenta. 

Moscardo e colaboradores (2004) apontam os altos custos para inventariar os recursos naturais e 

abordam a dificuldade dos gestores em selecionar indicadores representativos para a 

complexidade das condições naturais, sociais e como estes fatores influenciam a experiência da 

visitação. Consequentemente, têm-se registrado, também, dificuldades relativas à obtenção dos 

padrões ou níveis aceitáveis para os indicadores. (MOSCARDO et al., 2004 apud SOUZA, 

2008). 

É raro encontrar um documento, como um plano de gestão, baseando-se no LAC. 

Geralmente a utilização do processo LAC se manifesta com quesitos de gerir a recreação 

turística em um plano de gestão a partir do levantamento de indicadores e padrões. Mais 

frequentemente, o LAC encontra-se encoberto por trás de um processo de planejamento do qual 

não é mencionado explicitamente em seu plano de gestão. Porém, tendências recentes para os 

resultados com base no desempenho na gestão dos recursos naturais (BECKWITH; MOORE, 

2001 apud NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002) afirmam que os indicadores de 

desempenho e normas se tornaram produtos mais evidentes dos processos de planejamento da 

visitação de áreas naturais. 

O LAC e outros modelos de planejamento, em geral, estão fadados ao fracasso se as 

partes interessadas mantiverem influência sobre os processos e gestão destas áreas. No caso  do 

LAC, um acordo sobre indicadores, normas e atribuições de zonas é crucial. Este comentário é 

baseado no reconhecimento de que o planejamento é um processo político em contextos 

politizados. (Mc COOL; COLE, 1997 apud NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). 
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2.3.1.3 Manejo do Impacto de Visitantes – VIM 

 

a) Histórico e conceito 

 

Simultaneamente ao desenvolvimento do LAC, a equipe da Universidade de Maryland, 

nos Estados Unidos, desenvolveu um processo denominado Gestão do Impacto dos Visitantes 

(VIM - Visitor Impact Management). (GRAEFE et al., 1990). O processo foi semelhante ao do 

LAC, porém, distinções importantes ocorrem na área de escala - de modo que o VIM foi 

orientado para pontos e situações específicas, já o LAC para áreas mais brandas - e nos locais 

processuais da etapa de inventário. (Mc COOL, 2007). 

Desenvolvido por Fred Kuss, Alan Graefe e Jerry Vaske, em 1990, para o National Parks 

and Conservation Association – EUA, o VIM atua no sentido de promover a gestão da visitação 

num processo dinâmico, o qual se baseia no diagnóstico de impactos e fornecimento de subsídios 

para a tomada de decisão. (MITRAUD, 2003 apud SOUZA, 2008). 

Usando noções similares de gestão baseada em objetivos, indicadores e padrões, o 

modelo Visitor Impact Management (VIM) foi desenvolvido para responder ao mandato 

Autoridades, na Lei Geral de 1978 (para o National Park Service), para identificar as 

capacidades produtivas. (GRAEFE et al., 1990).  

O VIM, como o VERP e LAC, contém uma série de medidas centradas em torno de 

normas, indicadores e objetivos. Ele não inclui explicitamente a noção de classes de 

oportunidade e se concentra principalmente nas áreas de menor escala, como um ponto de vista, 

enquanto VERP e LAC focam sua orientação e sua aplicação. (Mc COOL, 2007). 

O desenvolvimento do VIM, na década de 1990, demonstra uma visão generalizada de 

que o gerenciamento de atividades recreativas requer considerações científicas, de juízo 

(HENDEE et al., 1978; STANKEY et al., 1985; SHELBY; HEBERLEIN, 1986; VASKE et al., 

1995), e que um gerenciamento efetivo dos recursos recreativos é muito mais do que organizar 

níveis de uso de visitantes e capacidades de carga específicas. (WASHBURNE, 1982; GRAEFE 

et al., 1984; VASKE et al., 1995). 

O modelo VIM é resultado de estudos feitos pelo US National Parks em parceria com a 

Ong Conservation Association (NPCA), o qual tem dois objetivos principais. O primeiro é 

revisar e sintetizar a literatura existente que trata da capacidade de carga de atividades recreativas 

e de impactos da visitação. O segundo objetivo é aplicar os resultados ao desenvolvimento de um 
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método ou modelo para o gerenciamento dos impactos da visitação, que seria aplicável ao longo 

da variedade de áreas protegidas no US National Parks System. (PIGRAM; JENKINS, 2006). 

 

b) Das características do método 

 

Segundo Graefe, Kuss e Vaske (1990), o método envolve uma combinação de ações - 

revisão de legislação e políticas, identificação de problemas científicos (tanto naturais quanto 

sociais), análise e julgamento profissional.  

Pires (2005) afirma que o VIM procura estabelecer níveis de impacto e critérios de 

manejo para condições flexíveis e flutuantes de visitação e a sua ênfase está na definição dos 

objetivos de manejo para cada lugar ou zona no interior das áreas naturais. 

O modelo VIM também vê o conceito de capacidade de carga dentro de um contexto de 

gestão empresarial mais global. O ponto-chave que o diferencia metodologicamente do modelo 

LAC é a não utilização de classes de oportunidades recreativas. (EAGLES et al., 2002 apud 

PIRES, 2005).  

O sistema de Manejo de Impacto de Visitantes (VIM - Visitor Impact Management) 

incorpora o manejo de recursos e dos visitantes dentro de um processo que visa a reduzir ou a 

controlar os impactos biofísicos e sociais que ameaçam a qualidade de áreas para recreação ao ar 

livre. Foi construído baseado no reconhecimento do fato de que um manejo eficaz envolve 

considerações científicas e subjetivas. (GIONGO; NIZEYE; WALLACE, 1999 apud NIEFER, 

2002). 

Conforme Graefe, Kuss e Loomis (1986 apud NIEFER, 2002), VIM se baseia em 

elementos do ROS e LAC, levando em consideração cinco premissas: 

1. Inter-relação entre impactos: impactos biofísicos e sociais não ocorrem isoladamente, 

mas interagem. 

2. Relação uso-impacto: existe uma relação entre a quantidade do uso e a quantidade de 

impactos relatados, mesmo que esta relação não esteja linear. 

3. A tolerância frente aos impactos varia: habitats e grupos de usuários diferentes 

respondem de maneira diferente à mesma quantidade de uso. 

4. Influências são específicas das atividades: impactos específicos podem ser relacionados 

a atividades específicas. 

5. Influências são específicas para um local (tempo e lugar): a quantidade e o tipo de 

impacto variam conforme a época do ano e as condições do local. 
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Ainda de acordo com os mesmo autores, VIM trata de três assuntos básicos, inerentes ao 

manejo de impactos, os quais são: 

1. Identificação de condições problemáticas e de impactos inaceitáveis. 

2. Determinação de fatores causadores potenciais que afetam a ocorrência e a gravidade 

dos impactos inaceitáveis. 

3. Seleção de estratégias de manejo potenciais para o melhoramento de impactos 

inaceitáveis. 

O modelo VIM é baseado em pesquisas de alto nível nas ciências naturais e  sociais. 

Como um modelo de planejamento, tem a capacidade de lidar com impactos de recreação de 

âmbito local diante de uma gama de ambientes e com a conjunção com outros modelos de 

planejamento durante o processo de planejamento de gestão. (PIGRAM; JENKINS, 2006).  

Um número de outras metas sustenta o modelo VIM (PIGRAM; JENKINS, 2006): 

- prover informação e ferramentas para auxiliar planejadores e gestores em controlar ou 

reduzir comportamentos indesejáveis de visitantes; 

- sugerir abordagens gerenciais embasadas em conhecimento científico da natureza e das 

causas dos impactos da visitação; 

- considerar os impactos causados no ambiente natural e na qualidade da experiência 

recreativa e desenvolver um processo consistente para lidar com tais impactos. (GRAEFE, 

1991). 

A revisão da literatura científica relacionada à capacidade de carga e dos impactos da 

visitação identificou cinco considerações, sustentando a natureza dos impactos, os quais 

deveriam ser incorporados em programas de gerenciamento de impactos da visitação (PIGRAM; 

JENKINS, 2006): 

1. Relação dos impactos: os indicadores de impacto são inter-relacionados para que não 

haja resposta singular e previsível do uso recreativo dos ambientes naturais ou do 

comportamento do visitante. 

2. Relações uso-impacto: as relações uso-impacto variam de medidas diferentes do uso do 

visitante e são influenciadas pela variedade de fatores situacionais. A relação uso-impacto não é 

linear. 

3. Variação da tolerância a impactos: nem todas as áreas respondem da mesma forma a 

encontros com visitantes. Há uma variação inerente na tolerância entre o ambiente e os grupos de 

usuários, por exemplo, diferentes tipos de vida silvestre e grupos de usuários têm níveis de 

tolerância distintos. 
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4. Influências específicas das atividades: o grau e a natureza dos impactos variam de 

acordo com o tipo de atividade recreativa. 

5. Influências específicas do local: a sazonalidade e as variáveis específicas do local 

também influenciam nos impactos da atividade recreativa. (GRAEFE, 1990; 1991; VASKE et 

al., 1995). 

Em suma, o modelo VIM foi desenhado para lidar com questões básicas inerentes ao 

gerenciamento dos impactos, quais sejam: a identificação das condições problemáticas (ou 

inaceitáveis de impactos); a determinação de fatores causais afetando na ocorrência e severidade 

dos impactos inaceitáveis; a seleção de estratégias de gerenciamento em potencial para a 

prevenção de impactos não aceitáveis. (GRAEFE, 1990 apud PIGRAM; JENKINS, 2006). 

Dadas tais questões, o modelo VIM se encontra composto por oito etapas. Portanto, nota-

se que a tarefa de gerenciamento dos impactos da visitação não termina quando as estratégias de 

gerenciamento são implementadas e o monitoramento contínuo e avaliações são necessárias. 

(PIGRAM; JENKINS, 2006).  

O modelo VIM é um meio de controlar ou reduzir impactos indesejáveis do uso 

recreacional, utilizando-se da bases científicas e apresentando um processo de gerenciamento 

dos impactos da visitação por meio do método de resolução de problemas, tendo, ainda, um 

potencial para ser utilizado no gerenciamento dos recursos quando usado em conjunto com o 

modelo LAC. (GRAEFE, 1990; 1991 apud PIGRAM; JENKINS, 2006). 

Em termos gerais, considera-se que a ferramenta VIM é uma combinação do ROS e do 

LAC, incorporando a gestão dos recursos e da visitação com a finalidade de reduzir impactos 

negativos. Pode-se ter por hipótese que o VIM repaginou as ferramentas de gestão, conforme 

observado nos trabalhos de Nilsen e Taylor (1997), os quais teorizaram que para a maioria dos 

impactos não se pode estabelecer uma relação linear com a intensidade de uso. (NILSEN; 

TAYLOR, 1997 apud GELDENHUYS, 2004). Em suma, dependendo do comportamento do 

visitante, um único indivíduo pode gerar mais impacto no ambiente do que um grupo numeroso. 

(SOUZA, 2008). 

 

c) Da aplicação do método 

 

O VIM é um processo flexível que pode ser aplicado paralelamente ao LAC em uma 

vasta gama de ambientes. Emprega técnicas para verificar e identificar impactos existentes e suas 

causas, propiciando o uso equilibrado de considerações científicas e de julgamentos de valor. O 
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método enfatiza, ainda, o entendimento dos fatores causais para identificar estratégias gerenciais, 

oferece uma classificação de estratégias gerenciais e uma matriz para avaliá-las, além de visar à 

análise e à gestão das condições atuais dos impactos gerados pela visitação turística, ao contrário 

de focar a previsão de impactos futuros. (STIGLIANO; CÉSAR, 2004). 

Com base na situação verificada são definidas medidas de manejo apropriadas, tais como: 

- Limitação temporária do acesso a determinados sítios em função da tolerância de 

espécies da fauna a ruídos e outras perturbações de origem humana. 

- Monitoramento dos possíveis impactos decorrentes da concentração e aumento de 

visitantes sobre os sítios com fragilidade ecológica. 

- Programação de meios para a interpretação da natureza, alternativos à presença dos 

visitantes nas áreas críticas (centro de exposições, quiosques de informação, material escrito, 

palestras). 

- Alternância de sítios para a visitação, dentro da mesma área natural, com características 

ecológicas semelhantes. 

No que diz respeito à definição das etapas do VIM, estas são descritas a seguir: 

1. Conduzir um levantamento das características da área, identificando mudanças 

inaceitáveis ocorridas como resultado do uso recreativo e desenvolvimento de estratégias de 

gestão para manter os impactos provocados pelo visitante dentro de níveis aceitáveis. 

2. Integrar o gerenciamento de impactos da visitação entre órgãos responsáveis pelo 

planejamento, desenvolvimento de projetos e administração. 

3. Embasar o processo de gerenciamento dos impactos da visitação através de 

conhecimentos científicos e informações inventariadas. 

4. Determinar os objetivos de gerenciamento que identificam as condições a serem 

atingidas pelo recurso e o tipo de experiência de lazer a ser oferecido. 

5. Identificar os impactos da visitação através da comparação de padrões de condições 

aceitáveis com indicadores-chave de impacto em determinados momentos e área. 

6. Embasar decisões gerenciais para reduzir impactos ou manter condições aceitáveis de 

acordo com o conhecimento das prováveis causas dos impactos. 

7. Abordar os impactos da visitação através da utilização de uma vasta gama de estratégias 

de administração. 

8. Desenvolver estratégias gerenciais para manter os impactos da visitação em níveis 

aceitáveis, para acomodar a diversidade de ambientes e oportunidades de experiências presentes 

em uma área natural. (GRAEFE; KUSS; VASKE, 1990; WEARING; NEIL, 2001). 
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O processo foi testado e aplicado em uma variedade de configurações, mas nunca foi 

realmente aprovado pelo NPS como um quadro de planejamento. Este foi provavelmente um 

resultado de uma substancial falta de colaboração no seu desenvolvimento, a apropriação pelo 

NPS no quadro e sua orientação de âmbito local. (Mc COOL, 2007). 

O modelo VIM foi aplicado em pelo menos 10 parques nacionais e reservas/refúgios de 

vida silvestre nos Estados Unidos, em três estados da Austrália e no Canadá, Argentina, México 

e Países Baixos (Mc ARTHUR, 2000). Em geral, VIM não tem aparecido como um documento 

de planejamento separado e isso tem sido usado para desenvolver estratégias para problemas de 

impacto localizado, diretamente para os gestores que fazem parte de um plano maior de gestão. 

Uma exceção é a aplicação feita pelo Departamento Australiano de Turismo, a qual utilizou o 

modelo VIM nas Cavernas Jenolan. (NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). 

O VIM tem sido aplicado na Austrália (Jenolan Caves), Canadá (Prince Edward Island) e 

nos Estados Unidos (Icewater Spring Selter, Great Smoky Mountains National Parks; Logan 

Pass/Hidden Lake Trail, Glacier National Park; Florida Keys National Marine Sanctuary, 

Florida; Buck Island Reef National Monument, Virgin Islands; e Youghiogheny River, Western 

Maryland), bem como Argentina, México e Holanda. (GRAEFE, 1990; Mc ARTHUR, 2000; 

NEWSOME et al., 2002 apud PIGRAM; JENKINS, 2006). 

 

d) Pontos fortes e fracos 

 

O ponto forte principal deste modelo é a dependência da ciência e julgamento subjetivo 

para orientar o manejo de visitantes. É especialmente adequado para áreas pequenas, umaz vez 

que não há reconhecimento no âmbito das classes de oportunidades diferentes, tornando-se mais 

útil onde existe uma classe única de oportunidade. Como tal, um dos pontos fracos é não fazer 

uso do ROS. (NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). 

Outro ponto fraco é o de abordar as tendências ao invés dos impactos potenciais. 

(NILSEN; TAYLER, 1997). Uma gestão de visitantes bem sucedida depende de lidar com os 

impactos dos visitantes antes ou definir como eles ocorrem, não depois. (NEWSOME; MOORE; 

DOWLING, 2002).  

Assim, Souza e Padovan (2007) afirmam que o método VIM demonstrou ser um bom 

instrumento de manejo, mas os autores preferem não emitir parecer conclusivo sobre sua 

aplicação como rotina de trabalho dos administradores das UCs. 
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2.3.1.4 Processo de Gerenciamento das Atividades dos Visitantes – VAMP 

 

a) Histórico e conceito 

 

As tensões entre visitantes e os recursos levaram o Serviço Nacional de Parques do 

Canadá a desenvolver o Processo de Gerenciamento de Atividades do Visitante (VAMP – Visitor 

Activity Management Process) com o intuito de ser utilizado com o Processo de Manejo dos 

Recursos Naturais (Natural Resources Management Process), conforme cita Eagles e 

colaboradores (2002). 

O VAMP oferece uma mudança fundamental, por meio da orientação ao gerenciamento 

de parques, de uma base de produtos ou suprimentos para uma abordagem de mercado externa. 

(PIGRAM; JENKINS, 2006). 

Santos Júnior (2006) afirma que o processo VAMP é baseado em uma hierarquia de 

decisões dentro de um plano de manejo. Estas decisões de manejo estão relacionadas à criação e 

à seleção de oportunidades para os visitantes desenvolverem suas experiências e atividades no 

ambiente natural do parque através de atividades recreacionais e educacionais apropriadas. 

Críticas internas e externas convenceram o pessoal do Serviço Nacional de Parques do 

Canadá de que serviços de interpretação e de visitação em Unidades de Conservação teriam que 

ser conduzidos de forma mais profissional, uma vez que estas estavam inseridas no mercado 

turístico. (GRAHAM, 1990). 

 

b) Das características do método 

 

É uma ampliação do VIM e em vez de concentrar-se na gestão dos recursos, funciona 

completamente com enfoque voltado para a gestão dos usuários desses recursos, subsidiando 

programas de interpretação ambiental e orientando os demais serviços oferecidos aos visitantes 

dos parques, acompanhando as suas expectativas e grau de satisfação. (WEARING; NEIL, 

2000). 

Dessa forma, o VAMP também incorpora os princípios do Espectro de Oportunidades 

Recreativas ao determinar oportunidades de recreação aos visitantes, podendo, da mesma forma, 

incorporar facilmente os princípios do VIM, LAC e VERP. (WEARING; NEIL, 2000; EAGLES 

et al., 2002 apud PIRES, 2005). 
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Da mesma forma como os modelos de capacidade de carga ROS, LAC e VIM, o Processo 

de Gestão de Atividades do Visitante (VAMP) usa informação de ambas as ciências, sociais e 

naturais, para facilitar a tomada de decisões no que diz respeito ao acesso e à utilização de áreas 

protegidas (embora tenha o potencial para ser aplicada a uma ampla gama de ambientes) e 

incorpora um requisito de avaliação para medir a eficácia nos resultados e impactos. (GRAHAM, 

1990). Ele emprega uma orientação de mercado para integrar as demandas da visitação com as 

oportunidades de recursos, a fim de produzir oportunidades de recreação específicas. 

(LIPSCOMBE, 1993). Uma versão genérica do VAMP geralmente envolve as seguintes etapas: 

1. Definir os objetivos de atividades do visitante. 

2. Definir termos de referência. 

3. Identificar problemas de gestão de visitantes. 

4. Analisar as questões de gestão de visitantes. 

5. Desenvolver opções de atividades dos visitantes e dos serviços. 

6. Fornecer recomendações e buscar a aprovação da atividade/serviço/plano de 

instalação. 

7. Implementar as opções recomendadas. (GRAHAM et al., 1988 apud PIGRAM; 

JENKINS, 2006). 

O Manejo das Atividades dos Visitantes (VAMP - Visitor Activity Management Process) 

é um processo proativo e flexível, que facilita a tomada de decisões relacionadas ao 

planejamento, ao desenvolvimento e à operação de serviços e de facilidades em parques. 

Procura-se elaborar programas para os visitantes, levando em consideração os objetivos do 

parque, características e valores dos recursos naturais, necessidades e expectativas do público. A 

ideia básica do VAMP é compreender quem vem ao parque, por que vem, o que faz e quais as 

suas necessidades. (GIONGO; NIZEYE; WALLACE, 1999 apud NIEFER, 2002). 

Graham (1990) que afirma incluir o VAMP uma avaliação da integração regional de um 

parque, identificação sistemática dos visitantes, avaliação do mercado potencial de visitantes e 

identificação de oportunidades interpretativas e educacionais para o público poder entender, 

apreciar e desfrutar em segurança do patrimônio (apud NIEFER, 2002).  

O modelo VAMP é elemento de um planejamento amplo e integrado de gestão e processo 

de gestão. É uma abordagem de gestão que envolve todo o parque. Outras abordagens incluem 

planejamento e gestão de parques nacionais e um processo de gestão de recursos naturais. O 

VAMP emprega uma abordagem de marketing aberta para integrar os requisitos dos visitantes 

com as possibilidades de recursos fornecidos por uma determinada área. (NILSEN; TAYLER, 
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1997). Ela também fornece uma estrutura flexível para integrar os dados das ciências sociais e 

naturais. (LIPSCOMBE, 1993 apud NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). 

O VAMP começa por estabelecer termos de referência e os objetivos de gestão para uma 

área. Em seguida, cria um banco de dados dos ecossistemas do parque e configurações, 

atividades e oportunidades do visitante e no contexto regional. Procura-se, também, neste 

modelo, produzir conceitos alternativos de atividades do visitante. As duas últimas etapas são a 

criação de um plano de manejo e de execução do parque. (NILSEN; TAYLER, 1997 apud 

NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). 

Segundo Wearing e Neil (2001 apud SANTOS JÚNIOR, 2006), a utilização do processo 

VAMP possibilita a análise das relações do usuário e os recursos, ao contrário de outras 

metodologias, que priorizam a avaliação da administração dos recursos.  

 

b) Da aplicação do método 

 

Para uma implantação efetiva deste método, Eagles e colaboradores (2002) sugerem o 

levantamento e identificação de alguns fatores, quais sejam: o perfil da atividade dos visitantes; o 

seu tipo; qual a qualidade e diversidade dos recursos do local; qual o tipo de experiência que o 

visitante procura; os serviços e facilidades necessárias durante a visita; o perfil do público 

interno e externo; a apresentação do tema de interpretação; legislação, políticas, direções 

administrativas e planos existentes; serviços e facilidades oferecidas; serviços regionais 

oferecidos; satisfação com os serviços oferecidos. 

Desde 1980, o modelo VAMP tem sido aplicado a novas propostas de vários planos de 

gestão em parques no Canadá. (GRAHAM; LAURENCE, 1990). Sua utilidade nos parques se 

deu em estabelecer, avaliar os impactos de esqui cross-country e planejar a interpretação destes 

dados.  (Mc ARTHUR, 2000a apud NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). 

 No entanto, se comparado à outros modelos de gestão do uso público em áreas 

protegidas, o modelo VAMP tem aplicação limitada na sua terra natal Canadá. Mais 

especificamente, estes são os principais locais onde o modelo VAMP foi amplamente aplicado, 

evidenciando que a aplicação do modelo está limitada ao território canadense: Glacier National 

Park, British Columbia, Cross-country, Ottawa; Mingan Arquipélago; Point Pelee Parque 

Nacional; Kejimkujik National Park. (GRAHAM et al., 1988 apud PIGRAM; JENKINS, 2006). 

Outras potecialidades de gestão incluem o tratamento de informações sobre as atividades 

do visitante e opções de desenvolvimento associado à avaliação, planos operacionais de serviços 
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aos visitantes ou interpretação. Como tal, pode contribuir para um plano de gestão para uma área 

natural ou pode aparecer como um plano operacional para um aspecto da gestão de visitantes, 

como a interpretação ou a segurança do visitante. Até o final da década de 1990 o modelo 

VAMP tinha sido abandonado em favor do modelo ROS. (Mc ARTHUR, 2000a apud 

NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). 

O VAMP não é uma abordagem de planejamento familiar em países como a Austrália 

(LIPSCOMBE, 1993) onde a integração de dados da visitação está faltando, sendo a maioria dos 

estudos de gestão de visitantes realizados de forma isolada (HAMILTON-SMITH; MERCER, 

1991) e seus resultados raramente relatados publicamente. No entanto, segundo Graham e 

colaboradores (1988), o modelo VAMP continua a evoluir e ser modificado. 

Ele é uma estrutura de gestão flexível e que ainda passa por transições e mudanças. Este 

modelo não deve tornar-se um fim em si, apenas justificando concepção e desenvolvimento de 

serviços, programas e instalações. O desenvolvimento do VAMP vai exigir um ambiente de 

apoio organizacional, condição que não é facilmente encontrada em uma área de 

constrangimento e pressão para uma gestão mais eficiente. Portanto, torna-se necessária a 

realização de pesquisas que destaquem o uso eficaz deste modelo. (GRAHAM et al., 1988 apud 

PIGRAM; JENKINS, 2006). 

Percebe-se que ocorre sobreposição entre os modelos VAMP, LAC, outras teorias e 

modelos de planejamento e gestão do uso recreativo. A sobreposição não é um resultado do 

acaso, mas decorre da avaliação destas teorias e modelos em arranjos singulares. A lição é que 

administradores e pesquisadores devem estar preparados para adaptar o que foi aprendido em 

outros lugares para as circunstâncias específicas nas quais se está trabalhando. (PIGRAM; 

JENKINS, 2006). 

 

2.3.1.5 Experiência do Visitante e Proteção dos Recursos – VERP 

 

a) Histórico e conceito 

 

Em meados de 1990, o National Park Service estava sob uma pressão crescente para 

atender às autoridades e começou a pensar em como poderia levar os conceitos e processos 

desenvolvidos no VIM e LAC, aplicando-os ao seu próprio ambiente no âmbito do processo do 

Plano Geral de Manejo (PGM). O National Park Service sentiu que o processo do PGM se 

encontrava de acordo com as espectativas, mas que ainda poderia ter informações advindas do 
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LAC e VIM. O resultado é um processo chamado de ―Experiência do Visitante e Proteção de 

Recursos‖ ou VERP. (HOF; LIME, 1997).  

O modelo VERP foi desenvolvido por uma equipe interdisciplinar composta por 

planejadores, administradores e pesquisadores que iniciou o desenvolvimento de um modelo no 

qual fosse possível identificar e gerenciar a capacidade de carga do sistema de parques nacionais. 

Dessa forma, surge o presente modelo, que se baseia na identificação dos recursos apropriados, 

condições sociais e padrões de qualidade, os quais devem ser alcançados e mantidos em parques 

nacionais. (MANNING, 2001). 

O modelo VERP foi inicialmente desenvolvido em 1993 (NATIONAL PARK SERVICE, 

1997; MANNING, 2007) por um grupo de planejadores no Denver Service Center do National 

Park Service, incluindo Marilyn Hof, Hammet Jim, Gary Johnson, Michael Rees e associados 

cientistas, incluindo Dave Lima, da Universidade de Minnesota, e Robert Manning. 

(MANNING, 2001). 

Em 1997, o United States National Park Service desenvolveu um documento que serve 

como guia de gestão, chamado ―VERP Handbook for planners and managers”. Este documento 

foi desenvolvido para promover informações que possam guiar gestores no que diz respeito à 

aplicação do método. O documento ainda deixa claro que seus dados não oferecem um guia 

completo sobre planejamento geral de parques, sendo muitos tópicos abordados de forma breve 

ou não absolutamente detalhados.   

Como definição do método, pode-se afirmar que: 

VERP is a planning and management framework that focuses on visitor use 

impacts on the visitor experience and the park resources. These impacts are 

primarily attributable to visitor behavior, use levels, types of use, timing of use, 
and location of use. (U.S. NATIONAL PARK SERVICE, 1997, p. 9). 

 

Para Pires (2005), o VERP compreende a prescrição de um futuro desejável tanto para os 

recursos quanto para as condições sociais de sua utilização, baseado na valorização da qualidade 

dos recursos e na qualidade da experiência do visitante. 

 

b) Das características do método 

 

Este modelo é uma adaptação do LAC (NATIONAL PARKS SERVICE, 1997; PIRES, 

2005; PIGRAM; JENKINS, 2006), mas tem um maior enfoque sobre os aspectos sociais, tais 

como: o comportamento do visitante, os níveis de utilização, os tipos de localização e o tempo de 

uso. (ARNBERGER et al., 2010). Como o LAC, o VERP inclui indicadores, normas de 
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zoneamento, ações de manejo e monitoramento. No entanto, o VERP introduz o inventário 

relativamente cedo durante o processo de implementação, enquanto o modelo LAC o infere mais 

tarde. (Mc COOL, 2007). 

Similar ao VAMP, o VERP é um processo que orienta a análise dos recursos com base no 

conhecimento do seu significado e sensibilidade. A análise das oportunidades recreativas é 

orientada por dados sistematizados da experiência e da percepção de visitantes. A ênfase de 

gestão de todo o processo é o zoneamento. (PIRES, 2005). 

O VERP fornece um processo teoricamente sólido e racional para a determinação e 

gestão da capacidade de carga no Sistema Nacional de Parques. Ele fornece uma estrutura 

organizada para a condução de uma análise sistemática, previdente, rastreável e defensável de 

transporte. Um programa de investigação associado pode fornecer uma sólida base empírica para 

a aplicação do modelo. (MANNING, 2001). 

É um quadro de planejamento e gestão que incide sobre os impactos do uso púbico da 

visitação, a experiência do visitante e os recursos do parque. O quadro foi desenhado para 

identificar e proteger o que é importante sobre os parques nacionais, e não para limitar o uso 

inerente à visitação. (MANNING, 2007).  

O VERP permite um planejamento orientado por metas para atingir as condições 

desejadas. Para tanto, 9 elementos (passos) são definidos, desde a formação de uma equipe 

interdisciplinar de pesquisa até as ações de manejo. Isso resulta em uma série de zonas de cada 

área com indicadores e padrões. Este modelo pode ser mais útil para uma organização com os 

propósitos singulares e delegados. Ela tem um foco bastante forte sobre a participação pública a 

partir do desenvolvimento de estratégias de envolvimento do público. (ARNBERGER et al., 

2010). 

Portanto, o modelo VERP tem forte ligação com os modelos LAC e VIM, com ênfase no 

gerenciamento do uso do visitante e de seus recursos, simultânea e continuamente, focando o 

impacto da visitação a partir da experiência do visitante e dos recursos do parque. Estes impactos 

são atribuídos primariamente ao comportamento do visitante, níveis de uso, tipos de uso, tempo 

de uso e locais de uso. (US DEPARTMENT OF THE INTERIOR, NATIONAL PARKS 

SERVICE, 1997). 

Tanto quanto qualquer modelo de planejamento, o VERP é condenado a possíveis falhas 

se os locais não forem monitorados e avaliados com critério, bem como clareza dos padrões 

específicos. (PIGRAM; JENKINS, 2006). 
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Pelo fato do modelo enfatizar a análise de recursos e condições sociais relativamente no 

início do processo, existe a possibilidade de que dados não necessários para a tomada de 

decisões sejam recolhidos. O processo VERP é impulsionado por um planejamento baseado na 

identificação dos valores e dos objetivos do parque, enquanto o LAC é mais orientado por 

indicadores. Estas distinções podem levar a diferenças significativas na forma que o 

planejamento é realizado e refletir em diferentes sentidos sobre o real propósito e a 

aplicabilidade do planejamento. Finalmente, o VERP explicitamente reconhece o papel da 

participação pública na tomada de decisões de planejamento do parque por formalmente 

reconhecer na fase 2 a necessidade de desenvolver uma estratégia de envolvimento do público. 

Este reconhecimento não é inerente ao processo LAC, apesar de muitas aplicações terem sido 

realizadas. (Mc COOL, 2007). 

Por causa de sua linhagem intelectual semelhante, VERP e LAC compartilham requisitos 

de informação similares, como as necessidades de comprometimento organizacional e seus 

pontos fortes e fracos. Como o LAC, o modelo VERP pode ser eficaz, mas sua eficácia encontra 

largamente uma função de premissas organizacionais. (Mc COOL, 2007). 

 

c) Da aplicação do método 

 

O modelo VERP foi anteriormente aplicado no Arches National Park, Utah, (HOF et al., 

1994)  como proposta de refinar o modelo para o resto do Sistema Nacional de Parques dos 

Estados Unidos. O objetivo desta aplicação era aperfeiçoar o VERP e fornecer um modelo para o 

resto do sistema de parques nacionais. (MANNING, 2001).  

Logo após algumas alterações, o VERP foi, então, implementado em vários outros locais, 

como nas Geleiras, em Mount Rainier National Park, ainda no final de 1990 e no início do 

século XXI (NATIONAL PARK SERVICE, 1997), e na Austrália. (PIGRAM; JENKINS, 2006). 

Constata-se que a implementação original tinha sido fraca no envolvimento do público, mas esta 

foi corrigida em versões posteriores. (Mc COOL, 2007). 

Como observado anteriormente, os indicadores e padrões de qualidade são pontos 

cruciais para a determinação da capacidade de carga. Uma investigação complementar dirige os 

indicadores e padrões para as condições dos recursos naturais, tais como distúrbios do solo, 

compactação e destruição da vegetação. (NATIONAL PARK SERVICE, 1995 apud 

MANNING, 2001). 
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Como mencionado anteriormente, o modelo VERP compreende nove etapas bem 

definidas e estruturadas. Estas etapas estão integradas não somente durante o desenvolvimento 

inicial do plano, mas também no monitoramento, avaliação e respostas: 

1. Montar uma equipe interdisciplinar - Para o Serviço Nacional de Parques dos Estados 

Unidos, montar uma equipe interdisciplinar - incluindo planejadores do parque, gestores e 

pesquisadores - para realizar o processo VERP (e respectivas avaliações ambientais) é um passo 

significativo para embarcar em um esforço de planejamento. Isso significa que há um 

reconhecimento de que os planos devem ser revistos, que premissas de gestão existem e que há 

uma necessidade de decisões cientificamente coordenadas e informadas. Em virtude de o modelo 

VERP ter sido implementado primeiramente como um componente do Processo Geral de 

Planejamento e Gestão do Serviço Nacional de Parques (FREIMUND et al., 2003; HOF; CAL, 

1997), a designação de funcionários se torna importante para assegurar a competência técnica e 

de propriedade dos agentes locais no plano resultante. (Mc COOL, 2007). 

2. Desenvolver uma estratégia de envolvimento do público - De todos os modelos 

discutidos o VERP é o único que reconhece explicitamente a participação do público no 

planejamento. Embora o modelo LAC tenha sido inicialmente realizado com a participação de 

uma força tarefa composta pela comunidade, gestores e cientistas, o VERP não pode ser 

implementado sem uma participação desse tipo. (Mc COOL, 2007). 

O desenvolvimento do VERP se beneficiou com essa experiência e, portanto, uma 

estratégia de envolvimento público se tornou um elemento essencial. Na maioria das 

circunstâncias, isso significaria que o modelo tem um alto potencial para usar um processo 

aberto e deliberativo que proporcione maiores oportunidades de domínio do método e 

implementação. (LACHAPELLE; Mc COOL, 2005a). 

3. Desenvolver declarações do propósito do parque, importância e interpretação de 

temas, identificar restrições no planejamento - Esse componente é projetado para desenvolver, 

comunicar e arquivar as finalidades do parque, o futuro desejado para ele, as restrições e às 

questões de confronto. Essa etapa faz com que as metas, os objetivos e os valores sejam mais 

explícitos do que no processo LAC, embora Cole e Mc Cool (1997) recomendem a adição de 

uma medida semelhante para o LAC. Ao realizar esta etapa, os planejadores comunicam entre si 

e ao público as limitações de gestão que possam existir, identificam os obstáculos para o 

cumprimento de metas e fornecem orientação para as questões que necessitam de resolução. 

Essencialmente, esta etapa identifica e descreve critérios administrativos disponíveis para 

responder as questões de gestão. (Mc COOL, 2007). 
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4. Analisar os recursos existentes e usos dos visitantes -  Os três primeiros elementos 

fornecem a base administrativa e envolvimento público necessários para o planejamento além de 

determinar a direção geral e condições futuras para o parque em questão. No elemento 4, 

planejadores e gestores desenvolvem uma análise das atuais condições, problemas e 

oportunidades enfrentadas pelo parque. Estas questões podem envolver fontes de satisfação dos 

visitantes e insatisfação, áreas de uso visitante e os congestionamentos, facilidades de transporte 

e corredores, áreas de camping e centro de visitantes, áreas potenciais de sensibilidade de 

recursos (tais como: planícies de inundação, zonas ribeirinhas, zonas úmidas e os habitats 

críticos), os valores arqueológicos, as ameaças aos valores do parque e outras condições que 

podem ser problemáticas e que podem ser resolvidas através da atenção para a gestão de 

visitantes. Esta análise pode ser impulsionada por vários fatores, incluindo os problemas 

identificados pelo público, as preocupações expressas pelos gestores e os mandatos legais que 

regem o parque e sua administração. (Mc COOL, 2007). 

5. Descrever a variação potencial de experiências dos visitantes e das condições dos 

recursos - Seguindo o desenvolvimento da estrutura de planejamento e análise das condições do 

parque, os planejadores trabalham na perspectiva de realização de ações destinadas mais 

prescritivas sobre o futuro desejado para o parque. Como com o LAC, esta fase reconhece a 

realidade e o significado de uma variada gama de oportunidades de recreação e condições. A 

sequência de ações no presente elemento envolve a identificação da gama de oportunidades para 

a geração de valor do parque e de experiências da visitação, como áreas naturais, semi-

desenvolvidas, e assim por diante. Este passo é muito semelhante à etapa de desenvolvimento de 

recreação das classes de oportunidade do modelo LAC. O objetivo é desenvolver as descrições 

de como o parque poderia ser gerido sob diversas alternativas razoáveis. Conceitualmente, como 

no LAC, este é o passo mais difícil, pois envolve o desenvolvimento do abstrato, declarações 

sobre as condições futuras desejadas em termos de experiência do visitante e relacioná-las às 

condições biofísicas. (Mc COOL, 2007). 

O processo VERP, como o LAC, diferencia as condições do local em três domínios: 

• Condições sociais - tipo, quantidade e distribuição temporal dos visitantes. 

• Condições biofísicas - geralmente essas descrições são direcionadas para a quantidade 

de mudanças induzidas pelo homem nos atributos biofísicos, não pelo tipo de paisagem 

• Condições de gestão - relativo ao montante, tipo e visibilidade das normas, dos 

regulamentos e dos gestores. 
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O resultado desta análise é a descrição de um conjunto de condições dentro de uma área 

protegida em particular.  

6. Alocar zonas potenciais para locais específicos dentro do parque – A fase 5 

identificou uma gama de oportunidades de recreação, condições biofísicas e de recursos que 

existem dentro do parque. No entanto, a decisão de determinar quais oportunidades devem existir 

é uma decisão normativa, ou seja, envolve a afectação de áreas do parque para zonas específicas 

e, portanto, identificação das condições biofísicas e sociais. Que fatores podem ser considerados 

em decisões de alocação? Um deles pode ser influenciado pelas características, as atrações, os 

níveis de utilização atual e densidades no parque, a demanda para diferentes oportunidades de 

recreação e seus valores. (Mc COOL, 2007). 

7. Selecionar indicadores e especificar normas para cada zona - O plano do processo 

VERP visa ao desenvolvimento de indicadores (variáveis que medem condições sociais e 

biofísicas), de padrões associados a estes (o limite de variação aceitável) e de protocolos 

adequados para monitorá-los, analisando os passos estabelecidos na fase 2 no que diz respeito 

aos interesses públicos e gestão. Neste momento, embora muitos parques tenham desenvolvido 

zonas de gestão prescritivas, poucos têm identificado indicadores específicos, suas respectivas 

normas ou protocolos de indicadores de acompanhamento. (Mc COOL, 2007). 

8. Monitorar os recursos e indicadores sociais – Esta fase envolve a medição sistemática 

dos indicadores identificados na fase 7. O objetivo do acompanhamento é compreender a 

efetividade das ações de gestão implementadas para evitar alcançar os padrões identificados na 

fase 7 ou de compreender a eficácia das ações de manejo para trazer a área de volta aos padrões 

desejados. Nesse sentido, o acompanhamento é um componente essencial da gestão adaptativa e 

processos, como VERP e LAC, quando este elemento estiver incluído, podem ser vistos como 

adaptativos. Para cada indicador identificado em sete elementos, um protocolo para identificar a 

distribuição de medição espacial e temporal, a frequência das medições e a forma que os 

resultados do monitoramento serão exibidos é desenvolvido e, finalmente, as medidas são 

implementadas. (Mc COOL, 2007). 

9. Realizar ações de gestão - Acompanhamento por si só é insuficiente se os dados 

resultantes não são avaliados em comparação com as normas e condições desejadas e se as ações 

de gestão necessárias não forem tomadas. Os efeitos das ações de gestão implementadas nesta 

fase são objeto de acompanhamento e de avaliação, a fim de proporcionar ao gerente um ciclo 

contínuo de informações sobre as condições dentro do parque. (MANNING, 2001; Mc COOL, 

2007). 
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d) Pontos fortes e fracos do método 

 

Embora o VERP tenha sido implementado em vários parques de forma independente ou 

como um processo de planejamento separado, ele tem sido mais utilizado como um meio de 

realização de um processo de planejamento geral e de gestão de parques. O monitoramento ainda 

deve ocorrer em qualquer parque que tenha usado o VERP, embora essa situação possa mudar. 

Esta separação de planejamento e gestão levou à percepção de que o monitoramento, por 

exemplo, é um custo adicional e deve ser financiado separadamente. Esta condição não é uma 

falha inerente ao VERP, mas um resultado da forma como foi implementado. (HOF, 1997 apud 

Mc COOL, 2007). 

 

2.3.1.6 Modelo de Gerenciamento e Otimização do Turismo – TOMM 

 

a) Histórico e conceito 

 

O Modelo de Otimização e Gestão do Turismo (TOMM) foi desenvolvido na década de 

1990 como uma abordagem à gestão do turismo em Kangeroo Island (MANIDIS ROBERTS, 

1997). O TOMM é derivado do modelo LAC, porém fez o componente de participação pública 

tornar-se mais explícito. (CURTIS, 2003). Por focar a gestão do turismo, o nome foi alterado 

para incluir não apenas este termo, mas para eliminar a palavra ―limites‖, tornando o modelo 

mais atrativo para a indústria do turismo. Além disso, as noções dos indicadores e padrões não 

são tão explícitos no modelo TOMM como no LAC. Embora o TOMM seja frequentemente 

revisado na literatura em comparação com outros modelos, sua aplicação não é generalizada. 

(Mc COOL, 2007). 

Originado na Austrália, o modelo TOMM foi desenvolvido para um destino turístico com 

base em sua vida selvagem e meio ambiente soberbo com ar fresco, comunidades seguras e 

formações diversas. (MILLER; TWINING-WARD, 2005 apud ARNBERGER et al., 2010). 

Em 1996, como resultado de um aumento dramático no número de visitantes e com a 

introdução de um serviço de ferry, foi estabelecido o modelo TOMM em Kangaroo Island. Este 

modelo de gestão inovador é destinado a acompanhar e a comunicar a saúde do turismo na Ilha, 

quantitativa e qualitativamente, para a indústria do turismo, comunidade, e órgãos de gestão, 

bem como garantir que as ações de manejo apropriadas  sejam tomadas. (TOMM, 2010). 
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A consciência dos principais recursos de Kangaroo Island já era prevista pelos processos 

de planejamento prévio. Este fundo, bem como uma profunda apreciação dos seus valores 

naturais e sociais/sociedade contribuiu para o acordo sobre a gestão colaborativa e estratégica 

dos recursos turísticos. (ARNBERGER et al., 2010). 

O modelo TOMM era fundamentalmente liderado pelos principais órgãos do governo e 

grupos da comunidade para desenvolver uma direção estratégica como forma de lidar com as 

mudanças que estão sendo conduzidas pelo turismo. (MILLER; TWINING-WARD, 2005 apud 

ARNBERGER et al., 2010). 

O TOMM evoluiu a partir de modelos de gestão anteriores aplicados ao turismo, como o 

LAC (Limites Aceitáveis de Mudança) e foi criado na e para a Kangaroo Island, mas com 

aplicação em qualquer nível. (TOMM, 2010). 

 

b) Das características do método 

 

As condições ótimas cobrem o amplo espectro de oportunidades de mercado econômico, 

ambiental, experimental, fatores socioculturais e, como tal, refletem o sistema de turismo inteiro. 

Uma característica central do conceito TOMM foi a inclusão de um sistema de resposta 

de gestão que alerta os principais interessados para aqueles indicadores que não estão ocorrendo 

dentro de seus limites aceitáveis ou a outros potenciais problemas que podem exigir 

acompanhamento adicional. (TOMM, 2010). 

Em teoria, com a participação ativa de todas as agências de gestão de chaves da Ilha e no 

diálogo permanente com a comunidade de lá, este relacionamento de causa/efeito/resposta 

permite a ação de gestão eficaz e a tempo. Também resulta na evolução de um modelo de 

turismo sustentável em sintonia com as mudanças que ocorrem no interior da comunidade da 

Ilha. (TOMM, 2010).  

O desenvolvimento do TOMM necessitou de uma ampla consulta para identificar os 

valores da comunidade, os quais informaram o desenvolvimento de indicadores potenciais e se 

tornaram o primeiro processo de três fases - análise do contexto, um programa de monitoramento 

e um sistema de resposta de gestão. (MANIDIS ROBERTS, 1997 ). O desenvolvimento da 

abordagem TOMM está representado na figura que segue. 

TOMM é um projeto de parceria colaborativa e atualmente é financiado por meio de 

diferentes canais. Um número dessas opções continua a ser explorado, uma vez que o modelo 

TOMM se esforça para se tornar menos dependente de fundos do governo. (TOMM, 2010). 
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O Modelo de Gerenciamento e Otimização do Turismo (TOMM) é um modelo baseado 

no turismo sustentável de base comunitária, sendo responsável pelo acompanhamento da saúde a 

longo prazo da indústria do turismo e de Kangeroo Island. 

Foi identificado que existe a necessidade de estabelecer um mecanismo de financiamento 

sustentável para o modelo, ao invés de sua dependência de apoio de várias entidades e de 

subvenções. Isso tem sido identificado como uma prioridade para o TOMM evoluir e melhorar. 

O modelo TOMM (Otimização do Modelo de Gestão do Turismo) foi desenvolvido para 

monitorar o efeito do turismo a partir de uma variedade de perspectivas (incluindo a experiência 

ambiental, econômica, sociocultural e do visitante) no interesse de ambos: residentes e visitantes. 

O modelo é uma iniciativa baseada na comunidade responsável pelo acompanhamento e gestão 

da sustentabilidade em longo prazo do turismo na ilha. A iniciativa é supervisionada por um 

Comitê de Gestão com o apoio de representantes da comunidade, da indústria e de órgãos 

governamentais. (ROWLEY, 2010). 

O modelo TOMM trabalha na mudança de atitude e de cultura da indústria do turismo e 

sua base de interessados, bem como gera uma evidência tangível de que a viabilidade da 

indústria depende da qualidade da experiência do visitante, das condições dos recursos naturais, 

culturais e sociais que o destino invoca. 

O modelo TOMM é composto por três partes principais: descrição do contexto, o 

acompanhamento e implementação do programa. (Mc ARTHUR, 2000 apud NEWSOME, 

MOORE; DOWLING, 2002). À semelhança do LAC e VIM, este quadro leva o gestor a 

descrever o contexto de planejamento através da seleção de indicadores e padrões e usá-los para 

identificar condições ideais, causas, bem como identificar estratégias de manejo adequadas. A 

descrição do contexto de planejamento inclui as atuais políticas e planos, os valores da 

comunidade, as características do produto, os padrões de crescimento, as tendências e as 

oportunidades do mercado, posicionamento e branding, bem como cenários alternativos para o 

turismo na região. (MANIDIS ROBERTS, 1997 apud NEWSOME; MOORE; DOWLING, 

2002). 

Desenvolver um programa de monitoramento é o ponto central deste processo de 

planejamento (etapas 3, 4 e 5). Nele se pretende, inclusive, identificar as condições ideais, os 

indicadores, os limites aceitáveis e referenciais. Uma condição ideal é um futuro desejável, mas 

realista. Os indicadores são selecionados para medir essas condições. Os indicadores devem ser 

relevantes para os visitantes e os dados associados devem ser custo-efetivo para coletar, 

disponíveis e precisos. O próximo passo é o desenvolvimento de uma faixa aceitável e referência 
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para cada indicador. O valor de um indicador no início do acompanhamento foi tomado como 

referência. Como os dados são recolhidos a partir de monitoramento, as condições ideais, os 

indicadores e os limites aceitáveis podem ser refinados. (NEWSOME; MOORE; DOWLING, 

2002). 

A última parte importante é a implementação, incluindo as respostas dos gestores quando 

um indicador se apresenta fora do intervalo aceitável. Antes de agir, o gestor precisa determinar 

se o resultado da preocupação é parte de uma tendência em longo prazo ou se é apenas uma 

particularidade, assim como a sua causa, que pode ser relacionada ou não ao turismo. A questão 

essencial é se um indicador que excedeu a sua faixa aceitável foi causado ou não pelo turismo. 

(Mc ARTHUR, 2000 apud NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). Muitos indicadores estão 

sujeitos aos efeitos de outras fontes, tais como: os processos ecológicos, as ações dos moradores 

locais, as iniciativas das outras indústrias, a inovação tecnológica e as influências nacionais e 

globais. (MANIDIS ROBERTS, 1997). O último elemento da parte de implementação do 

TOMM é a tomada de medidas. A resposta da administração pode ser selecionada pelo método 

de ―tempestade de ideias‖ (brainstorming), pensando em como uma determinada reação afetará 

outros indicadores e os resultados prováveis para o indicador de interesse. (NEWSOME; 

MOORE; DOWLING, 2002). 

O referencial metodológico de partida deste modelo é o LAC, visando a controlar e a 

administrar a atividade turística a partir de uma perspectiva de rendimentos (econômicos) 

ótimos, porém sustentáveis, colocando em segundo plano o enfoque em níveis máximos de uso 

ou na capacidade de carga. (PIRES, 2005). 

A adoção do modelo TOMM implica, entre outros, identificar políticas setoriais, valores 

da comunidade, características do produto, tendências do mercado e outros aspectos 

condicionantes do crescimento da atividade turística em uma região. Identifica, também, 

indicadores ecológicos, sociais, ambientais e limites de uso aceitáveis. Destaca-se a identificação 

dos rendimentos econômicos atuais e futuros, tanto do setor turístico como de outros setores 

implicados, bem como a preocupação com a reversão de situações desfavoráveis nesse sentido. 

(PIRES, 2005). 

A visão daqueles que desenvolveram o modelo TOMM é de torná-lo um modelo de 

excelência e líder em se tratando de gestão de destinos. (MILLER; TWINING-WARD, 2005). A 

ideia é criar a consciência através do aumento do conhecimento. A distribuição contínua de 

informação deve inspirar as pessoas a contribuir para uma formulação comum e a realização de 

visões. (ARNBERGER et al., 2010). 
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O sistema TOMM se torna uma estrutura para permitir um processo de desenvolvimento 

integral do turismo com base nos conhecimentos sobre: 

- Metas internas (desejado conclusões). 

- Os efeitos do comportamento do turismo. 

- Em torno de efeitos (tendências de mercado). 

- A eficácia das ações de gestão. (ARNBERGER et al., 2010). 

Em contraste com outras abordagens (LAC, VIMM, etc.), o modelo TOMM atua como 

um motivador para alcançar resultados que serão apreciados por todos os atores do turismo. Ele 

vai além do conceito de limites no sentido de um processo de mobilização de forças e de 

identidade em agir. (ARNBERGER et al., 2010). 

Comparado aos quadros de gestão, como LAC e VIMM, nos quais o foco é na fixação de 

limites para gerenciar os impactos, TOMM enfatiza resultados ótimos e sustentáveis para o 

turismo e comunidade, estabelecendo os limites aceitáveis em que deverão ocorrer. (TOMM, 

2010). 

O modelo TOMM enfoca uma abordagem integrada para a gestão do turismo e alivia a 

preocupação com a limitação do crescimento do turismo através das seguintes ações: 

 

• Evitar o uso dos termos ―impacto‖ e ―limites‖, os quais a indústria do turismo interpreta 

como desestímulo do crescimento e, portanto, do negócio. 

• Concentrar a atenção no sistema de turismo como um todo e não apenas em seus 

componentes ecológicos e de mercado. 

• Prever a participação de todos os interessados através de uma abordagem de parceria e 

dos sistemas de aterramento nos processos da comunidade. 

• Servir a partes interessadas que operam em perspectiva regional sobre uma faixa de área 

protegida e de terrenos privados. (TWYFORD et al., 2001). 

 

b) Da aplicação do método 

 

Um Comitê de Gestão dos principais interessados supervisiona e orienta o projeto 

TOMM, com representação do Departamento do Ambiente e Patrimônio, Comissão de Turismo 

do Sul da Austrália, Departamento de Turismo de Kangaroo Island, Departamento de 

Desenvolvimento de Kangaroo Island, Conselho de Kangaroo Island, Conselho de 
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Administração dos Recursos Naturais de Kangaroo Island, representação da indústria do turismo 

e da comunidade. 

O modelo TOMM desenvolve e inicia uma série de programas de monitoramento 

baseados em uma série de indicadores sobre: 

• a saúde do meio ambiente; 

• o número e o tipo de turistas que o visitam; 

• a saúde da comunidade da Ilha Canguru; 

• a saúde da economia;  

• o tipo de experiência que os visitantes estão tendo. 

Como um modelo relativamente novo, há apenas algumas aplicações do TOMM 

disponíveis como exemplos. Desse modo, o modelo foi aplicado na Kangaroo Island e 

Woodland Dryandra, no cinturão de trigo da Austrália Ocidental. (Mc ARTHUR, 1996; 

MONCRIEFF, 1997 apud NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). O TOMM foi, ainda, 

parcialmente implementado no Canadá, em Lake Louise, em Banff National Park e no Aulavik 

National Park. (Mc ARTHUR, 2000). No caso do planejamento da Kangaroo Island, o modelo 

TOMM passou a ser o próprio documento de planejamento. Para Dryandra, o TOMM foi 

aplicado após o plano de gestão (CALM; NPNCA, 1995) ter sido concluído e publicado. Outras 

aplicações na Austrália e no Canadá, desde pequenos sites até agrupamentos regionais de 

unidades de conservação, estão sendo considerados. (Mc ARTHUR, 2000 apud NEWSOME; 

MOORE; DOWLING, 2002). 

O TOMM, em seguida, apresenta, de forma simples, a informação de que a situação atual 

é saudável ou não. Se algum aspecto não é saudável, o modelo sugere que tipo de atitudes 

poderiam ser tomadas para resolver o problema. 

O processo TOMM é uma abordagem em três fases. Primeiro, em uma fase de 

inicialização, o sentido da ação de gestão é determinado pela necessidade de definir valores 

comuns. (ARNBERGER et al., 2010). 

Concomitantemente, as condições envolventes foram determinadas e influenciam o 

âmbito regional/local de turismo de negócios (as tendências do mercado e opções). Isto ajuda a 

realçar a posição nacional no sistema  global de turismo. De acordo com isso, uma análise do 

posicionamento e branding é realizada – ―como a região quer ser conhecida.‖ (ARNBERGER et 

al., 2010). 

Após essas etapas, são elaborados cenários, consequências e analisadas diferentes 

estratégias de turismo para o desenvolvimento (por exemplo, um mercado internacional, focando 
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nichos de segmentos, etc.), como o crescimento ou declínio do número de visitantes pode 

influenciar as comunidades locais e os recursos naturais. (ARNBERGER et al., 2010). 

- Fase 1: No final desta fase o destino tem uma compreensão mais profunda dos objetivos 

turísticos, opções e alternativas. A ideia é obter uma compreensão comum, baseada no 

desenvolvimento futuro desejado. Essa consciência de seus próprios recursos e a visualização de 

visões e pontos fortes é uma essencial para bons resultados. (ARNBERGER et al., 2010). 

Nesta fase a visão é transformada, discriminando as condições desejadas. São 

observados, também, os itens diversos que compõem um produto turístico: 

- Ambiente. 

- Economia regional. 

- Marketing. 

- Experiência no destino. 

- Aspectos socioculturais. (ARNBERGER et al., 2010). 

 

Para identificar e medir os ganhos em relação às condições desejadas, finalmente, os 

indicadores são selecionados. Estes indicadores são adaptados por planejamento colaborativo, de 

preferência por amplo envolvimento das partes interessadas. Depois ―limites aceitáveis‖ são 

determinados com base em acordo de participação. (ARNBERGER et al., 2010). 

- Fase 2: Indicadores são definidos de acordo com a necessidade e as exigências especiais 

do destino. Para trabalhar com esses indicadores e garantir uma melhoria no desempenho um 

conjunto de limites aceitáveis é definido. Estas escalas apresentam uma medida realista para 

cada indicador e orientam o destino no caminho para atingir as condições ideais desejadas. 

(ARNBERGER et al., 2010). 

Os indicadores adotados na fase 2 são os objetivos de melhorias do destino - com base 

em uma melhoria constante. Os intervalos serão adaptados após cada período de monitoramento, 

que faz parte da terceira fase. No caso de faixas não serem alcançadas, que são reveladas na fase 

de monitoramento e resposta, as opções de resposta de gestão têm de ser encontradas. Para este 

objetivo, a exploração de relações de causa-efeito é essencial. (ARNBERGER et al., 2010). 

- Fase 3: Seu elemento de destaque é poder comparar o ―desempenho‖ com pontos de 

referência, levantados na fase de inicialização, e os intervalos, definidos na fase de 

implementação. Consequentemente, identificar o desempenho de cada indicador e a necessidade 

de agir. O resultado da informação adquirida é determinar se e em que categoria a adaptação ou a 
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modificação é necessária e que medidas de gestão devem ser tomadas para que o modelo seja 

bem sucedido. (ARNBERGER et al., 2010). 

 

c) Pontos fortes e fracos 

 

Os pontos fortes do modelo TOMM repousam sobre a inclusão explícita do ambiente 

político e econômico em que ocorre o uso de áreas naturais e no planejamento dos atores sociais 

interessados. Sua principal limitação é a quantidade de informação necessária, uma vez que é 

preciso cobrir uma amplitude de prazos em uma região, bem como informações de mercado, 

econômicas, socioculturais, e biofísicas. Esta limitação também significa que o gerenciamento de 

dados e manipulação exigem um nível significativo de recursos. Localizar e trabalhar com as 

partes interessadas através de grandes áreas e com uma complexidade de questões também 

representa um fator de uso intensivo de recursos. (NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

De forma a proporcionar um melhor entendimento deste capítulo, o procedimento 

metodológico está composto dos seguintes itens: área objeto de estudo; caracterização do método 

da pesquisa e estrutura metodológica; população, amostra e coleta de dados e análise dos 

resultados. 

Para que se tome conhecimento das características do local de estudo, bem como da 

delimitação da amostragem para a coleta dos dados, o próximo item estará abordando a área de 

estudo, de forma a introduzir um breve contexto histórico da região, características biológicas da 

Baleia Franca e a criação da APA da Baleia Franca. 

 

3.1 ÁREA OBJETO DE ESTUDO 

 

O presente estudo aborda a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APA da Baleia 

Franca), localizada ao litoral sul do estado de Santa Catarina (Figura 5). A APA da Baleia 

Franca, inicialmente proposta pelo Projeto Baleia Franca (PBF), em 1999, caracteriza-se como 

uma Unidade de Conservação Federal, tendo sido efetivada a partir do Decreto Federal de 14 de 

setembro de 2000. Sua criação se deu com o objetivo principal de proteger a espécie Eubalaena 

autralis, conhecida com o nome popular de Baleia Franca Austral. 
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FIGURA 5 - Localização da Área de Proteção Ambiental da Baleia Fraca. 

 

Fonte: Projeto Baleia Franca (2007). 
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Esta espécie costuma frequentar as águas do litoral sul do Brasil entre os meses de julho e 

novembro para reproduzir, ter e amamentar seus filhotes, uma vez que procuram nesta região um 

refúgio de seu predador natural, a baleia Orca (Orcinus orca). (PBF, 2010). 

A área da APA da Baleia Franca se estende no litoral centro-sul de Santa Catarina e em 

certos pontos avança aproximadamente 10 milhas marítimas, desde o seu limite norte na Ponta 

dos Naufragados, no Município de Florianópolis, até o balneário de Rincão, seu limite sul. 

(SALLES, 2003).  

A APA da Baleia Franca ocupa uma área de 156.100 hectares, tendo aproximadamente 

130 km de extensão no sentido norte/sul, na qual estão inseridos diversos municípios em 

ambientes naturais característicos da mata atlântica e ecossistemas associados. 

Quanto aos aspectos geomorfológicos, é possível afirmar que as paisagens da APA da 

Baleia Franca são o produto da ação do mar sobre os ambientes costeiros do litoral. Moldados 

pelo embate das ondas, os costões de granito, rochas cuja idade beira 570 milhões de anos, um 

dia foram ilhas cercadas pelo mar que avançava até a borda da Serra do Mar. (PALAZZO 

JÚNIOR, 2002).  

 Constatam-se, portanto, configurações geomorfológicas distintas, entre estas: ambientes 

lagunares, planícies quaternárias, praias, promontórios, ente outros. (PBF, 2010). Os limites de 

terra da APA são predominantes de Mata Atlântica e restingas e dunas localizadas na transição 

entre praia e floresta. Ocorrem também ilhas rochosas que pontilham a paisagem marinha da 

APA, muitas delas com grande importância para a nidificação de aves marinhas. (PALAZZO 

JÚNIOR, 2002). No que se refere à hidrografia desta região, constata-se que esta área é 

composta por uma diversidade de lagoas, banhados e estuários localizados entre os municípios 

de Garopaba e Jaguaruna. 

Segundo dados do Projeto Baleia Franca (2010), é nas praias da região dos municípios de 

Garopaba e Imbituba em que há maior incidência de baleias francas durante os meses em que 

frequentam o litoral catarinense para procriar e amamentar seus filhotes. (Figura 6). Este se torna 

o principal motivo que justifica a maior concentração de operadores de turismo de observação de 

cetáceos nesta região em específico. 
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FIGURA 6 - Imagem ilustrativa dos locais de ocorrência de avistagem das Baleias 

Francas na região da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca. 

 
Fonte: http://www.baleiafranca.org.br/avistagens/avistagens.asp. Acesso em: 18 ago. 

2010. 

 

A APA da Baleia Franca conta com o apoio de duas organizações não-governamentais 

que destinam seus esforços a realizar pesquisas que promovam a conservação desta espécie, bem 

como um turismo mais responsável. São elas: Projeto Baleia Franca e Instituto Baleia Franca, 

localizadas nos municípios de Imbituba e Garopaba, respectivamente. 

Cabe, ainda, destacar o município de Imbituba, uma vez que os dados obtidos de 

visitantes foram coletados em uma operadora turística localizada neste município. Segundo 

dados do IBGE (2009), o município de Imbituba se compõe de uma população estimada de 

http://www.baleiafranca.org.br/avistagens/avistagens.asp
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38.882 habitantes em uma área de 185 km
2
. Por várias décadas, o município de Imbituba era 

subordinado ao município de Laguna, tendo obtido sua emancipação em 21 de julho de 1958
3
.  

 

FIGURA 7 - Mapa rodoviário do sul do estado de Santa Catarina, indicando o percurso entre a capital 

Florianópolis e Imbituba. 

 
Fonte: http://www.brasilchannel.com.br/municipios/mostrar_municipio.asp?nome=Imbituba&uf=SC. Acesso em: 

out. 2010. 

 

 

Quanto às atividades econômicas da região, ressalta-se o porto de Imbituba como sendo o 

primeiro porto privado do país
4
 e tendo sido contemplado com a instalação da Zona de 

Processamento de Exportação (ZPE)
5
. Ainda, Salles (2003) cita algumas atividades comerciais 

existentes na região e que acabam influenciando negativamente nas questões ambientais da APA 

da Baleia Franca, quais sejam: a carcinocultura, o desenvolvimento imobiliário, a mineração e a 

indústria carboquímica. Na última década, tornou-se nítido o município de Imbituba como sendo 

alvo da especulação imobiliária, fruto de uma aceleração deste processo após a criação da APA, 

motivo pelo qual a iniciativa privada do ramo imobiliário dobrou esforços em explorar os 

terrenos desta região antes de uma possível proibição de uso pela gerência da APA. 

                                                
3
 As informações estão disponíveis em : 

<http://www.brasilchannel.com.br/municipios/mostrar_municipio.asp?nome=Imbituba&uf=SC>. Acesso em: out. 2010. 
4As informações estão disponíveis em : 
<http://www.brasilchannel.com.br/municipios/mostrar_municipio.asp?nome=Imbituba&uf=SC>. Acesso em: out. 2010. 
5 As informações estão disponíveis em : http://www.sul-sc.com.br/afolha/cidades/imbituba.html. Acesso em: out. 2010. 

http://www.brasilchannel.com.br/municipios/mostrar_municipio.asp?nome=Imbituba&uf=SC
http://www.brasilchannel.com.br/municipios/mostrar_municipio.asp?nome=Imbituba&uf=SC
http://www.brasilchannel.com.br/municipios/mostrar_municipio.asp?nome=Imbituba&uf=SC
http://www.sul-sc.com.br/afolha/cidades/imbituba.html
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No que diz respeito ao turismo no município, percebe-se que este vem se desenvolvendo 

rapidamente desde o crescimento da divulgação do município como um berçário natural das 

baleias francas, fato que vem ocorrendo nos últimos dez anos. Desse modo, torna-se premente 

que se ordene o turismo de observação de cetáceos como quesito para um melhor 

desenvolvimento de todo o setor do turismo nesta região, uma vez que a presença das baleias 

francas se torna um dos atrativos principais deste destino, principalmente entre os meses de julho 

e novembro. 

Nesse sentido, Groch e colaboradores (2009) revelam um aumento exponencial no 

número de cruzeiros e passageiros que realizaram a atividade de observação de cetáceos na APA 

da Baleia Franca entre os anos de 1999 e 2008, sendo em 1999 feitas apenas 14 observações 

embarcadas de cetáceos com um total de 141 passageiros. Já no ano de 2008, constatou-se um 

total de 2063 visitantes por meio da realização de um total de 182 cruzeiros de observação de 

cetáceos naquele ano.  

Segundo dados de uma operadora de ecoturismo no município de Imbituba, no ano de 

2009 a empresa realizou 52 cruzeiros de observação de cetáceos, transportando um total de 831 

passageiros ao final daquela temporada. Este dado revela que em apenas uma operadora o 

número de passageiros representa quase a metade do total de visitantes de todas as operadoras 

juntas (havendo um total de quatro operadores na região da APA da Baleia Franca até o ano de 

2009). Portanto, mais uma vez, os números evidenciam a representatividade desta atividade 

turística em termos de desenvolvimento socioeconômico na região da APA da Baleia Franca, 

principalmente nos municípios de Garopaba e Imbituba. 

Não obstante, o município atrai esportistas de natureza, adeptos do surfe, do windsurf e 

do kitesurf, que são os mais apreciados por aqueles que buscam as condições ideais de ventos e 

ondulações para usufruir dos recursos naturais presentes no local, aliados a grandes doses de 

adrenalina e emoção. Cabe ressaltar que na modalidade de surfe, o município foi palco por anos 

seguidos de uma das etapas do maior evento de competição de surfe profissional do mundo, o 

World Tour (WT), até pouco tempo conhecido como World Championship Tour (WCT), onde 

participa a divisão de surfistas de elite do surfe profissional, como o decacampeão mundial Kelly 

Slater e seus descendentes. Este evento certamente promoveu o município não só no Brasil, mas 

com em todo o globo, atraindo visitantes e divisas como incremento da economia local. 

Desse modo, após relatar o contexto da área de estudo, o próximo item do presente 

capítulo trata de abordar as características principais, bem como a tipologia do método utilizado 

na presente pesquisa. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO MÉTODO DA PESQUISA E ESTRUTURA METODOLÓGICA 

 

Para Lakatos e Marconi (1995), método de pesquisa pode se definido como um conjunto 

de procedimentos sistemáticos e racionais que permitem o alcance do objetivo de forma segura e 

econômica, auxiliando as decisões do pesquisador. Assim, foi a partir desta premissa que foi 

possível associar técnicas amostrais e conhecimentos teóricos que possibilitaram a coleta e 

análise dos dados obtidos. 

O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa aplicada quali-quantitativa (SILVA; 

MENEZES, 2001), sendo, do ponto de vista dos objetivos, uma busca exploratória e descritiva. 

(GIL,1991). Para Minayo (1999), a pesquisa qualitativa se caracteriza por trabalhar com um 

universo cheio de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações. Godoy (1995) complementa que este tipo 

de pesquisa envolve a obtenção de dados descritivos, no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, enfatizando mais o processo do que o produto e se preocupando em retratar a 

perspectiva dos participantes. 

Nos estudos em áreas naturais e manejo de uso público, a pesquisa qualitativa está sendo 

utilizada para investigar melhor o aspecto ligado diretamente aos visitantes de uma área natural, 

como, por exemplo, descobrir as dimensões e os fatores que influenciam na experiência dos 

visitantes. (KATAOKA, 2004). 

Assim, este trabalho se caracteriza como sendo uma pesquisa aplicada, utilizando-se de 

uma análise quali-quantitativa para o tratamento das informações coletadas. (MARCONI; 

LAKATOS, 1999). No instrumento de coleta de dados, as perguntas fechadas receberam 

tratamento estatístico quantitativo e, em alguns aspectos, de ordem qualitativa, uma vez que foi 

necessária a observação do pesquisador a partir da percepção dos visitantes pesquisados. 

(SANTOS JÚNIOR, 2006). Com relação à pesquisa qualitativa, geralmente a amostra é 

probabilística e representativa, utilizando um instrumento de coleta de dados estruturado. 

(LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Como os objetivos desta pesquisa visam a estabelecer relações entre variáveis, é possível 

afirmar que o presente método possui caráter descritivo. (GIL, 1991). Com relação à pesquisa 

descritiva, Dencker (1998) complementa que a forma mais usual de apresentação é o 

levantamento, realizado geralmente através de um questionário. 
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Portanto, para a obtenção e posterior análise dos dados, o procedimento metodológico de 

pesquisa foi estabelecido a partir dos objetivos específicos enumerados no presente estudo. 

Desse modo, os próximos itens definem detalhadamente a metodologia e contemplam as 

seguintes etapas em consonância com os objetivos estabelecidos:  

1) Descrição das características da visitação e do visitante da APA da Baleia Franca/SC. 

2) Validação de parâmetros/variáveis para a análise da percepção da experiência do 

visitante na APA da Baleia Franca/SC. 

3) Avaliação da percepção da experiência do visitante da APA da Baleia Franca/SC. 

4) Contemplação dos parâmetros de percepção de experiência do visitante em modelos de 

gestão da visitação turística aplicados em áreas protegidas. 

O detalhamento da metodologia segue a sequência da Figura 8, que mostra, de forma 

esquemática, todo o processo de coleta e análise dos dados até a geração dos resultados 

esperados. 

 

FIGURA 8 - Organograma que apresenta a estruturação metodológica utilizada na presente pesquisa. 
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Assim, por meio da utilização de instrumentos de coleta e análise de dados diferenciados 

para cada etapa, prevê-se que, em seu conjunto, estes componham uma ferramenta metodológica 

que possa fornecer mais claramente e com segurança as respostas aos problemas de pesquisa e 

alcance dos objetivos. 

 

3.3 POPULAÇÃO, AMOSTRA E COLETA DE DADOS  

 

Em busca da identificação das características da visitação e do perfil do visitante, bem 

como dos parâmetros e procedente análise da qualidade da experiência do visitante que realiza a 

atividade de observação embarcada de cetáceos na APA da Baleia Franca, torna-se necessário 

identificar os pontos de coleta dos dados amostrais na área de estudo. 

Sendo assim, no que se refere à população, foi feito um levantamento que identificou a 

quantidade de operadores turísticos que realizam atividades de observação de baleias embarcada. 

Entre eles, encontram-se: operadoras turísticas, embarcações de passeios e associações que têm o 

turismo como fonte de renda.  

Em relação ao cumprimento dos artigos 4º e 5º da Portaria nº 117, de 26 de dezembro de 

1996, citada na Instrução Normativa nº 102, de 19 de junho de 2006, constata-se ser obrigatório 

o cadastramento das embarcações de turismo comercial que operam no interior das unidades de 

conservação e a provisão de informações interpretativas sobre cetáceos e suas necessidades,por 

isso, procurou-se obter com a chefia da APA da Baleia Franca a quantidade de embarcações 

cadastradas. 

Dessa forma, foi constatado, no ano de 2009, o cadastramento de quatro operadores de 

turismo de observação de cetáceos embarcado junto à APA da Baleia Franca, de modo que estas 

entidades se caracterizam como sendo: uma empresa vinculada a uma organização não-

governamental; uma associação de guias de turismo; duas embarcações (veleiros) sem sede 

própria, que recebe os visitantes diretamente nas praias dos municípios de Garopaba, Imbituba e 

Laguna. 

No que se refere à determinação da amostra da pesquisa, levou-se em consideração as 

limitações logísticas para a coleta de dados com os visitantes, de modo que o presente estudo 

focou seus esforços na coleta de dados com visitantes que realizaram a atividade de observação 

de baleias especificamente em uma operadora, estando esta situada no município de Imbituba, 

localidade bastante frequentada pelas baleias francas e onde ocorrem as operações de observação 

de cetáceos. 
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Quanto aos instrumentos de coleta de dados, foram utilizados questionários 

semiestruturados com algumas perguntas abertas e a maioria fechada, tendo sido aplicados junto 

aos visitantes diretamente após o término das atividades de observação embarcada de cetáceos na 

APA da Baleia Franca.  

As perguntas do questionário, instrumento principal de coleta dos dados amostrais, foram 

obtidas e adaptadas do modelo Questionaire Catalogue (Q-Cat), proposto por Hornback e Eagles 

(1999), que contém uma lista de 177 perguntas. Este método foi aplicado de forma mais ampla e 

representativa por Muniz (2006), que desenvolveu uma série de relações entre as 103 questões 

que foram divididas em 9 capítulos, os quais eram resultantes de cada etapa do questionário, 

obtendo, assim, resultados em etapas distintas no Q-Cat. 

Assim, este questionário se presta como instrumento para a obtenção dos resultados 

relacionados aos três objetivos específicos do presente trabalho, com base em três capítulos do 

método desenvolvido por Hornback e Eagles (1999), quais sejam:  

- CAPÍTULO I: Perfil dos Visitantes – Este tópico procura apresentar dados dos 

visitantes referentes à sua origem, hábitos de consumo, necessidades como consumidor, padrões 

comportamentais, dados pessoais e profissionais. 

- CAPÍTULO II: Características da Viagem - Este visa a identificar informações 

relacionadas à viagem realizada pelo visitante da APA, tais como: tipo de acomodação utilizada, 

forma de transporte utilizada, tempo de permanência, motivação da viagem, entre outras. 

- CAPÍTULO III: Características da Visita – Neste capítulo se torna possível 

identificar parâmetros que serão utilizados para analisar a qualidade da experiência vivida 

durante a atividade embarcada de observação da Baleia Franca, motivação da viagem, entre 

outras. 

Este instrumento (ver Apêndice) foi aplicado com os visitantes e turistas que 

participavam das atividades de observação embarcada de baleias no norte da APA da Baleia 

Franca, logo após o término destas atividades. A partir da aplicação de um pré-teste na área de 

estudo, foi possível realizar correções e adequações no instrumento de coleta de dados, 

necessários para tornar a aplicação mais prática e eficaz. 

Ressaltando os objetivos de identificar indicadores e, posteriormente, analisar a qualidade 

da experiência do visitante, os questionários foram aplicados tanto à bordo da embarcação, 

durante a navegação de retorno à base, como na própria base da operadora, após o término de 

toda a atividade.  



119 

 

 

 

Após a aplicação dos pré-testes, constatou-se que o tempo de navegação de retorno 

durava em média 17 minutos, mas que variava muito mediante a distância dos grupos de baleias 

da base. Quanto ao tempo de aplicação de cada questionário, estes duravam em média 4 minutos 

por entrevistado. Sabendo-se que as médias de grupos por embarcação variavam entre 15 

passageiros, percebeu-se a necessidade de obter apoio a partir da seleção e qualificação de uma 

equipe de pesquisadores para a realização deste procedimento. 

Desse modo, contou-se com o apoio de 21 voluntários, entre eles, acadêmicos e 

profissionais dos cursos de Ciências Biológicas, Oceanografia, tanto quanto profissionais de 

outras áreas. Os acadêmicos correspondem às seguintes universidades: Universidade do Vale do 

Itajaí e Universidade de Joaçaba. 

Os dados foram coletados nas operações dos fins de semana de uma operadora localizada 

no município de Imbituba, entre os meses de agosto e novembro de 2009. A cada fim de semana, 

os voluntários se revezavam, de modo que a coleta era feita por, no mínimo, 2 pesquisadores e, 

no máximo, 5, dependendo das confirmações dos agendamentos dos visitantes com a operadora, 

que era previamente consultada antes da formação das equipes para cada fim de semana. 

Foram realizadas 17 saídas de campo para a coleta dos dados amostrais. Segue abaixo a 

relação das datas das saídas de campo realizadas no ano de 2009. 

 

QUADRO 2 - Quantidade e datas das saídas de campo, realizadas durante o período de coleta de dados amostrais no 

ano de 2009.  

No de 

saídas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Data das 

saídas 
15/8 29/8 30/8 5/9 6/9 7/9 13/9 19/9 20/9 3/10 4/10 10/10 12/10 24/10 31/10 1/11 2/11 

 

O rodízio de pesquisadores voluntários permitiu que houvesse maior percepção deles para 

as sugestões de melhorias na logística da operação, da mesma forma que possibilitou uma 

melhor avaliação quanto à eficácia do método de aplicação dos questionários. 

Tal rodízio possibilitou, ainda, evitar uma tendência nas respostas captadas pelos 

pesquisadores, tornando-os neutros e cientes das diferentes possibilidades de abordagens, 

situações e ambientes que podem ser aproveitados para a aplicação dos questionários. 

Yin (2005) relata alguns aspectos-chave para a eficiência de uma equipe bem treinada para 

a coleta de dados. O autor afirma que é necessário compreender que cada pesquisador deve ser 

capaz de trabalhar como um pesquisador ―sênior‖ e que este deve ser capaz de tomar decisões 

inteligentes sobre os dados que estão sendo coletados. Nesse sentido, foram realizados 
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treinamentos prévios com os voluntários (ver apêndice) com o intuito de tornar os dados 

coletados os mais representativos possível. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Uma vez obtidos os dados amostrais em campo, torna-se, agora, necessário detalhar os 

procedimentos utilizados para a análise dos dados e, dessa forma, o presente item se encontra 

dividido de acordo com os objetivos específicos estabelecidos no presente estudo. 

 

3.4.1 Caracterização da visita e do visitante 

 

Após aplicação dos questionários com os visitantes que realizaram as atividades de 

observação embarcada de cetáceos na APA da Baleia Franca, buscou-se interpretar os dados da 

aplicação do questionário adaptado do Q-Cat por meio de análises estatísticas univariadas e 

multivariadas. 

Foram coletados 176 questionários, respondidos por meio de abordagens realizadas pela 

equipe técnica durante a navegação de retorno nas atividades de observação de cetáceos, bem 

como após o desembarque dos visitantes no ponto de origem da atividade. 

Os questionários foram tabulados a partir do aplicativo Microsoft Excel 97. Após 

tabulação, foram gerados gráficos e porcentagens de cada resposta. Posteriormente, os dados 

tabulados foram submetidos a uma análise estatística multivariada, de forma a obter informações 

relevantes por meio do cruzamento das variáveis que dizem respeito às características da 

visitação e do perfil do visitante. Os dados obtidos por meio da análise estatística multivariada de 

gráficos foram gerados a partir do aplicativo Statistica 6.0. 

A técnica de análise estatística multivariada se refere a um conjunto de métodos 

estatísticos que torna possível a análise simultânea de variáveis múltiplas para cada indivíduo, 

objeto ou fenômeno observado.  Métodos que permitem a análise simultânea de mais de duas 

variáveis podem ser considerados como integrantes da análise multivariada. (CORRAR et al., 

2007). Segundo os mesmos autores, somente as técnicas de estatística multivariada permitem 

que se explore a performance conjunta das variáveis e se determine a influência ou importância 

de cada uma, estando as demais presentes.  

Nesse sentido, a técnica específica de análise multivariada utilizada no presente estudo 

foi a de análise fatorial de correspondência (AFC). A análise de correspondência é especialmente 

indicada para descrever matrizes com grande volume de dados discretos e sem uma estrutura 
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claramente definida. (CARVALHO; STRUCHINER, 1992). Procura-se encontrar, por meio da 

análise de correspondência, as relações recíprocas, associações e oposições entre variáveis e 

amostras. (HILL, 1974). 

Desse modo, foram utilizados dois tipos de tabelas na análise fatorial de correspondência, 

são elas: tabelas de frequências observadas e gráficos dispostos em espaço bi-dimensional, este 

último também chamado de gráfico em espaço simplex. 

No que diz respeito à tabulação dos dados para a futura análise de correspondência, é 

importante ressaltar os dois tipos de tabelas utilizadas para a geração de gráficos, são elas: a 

tabela lógica e a tabela de códigos condensados. Estas duas são utilizadas para a análise de 

correspondência, porém, com funções distintas. Enquanto a tabela lógica permite o agrupamento 

dos indivíduos entrevistados em função da variável em questão, a tabela de códigos condensados 

foca as próprias variáveis, proporcionando uma melhor análise, relacionando-as através de 

tabelas de frequências observadas, sendo estas utilizadas na análise da qualidade da experiência 

do visitante, descrita nos itens que seguem no presente capítulo. 

No que se refere à tabela lógica, pressupõe-se que os dados já tenham sido organizados 

em categorias, através de uma categorização ou análise de conteúdo prévia à realização da AFC. 

Por conseguinte, as respostas qualitativas dos participantes podem transformar-se em dados 

quantitativos, mais propriamente em 0 ou 1. Assim, 0 significa que nenhuma das palavras/frases 

respondidas pelo sujeito se enquadra em alguma das categorias criadas, isto é, denota a ausência 

de resposta numa dada categoria; 1 indica que um dado indivíduo refere na sua resposta 

alguma(s) das palavras/frases que estão classificadas numa dada categoria. (OLIVEIRA; 

AMARAL, 2007). 

A partir da tabulação dos dados coletados com os visitantes da APA da Baleia Franca, a 

AFC produz tabelas de dados intermediários antes da análise de correspondências propriamente 

dita. Os tipos de tabelas mais utilizadas são as de frequências ou de contingências, nas quais se 

representam, em colunas, uma ou mais variáveis independentes que caracterizam os sujeitos e, 

em linhas, os elementos ou as variáveis (qualitativas) dependentes que se pretende pesquisar, por 

exemplo, palavras ou frases que correspondem às respostas dos participantes em relação à 

questão considerada, conforme a análise que se está realizando. (OLIVEIRA; AMARAL, 2007). 

No que se refere à análise dos gráficos em espaço bidimensional, ressalta-se que cada 

categoria (por exemplo, as notas de 1 a 5) de cada variável (por exemplo, a percepção do 

atendimento dos operadores) é representada por um ponto e as distâncias entre os pontos 

representam as relações entre as variáveis que se deseja analisar. Por conseguinte, é essencial a 
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compreensão do modelo utilizado para a determinação destas distâncias. (GREENACRE, 1981). 

A distância entre duas categorias, dispostas em uma coluna da matriz, é calculada a partir de seu 

perfil de coluna e levando em consideração o ―peso‖ de cada linha, ou seja, o total desta linha no 

total de elementos da matriz. Esta operação é repetida para as linhas. Assim, estas categorias têm 

uma localização no espaço que é função, simultaneamente, de seu perfil de linha e do ―peso‖ de 

cada coluna no total da matriz. 

Desse modo, cada categoria de cada variável tem calculada sua distância para todas as 

demais, configurando uma nuvem de pontos em um espaço multidimensional. Idealmente, se 

observaria a distribuição desta ―nuvem‖ de variáveis no espaço, verificando suas relações.  

(CARVALHO; STRUCHINER, 1992). 

 

3.4.2 Validação das variáveis para a qualidade da experiência 

 

Após a utilização da AFC para a caracterização da visita e do perfil do visitante que 

realiza as atividades embarcadas de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca, torna-se 

necessário apontar os principais parâmetros da percepção, nos questionários, da experiência do 

visitante para que seja possível analisar a relação deles por meio do mesmo método estatístico de 

AFC. 

Para a validação das variáveis aplicadas no instrumento de coleta de dados com o 

objetivo de utilizá-los nas análises da qualidade da experiência do visitante, foram realizados 

cruzamentos entre estas variáveis, a fim de obter as melhores possibilidades de relações entre 

eles, proporcionando dados consistentes e representativos. Para tanto, segue (Quadro 3) a relação 

de variáveis apontadas no questionário aplicado. 

 

QUADRO 3 - Variáveis e suas nomenclaturas utilizadas na análise de correspondência. 

Nomenclatura Variáveis 

Aplic Tipo de aplicação de questionário 

Barcos Embarcação 

Trip Tripulação 

Segur Segurança 

Atend Atendimento 

Esclar Esclarecimento 

Eb-Db Embarque/Desembarque 

Avist Quantidade de baleias avistadas 
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N
o
Vis Número de visitantes próximos 

EmbPx Embarcações próximas 

EsA Esclarecimentos sobre a APA da Baleia Franca 

EsB Esclarecimentos sobre as baleias 

Dur Duração da atividade 

Exp Como experiência 

Clima Condições climáticas do dia 

Entret Como entretenimento para a família 

C/B Custo x Benefício 

Água Qualidade da água das praias 

Sinal Sinalização da rodovia 

Acesso Acesso até a operadora turística 

Hosp Hospitalidade 

Infra Infraestrutura Turística 

R1 1
a
 prioridade de melhorias na região 

R2 2
a
 prioridade de melhorias na região 

R3 3
a
 prioridade de melhorias na região 

cTx Contra a cobrança de taxa às operadoras 

TxN Neutro à cobrança de taxa às operadoras 

TxF A favor da cobrança de taxa às operadoras 

cTxV Contra a cobrança de taxa aos visitantes 

TxVN Neutro à cobrança de taxa aos visitantes 

TxVF A favor da cobrança de taxa aos visitantes 

cVD Contra a limitação de visitantes por dia 

VDN Neutro à limitação de visitantes por dia 

VDF A favor da limitação de visitantes por dia 

 

A partir do Quadro 3, as variáveis foram divididas em três grandes grupos de variáveis: 

percepção dos serviços, percepção da experiência e percepção da infraestrutura. Os dados desta 

divisão são apresentados na Quadro 4. 

 

QUADRO 4 - Variáveis utilizadas no questionário Q-Cat, divididas a partir de grupos de percepção para futura 

análise das relações entre eles. 

Nomenclatura Variáveis 

  Percepção da infraestrutura 

ED Acesso de embarque/desembarque 
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Bc Barcos 

Ag Qualidade da água das praias 

Sn Sinalização das vias 

Ac Acesso até a operadora 

If Infraestrutura 

 

  

 

Percepção dos serviços 

Tr Tripulação 

Sg Segurança 

At Atendimento 

Es Esclarecimentos 

EsA Esclarecimentos sobre a APA da Baleia Franca 

EsB Esclarecimentos sobre as baleias francas 

Hs Hospitalidade 

 

  

 

Percepção da experiência 

Vt Se pretende voltar 

QtCe Quantidade de cetáceos no local de observação 

QtVi Quantidade de visitantes na embarcação 

QtEb Quantidade de embarcações ao redor 

Dr Duração da atividade 

Ex Experiência 

Cl Clima 

Et Entretenimento 

CB Custo x benefício 

 

  

 

Percepção das condições para preservação 

Inf Ranquing da infraestrutura 

Srv Ranquing dos serviços 

Psv Ranquing da preservação 

TO Taxa aos operadoras 

TV Taxa aos visitantes 

VD Limite de visitantes /dia 

lED Limite de embarcações /dia 
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É a partir das variáveis cruzadas no Quadro 4 que os dados coletados serão avaliados por 

meio do método estatístico de análise fatorial de correspondência. Para tanto, os cruzamentos 

estão relacionados entre as variáveis dos grupos de percepção, quais sejam: experiência x 

serviços; experiência x infraestrutura; serviços x infraestrutura; condições para preservação x 

experiência; condições para preservação x serviços; condições para preservação x infraestrutura. 

A partir do estabelecimento destes parâmetros, tornou-se possível analisar a qualidade da 

experiência do visitante a partir da relação das percepções dos visitantes entre os grupos 

levantados. 

 

3.4.3 Análise da qualidade da experiência do visitante 

 

Com o propósito de analisar a qualidade da experiência e o perfil do visitante do turismo 

de observação embarcado de cetáceos, o presente item buscou interpretar os dados dos 

questionários Q-Cat utilizados na coleta de dados.  

Para tanto, uma vez obtidas as variáveis a partir dos grupos de percepção dos visitantes 

na etapa anterior deste capítulo, tornou-se possível realizar uma análise da qualidade da 

experiência destes por meio das análises lineares e multivariadas. 

Para a realização da análise linear, foram geradas tabelas com as porcentagens das 

respostas obtidas na coleta de dados amostrais, a qual permitiu uma avaliação isolada das 

variáveis apontadas no item anterior. 

Para a realização da análise multivariada, foram gerados gráficos em 2D e tabelas de 

frequência, obtidos pelo método estatístico AFC. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a metodologia proposta, os resultados se apresentam em conformidade 

com a análise dos dados estabelecida na metodologia. Assim, este capítulo está dividido levando 

em consideração as seguintes análises: característica da visitação, análise da percepção do 

visitante e adequação da ferramenta de análise da percepção aos modelos de planejamento e 

gestão de uso público aplicados em áreas protegidas no caso específico da percepção e 

experiência do visitante daAPA da Baleia Franca na observação de cetáceos. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA VISITA E DO VISITANTE 

 

Os itens que seguem apresentam os resultados da análise da caracterização da visita e do 

visitante a partir da aplicação do questionário utilizado como instrumento de coleta de dados na 

área de estudo. Desse modo, os resultados se apresentam divididos a partir das análises linear e 

multivariada dos dados obtidos. 

 

4.1.1 Análise univariada das características da visita e do visitante 

 

Conforme a Tabela 1, constata-se que grande parte dos visitantes que realizam a atividade 

de observação de cetáceos se origina da região sul e sudeste do país, predominantemente nos 

estados de Santa Catarina (29%), Rio Grande do Sul (29%), São Paulo (13%) e Paraná (11%). 

 

TABELA 1 - Origem dos visitantes que realizaram observação embarcada de baleias na APA da Baleia Franca. 

 

Origem 

Local SC RS PR SP MG MT ES DF RJ MS GO CE Outros 

% 29 29 11 13 4,5 0 0,6 0 3,4 0 1,1 0,6 7,4 
 

Com relação à faixa etária dos visitantes (Tabela 2), percebe-se que há maior frequência 

de indivíduos entre 21 e 30 anos (29,5%) e 31 e 40 anos (29,5%), seguido de indivíduos com 

maior idade, de 41 a 50 anos (17,6%) e de 51 a 60 anos (13,1%). 
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TABELA 2 - Faixa etária dos visitantes que realizaram observação embarcada de baleias na APA da Baleia Franca. 

 

Faixa etária 

Média de idade 10 a 15 16 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 mais de 71 

% 2,8 2,8 29,5 29,5 17,6 13,1 3,4 0,6 
 

Quanto à frequência em que os turistas de observação de baleias visitam a APA da Baleia 

Franca por ano, a Tabela 3 confirma que grande parte destes (43,2%) visitou a APA pela 

primeira vez, seguido de uma vez por ano (19,9%) e de duas a três vezes por ano (17,6%). 

Destaca-se certa representatividade de residentes da região de Imbituba e Garopaba que 

realizaram a atividade de observação de cetáceos (10,8%). Constata-se serem poucos os 

indivíduos que frequentam a APA da Baleia Franca mais de 6 vezes por ano, sendo 2,3% os 

indivíduos que frequentam de seis a sete vezes por ano e 2,8% os que frequentam mais de dez 

vezes por ano. 

 

TABELA 3 - Frequência com que os indivíduos visitam a APA da Baleia Franca por ano. 

 

Frequência que visita a APA da Baleia Franca 

Frequência 
Primeira 

vez 1x 2 a 3x 4 a 5x 6 a 7x  8 e 9x mais de 10 residente 

% 43,2 19,9 17,6 3,4 2,3 0 2,8 10,8 
 

Quanto à descrição dos acompanhantes dos visitantes, percebe-se, na Tabela 4, que a 

maioria dos visitantes realiza a atividade de observação de baleias na APA da Baleia Franca 

acompanhada da família (62,5%) e de amigos (26,7%). Percebe-se, ainda, que indivíduos que 

realizaram a atividade sozinhos (5,7%) tiveram maior representatividade do que os que vieram 

em excursões (4%). 

A representatividade dos turistas que vêm em família pode ser justificada pela 

atratividade dos roteiros turísticos que o município de Imbituba e outros municípios contidos na 

APA da Baleia Franca oferecem, possibilitando a satisfação de visitantes de todas as faixas 

etárias. 

 

TABELA 4 - Descrição dos acompanhantes dos visitantes que realizam a observação embarcada de 

baleias na APA da Baleia Franca. 
 

Com quem veio? 

Veio com Sozinho Família Amigos Casal Em excursão  Outro N/R 

% 5,7 62,5 26,7 0,6 4 0 0,6 
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No que diz respeito aos gastos dos visitantes por dia, a Tabela 5 revela que a média de 

gastos é bem dividida entre as variáveis, porém grande parte dos visitantes (23,9%) gasta mais de 

R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, outra parcela de visitantes costuma gastar entre R$ 101,00 e 

R$ 150,00 (19,9%), seguido daqueles que gastam entre R$ 61,00 e R$ 80,00 (14,2%), voltando 

para uma média maior daqueles que gastam entre R$ 151,00 e R$ 200,00 (13,1%). 

Os dados de gastos dos visitantes podem indicar que seus hábitos de consumo, tanto 

quanto sua classe social, corroboram a premissa de que o turismo de observação de cetáceos 

abrange tanto as classes com hábitos de alto poder de consumo quanto as de baixo poder de 

consumo, dada a grande equidade das porcentagens dispostas ao longo das opções de respostas 

na variável ―média de gastos por dia‖. 

Não obstante, comparando estes dados com os das tabelas anteriores, houve certa 

representatividade de indivíduos que não responderam a esta questão (7,4%). 

 

TABELA 5 - Média de gastos por dia dos visitantes que realizaram a observação embarcada de baleias na APA da Baleia 

Franca. 

 

Média de gastos por dia 

Valores 10 a 30 31 a 60 61 a 80 81 a 100 101 a 150 151 a 200 mais de 200 N/R N/A 

% 4 8,5 14,2 8 19,9 13,1 23,9 7,4 1,1 
 

Quando perguntado aos turistas qual era sua maior motivação em visitar a APA da Baleia 

Franca (Tabela 6), constatou-se que a maioria (76,7%) foi motivada pela possibilidade de 

realizar atividades de ecoturismo no local, seguida daqueles que foram motivados pela família 

(13,1%) e por motivos de negócios (5,1%). Este dado em específico indica a representatividade 

do produto ecoturismo como elemento de divulgação deste destino turístico. 

 

TABELA 6 - Motivação do turista em visitar a APA da Baleia Franca. 

 

Por que veio? 

Motivação Ecoturismo Família Negócios Amigos Outros N/R 

% 76,7 13,1 5,1 1,7 3,4 0 
 

No que se refere às formas pelas quais os visitantes tomaram conhecimento do turismo de 

observação de baleias na APA da Baleia Franca (Tabela 7), destaca-se a internet (40,3%) como o 

meio mais utilizado pelos visitantes, seguido da família e amigos (36,9%). Outro meio de grande 

representatividade são reportagens televisivas (11,9%) e em jornais e revistas (8,5%).  

Folhetos, brochuras e indicações nos meios de hospedagem, quando comparado com os 

dados anteriores, não tiveram grande representação (6,3%), seguido de artigos, publicações 
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(3,4%) e roteiros de viagem (2,3%). Neste último caso, a baixa representatividade dos roteiros de 

viagem corrobora a premissa do baixo índice de excursionistas na Tabela 7. 

Dados os perceptíveis avanços da tecnologia ao longo dos últimos anos, é possível 

confirmar que a internet se revela como o melhor meio de comunicação e busca de informações 

que auxilia em viagens, especialmente em se tratando de dados referentes a destinos turísticos 

com os serviços que podem ser encontrados em cada região. 

 

TABELA 7 - Meios pelos quais os visitantes tomaram conhecimento da atividade de observação de baleias na APA 

da Baleia Franca. 

 

Por quais meios soube da atividade? 
Meios de 

divulgação 
Família, 
amigos 

Artigos e 
publicações 

Folhetos, 
brochuras 

Roteiros de 
agencias 

Hospedagem 
Centro de 

informações 
Jornais e 
revistas 

Internet 
TV, 

 reportagem 
Outros N/R 

% 36,9 3,4 6,3 2,3 6,3 1,1 8,5 40,3 11,9 1,1 2,3 
 

Quanto ao tempo de permanência dos visitantes na região da APA (Tabela 8), constatou-

se que a maior parte destes (46%) permanecem entre 3 e 4 dias na região, seguido de 2 dias 

(22%) e menos de 1 dia (13,6%). Uma pequena parcela dos visitantes (5,1%) permanece mais de 

7 dias na APA, havendo também uma parcela representativa de indivíduos inclusos na variável 

N/A (Não se aplica, com 9,1%), sendo estes os indivíduos representados por residentes da 

comunidade local. 

 

TABELA 8 – Tempo de permanência do visitante no município de Imbituba. 

 

Quanto tempo permaneceu? 

Permanência menos de 1 dia 2 dias 3 a 4 dias 5 a 6 dias mais de 7 N/R N/A 

% 13,6 22,2 46 1,7 5,1 2,3 9,1 
 

Quanto aos meios de hospedagem utilizados pelos visitantes da APA da Baleia Franca, 

constatou-se que a grande maioria destes se hospeda em pousadas (44,9%) e hotéis (22,7). Outra 

parte representativa se hospedou em residências de amigos ou familiares (15,9%). Para aqueles 

incluídos no grupo da variável N/A (não se aplica - 11,4%), sugere-se que sejam residentes da 

comunidade local (Tabela 9). 

 

TABELA 9 - Meios de hospedagem utilizados pelos visitantes que realizaram a atividade de observação de baleias na 

APA da Baleia Franca. 
 

Onde se hospedou? 

Acomodação Casa de amigo/família Hotel Pousada Camping Casa alugada N/A N/R Outros 

% 15,9 22,7 44,9 1,1 1,1 11,4 2,3 0,6 
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Quando perguntado aos visitantes se eles gostariam de retornar, observou-se um alto 

índice de respostas afirmativas, com 90,3%, havendo apenas 5,1% das respostas indicando que 

os visitantes não voltariam a realizar esta atividade novamente. 

Pode-se justificar as respostas negativas por diversos motivos, como: insatisfação por não 

ter visto uma quantidade de baleias que excedesse sua expectativa; ter enjoado durante a 

navegação; ter sido mal atendido durante a operação; ou mesmo por estar satisfeito pelo 

resultado da atividade e não sentir necessidade de repeti-la. 

 

TABELA 10 - Se pretende voltar a realizar a atividade de observação de baleias na APA da Baleia Franca. 

 

Se pretende voltar 

Resposta Sim Não N/R 

% 90,3 5,1 4,5 
 

A partir da análise dos dados lineares acima expostos, tornou-se possível apresentar as 

principais características da visitação através de uma visão unilateral a respeito das variáveis 

apresentadas, estando dispostas em porcentagens de respostas de um determinado grupo de 

visitantes que realizaram a atividade embarcada de observação de cetáceos na APA da Baleia 

Franca no ano de 2009.   

 

4.1.2 Análise multivariada da característicação da visita 

 

Como continuidade à análise anterior, os resultados a seguir foram obtidos através da 

análise multivariada dos dados pelo método estatístico de Análise de Correspondência, 

utilizando o aplicativo Statistica 6.0.  

A Figura 9 relaciona a variável ―gasto médio por dia‖ com a ―faixa etária‖ dos visitantes. 

A análise da distância qui-quadrado e da proximidade entre as variáveis no cruzamento dos eixos 

x e y constata a premissa, anteriormente mencionada na análise linear destes dados, de que 

grande parte dos respondentes se enquadra na faixa etária de 21 a 30 anos, havendo, ainda, 

proximidade desta variável com os grupos de respondentes que gastam em média de R$ 101,00 a 

150,00 e com aqueles que gastam em média de R$ 151,00 a R$ 200,00. 

Percebeu-se através da análise da distância qui-quadrado no eixo principal que houve 

poucos respondentes que costumam gastar de R$ 10,00 a R$ 30,00, de modo que a faixa etária 

dos respondentes mais próxima a esta variável foi a de indivíduos entre 51 e 60 anos de idade. 
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Houve relação, ainda, do grupo desta faixa etária com respondentes que gastam em média de R$ 

31,00 a R$ 60,00. É muito provável que estes indivíduos tenham poucos gastos, uma vez que se 

encontram com suas famílias e que estas acabam arcando com a maioria de seus gastos. 

Constata-se a relação de proximidade entre o grupo de indivíduos com faixa etária entre 

41 e 50 anos com o grupo de respondentes que gastam em média de R$ 61,00 a R$ 80,00, tanto 

quanto os respondentes que gastam mais de R$ 200,00. Houve, ainda, relação de proximidade 

entre indivíduos com faixa etária de 31 a 40 anos com o grupo de respondentes que gastam mais 

de R$ 200,00, tanto quanto os respondentes que gastam de R$ 81,00 a R$ 100,00. 

Portanto, de acordo com a Figura 9, são os indivíduos com idades entre 31 a 40 anos que 

possuem maiores gastos por dia em viagens que envolvem as atividades de observação de 

cetáceos. Possivelmente, grande parte destes indivíduos viaja com suas famílias, fato que 

justifica os altos gastos. 

 

FIGURA 9 - Relação entre despesas e a faixa etária dos visitantes que realizam a atividade de observação de 

cetáceos na APA da Baleia Franca. 

 

 

 

 Legenda: 

Média de gastos por dia Faixa etária 
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A Figura 10 apresenta a relação entre as variáveis ―permanência‖ (dias), ―frequência de 

visitações por ano‖ (frequência) e a ―faixa etária‖ dos visitantes foco do objeto do presente 

estudo. A partir da análise da distância qui-quadrado e da proximidade das variáveis no 

cruzamento dos eixos x e y, percebe-se que grande parte dos respondentes permanecem na região 

da APA da Baleia Franca em média de 3 a 4 dias (Permanência/dias: 3 a 4), estando na faixa 

etária de 31 a 40 anos (Idade: 31 a 40) e de 10 a 15 anos (Idade: 10 a15). Destes indivíduos, 

percebeu-se, ainda, relação dos respondentes que frequentam a região da APA da Baleia Franca 

de 2 a 3 vezes por ano (Frequência/ano: 2 a 3). 

Houve, igualmente, relação entre os indivíduos na faixa etária de 41 a 50 anos (Idade: 41 

a 50) com os respondentes que permanecem de 5 a 6 dias (Permanência/dias: 5 a 6) e com os que 

permanecem mais de 7 dias (Permanência/dias: mais de 7) na região da APA da Baleia Franca, 

sendo estes os indivíduos que frequentaram a região pela primeira vez. 

Notou-se, também, um grupo de respondentes que se apresentou mais distante do eixo 

principal, representado por indivíduos de faixa etária entre 21 a 30 anos de idade (Idade: 21 a 

30), os quais frequentam a região de 6 a 7 vezes por ano (Frequência/ano: 6 a 7) ou mais de 10 

vezes ao ano (Frequência/ano: mais de 10). 

Constata-se que os indivíduos mais jovens, com faixa etária de 21 a 30 anos de idade 

(Idade: 21 a 30), frequentam a região da APA da Baleia Franca com mais frequência, porém 

permanecem menos dias. Ao contrário de indivíduos mais velhos, representados pelas variáveis 

de faixas etárias com mais de 30 anos de idade (Idade: 31 a 40, Idade: 41 a 50 e Idade: 51 a 60), 

que frequentam a região menos vezes ao ano, porém permanecem mais tempo. 
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FIGURA 10 - Relação entre permanência (dias), frequência de visitações por ano e faixa etária dos que 

realizam a atividade de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca. 

 

 

A Figura 11 apresenta a relação entre as variáveis ―frequência de visitações por ano‖ 

(Frequência/ano) e ―caracterização dos acompanhantes dos visitantes‖, objetos do presente 

estudo. A partir da análise da distância qui-quadrado e da proximidade das variáveis ao eixo 

principal, percebe-se que grande parte dos respondentes frequentam em média de 2 a 3 vezes ao 

ano (Frequência/ano: 2 a 3). Percebeu-se que houve relação por proximidade desta variável com 

os visitantes que vêm acompanhados da família (Veio com: família). Não obstante, esta variável 

teve, ainda, relação de proximidade com grupos de respondentes que frequentam a região de 6 a 

7 vezes ao ano (Frequência/ano: 6 a 7). 

Percebe-se que houve relação dos indivíduos que frequentam a região da APA da Baleia 

Franca de 4 a 5 vezes ano (Frequencia/ano: 4 a 5) com o grupo de respondentes que afirmam vir 

acompanhados de amigos (Veio com: amigos). Esta última variável (Veio com: amigos) teve, 

ainda, relação com indivíduos que frequentam a região apenas 1 vez ao ano (Frequência/ano: 1). 

 Legenda: 

Tempo de permanência (dias) Frequência de visitações por ano Faixa etária 
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Constata-se, ainda, que os respondentes que afirmaram ter vindo de excursão (Veio com: 

excursão) são os mesmos que frequentaram o local pela primeira vez (Frequência/ano: primeira 

vez), uma vez que estas duas variáveis se relacionam por proximidade no gráfico. 

O grupo de respondentes que frequentam a região mais de 10 vezes ao ano 

(Frequência/ano: mais de 10) parece estar isolado e distante do cruzamento dos eixos x e y, o que 

permite afirmar que são poucos os respondentes que costumam visitar a região mais de 10 vezes 

ao ano. Porém, percebe-se que esta variável pode ter relação tanto com indivíduos que visitam a 

região sozinhos (Veio com: sozinho) quanto com a família (Veio com: família). 

 

FIGURA 11 - Relação entre a frequência de visitações por ano e a caracterização dos acompanhantes do 

visitante que realizou a atividade de observação embarcada de cetáceos na APA da Baleia Franca. 

 

 

A Figura 12 oferece a relação entre os meios de hospedagem utilizados (Hospedagem), a 

faixa etária (Idade) e a média de gastos (Gastou) dos visitantes que realizaram a atividade de 

observação embarcada de cetáceos na APA da Baleia Franca. Percebe-se, a partir da 

proximidade entre as variáveis, que grande parte dos respondentes se hospedou em pousadas, 

 Legenda: 

Caracterização dos 
acompanhantes do visitante Frequência de visitações por ano 
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tendo esta variável relação com os indivíduos na faixa etária de 31 a 40 anos (Idade: 31 a 40) e 

com aqueles que gastam em média de R$ 61,00 a R$ 80,00 (Gastou: 61 a 80). 

Outro grupo de relações ocorre entre os indivíduos com faixa etária de 21 a 30 anos de 

idade (Idade: 21 a 30), os quais aparentaram ter relação com a hospedagem em campings 

(Camping), na casa de amigos (Casa de amigo), tanto quanto em pousadas (Pousada). Os 

indivíduos desta faixa etária tiveram, também, relação com os gastos médios que vão de R$ 

81,00 a 100,00 (Gastou: 81 a 100) e de R$ 101,00 a R$ 150,00 (Gastou: 101 a 150). 

O último grupo de relações se apresentou entre os indivíduos que se hospedaram em 

hotéis (Hotel), tendo estes uma faixa etária de 41 a 50 anos (Idade: 41 a 50) e de 61 a 70 anos de 

idade (Idade: 61 a 70), bem como uma média de gastos de R$ 151,00 a R$ 200,00 (Gastou: 151 a 

200) e de mais de R$ 200,00 (Gastou: mais de 200). 

Constata-se, portanto, que os indivíduos mais jovens (de 21 a 30 anos de idade) procuram 

meios de hospedagem mais baratos, como: camping, casas de amigos, casas alugadas e até 

mesmo pousadas. Já os indivíduos entre 31 a 40 anos de idade, muitos já com família 

constituída, optam preferencialmente por pousadas. E indivíduos com mais de 40 anos preferem 

se hospedar em hotéis, uma vez que estes lhes fornecem mais condições de usufruir de conforto e 

serviços de maior qualidade. 
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FIGURA 12 - Relação entre o meio de hospedagem utilizado, a faixa etária e a média de gastos dos visitantes que 

realizaram a atividade de observação embarcada de cetáceos na APA da Baleia Franca. 

 

 

4.2 ANÁLISE DA QUALIDADE DA EXPERIÊNCIA DO VISITANTE 

 

Os resultados deste capítulo se encontram divididos em duas fases, quais sejam: análise 

univariada; e análise multivariada da qualidade da experiência do visitante, tendo como base os 

parâmetros da qualidade da experiência utilizados no questionário, instrumento de coleta de 

dados do presente estudo. 

 

4.2.1 Análise univariada dos parâmetros de qualidade da experiência do visitante 

 

Os resultados deste item foram divididos em três tabelas, de modo que representam três 

grupos distintos de indicadores da percepção do visitante, são eles: Percepção da Operação 

(Tabela 11); Percepção da Experiência (Tabela 12); Percepção da Infraestrutura (Tabela 13). 

 Legenda: 

Faixa etária 
 

Meio de hospedagem utilizado Média de gastos por dia 
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Ao analisar a Tabela 11, percebe-se, de modo geral, que as variáveis receberam poucas 

notas 1 e 2, portanto, a maioria das variáveis recebeu notas entre 3 e 5. A variável ―barcos‖ teve 

sua nota máxima 5 com 43,75 % dos respondentes e nota mínima 2 com 1,14 % dos 

respondentes. 

A variável ―tripulação‖ teve nota máxima 5 com 73,3% dos respondentes e nota mínima 

3 com 5,68%. Da mesma forma, a variável ―segurança da operação‖ teve nota máxima 5 com 

67,05% de representação dos visitantes e nota mínima 3 com 6,82%. A variável ―atendimento‖ 

recebeu nota máxima 5 com 65,91% de respondentes e nota mínima 2 com 0,57%.  

A variável ―esclarecimento‖ recebeu nota máxima 5 com 60,23% de representação de 

respondentes e nota mínima 1 com 2,27%. Já a variável ―acesso de embarque/desembarque teve 

a menor representação em porcentagem de visitantes que deram nota máxima 5, com 29,55%, 

sendo esta a variável com a maior quantidade de respondentes que deram nota mínima 1, com 

8,52%. 

As menores porcentagens de notas máximas 5 da Tabela 11 foram as variáveis ―barcos‖ e 

―acesso de embarque/desembarque‖ com 43,75% e 29,55% respectivamente. Já as maiores 

porcentagens de notas 5 são as variáveis ―tripulação‖ (73,3%) e ―segurança da operação‖ 

(67,05%). 

 

TABELA 11 - Resultados expressos em porcentagem dos questionários aplicados com os visitantes que 

realizaram a atividade de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca (Percepção da operação). 

 

PERCEPÇÃO DA OPERAÇÃO 

VARIÁVEIS 
NOTA 

1 2 3 4 5 N/R 

Barcos 0 1,14 12,5 41,48 43,75 1,14 

Tripulação 0 0 5,68 17,61 73,3 3,41 

Segurança da operação 0 0 6,82 25 67,05 1,14 

Atendimento 0 0,57 6,82 24,43 65,91 2,27 

Esclarecimento 2,27 1,14 5,11 28,98 60,23 2,27 

Acesso de embarque/desembarque 8,52 6,82 22,73 28,98 29,55 3,41 

 

Constata-se que os indicadores ―Quantidade de cetáceos avistada‖, ―Experiência‖ e 

―Entretenimento‖ (Tabela 12) são os únicos deste grupo de indicadores que não receberam nota 

1 pelos visitantes entrevistados. Estes três indicadores apresentam, ainda, porcentagens 

concentradas nas notas 3, 4 e 5. Isto significa que houve grande aceitação dos entrevistados no 

que se refere à qualidade da experiência nestes quesitos. 

A variável ―quantidade de cetáceos avistada‖ obteve nota máxima 5 com 64,2% dos 

respondentes e 1,7% dos respondentes atribuíram nota 2 a este quesito. A variável ―aglomeração 
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de visitantes na embarcação‖ recebeu nota máxima 5 de 64,77% dos visitantes e apenas 0,57% 

dos visitantes atribuiu nota mínima 1. A variável ―quantidade de embarcações próximas‖ teve 

representatividade de 75,77% dos respondentes que deram nota máxima 5 e 1,7% dos que deram 

nota mínima 1. 

A variável ―esclarecimento sobre a APA da Baleia Franca‖ recebeu nota máxima 5 de 

50% dos visitantes e nota mínima 1 atribuída a 3,41% dos visitantes pesquisados. A variável 

―esclarecimento sobre as Baleias Francas‖ recebeu nota máxima 5 de 60,23% dos visitantes e 

nota mínima 1 de 1,7% dos pesquisados. A variável ―duração‖ teve representatividade de 

64,77% de visitantes que deram nota máxima 5 para 0,57% de visitantes que deram nota mínima 

1. 

A variável ―experiência da atividade‖ teve nota máxima 5 de 75,57% dos visitantes. Já a 

nota mínima dada para esta variável foi a nota 2, dada por 1,14% dos respondentes. A variável 

―clima‖ obteve nota máxima 5 de 43,18% dos visitantes e nota mínima 1 de 1,7% dos visitantes. 

A variável ―entretenimento‖ recebeu nota máxima 5 de 77,27% dos respondentes. Já a 

nota mínima dada a esta variável foi 3, recebida de 5,68% dos respondentes. A variável ―custo x 

benefício‖ obteve representação de 51,7% de visitantes que deram nota máxima 5 para 0,57% de 

visitantes que deram nota mínima 1. 

Portanto, é possível afirmar que, em geral, os visitantes possuem uma percepção positiva 

no que se refere à qualidade de sua experiência (Tabela 12) se comparado com o grupo de 

variáveis da Percepção da Operação (Tabela 11). 

Constata-se, ainda, que os entrevistados possuem uma percepção positiva da operação 

turística e da qualidade de sua experiência na atividade de observação de cetáceos na APA da 

Baleia Franca. Isso se justifica pelas altas porcentagens de notas 5 nos dois primeiros grupos de 

indicadores apresentados – Percepção da Operação e Percepção da Experiência (Tabelas 11 e 

12).  

Por sua vez, percebe-se que das variáveis que receberam notas 1 pelos respondentes, estas 

tiveram um menor índice de notas 5. É o que ocorreu com  a variável ―esclarecimento sobra 

APA da Baleia Franca‖ que recebeu 3,41% de notas 1 e 50% de notas 5; e a variável ―Clima‖ 

que recebeu 1,7% de notas 1 e 43,18% de notas 5, fator que possibilita a confirmação de uma 

baixa percepção dos visitantes quanto à estas variáveis. 
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TABELA 12 - Resultados expressos em porcentagem dos questionários aplicados com os visitantes que 

realizaram a atividade de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca (Percepção da experiência). 

 

PERCEPÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

VARIÁVEIS 
NOTA 

1 2 3 4 5 N/R 

Quantidade de cetáceos avistada 0 1,7 12,5 19,32 64,2 2,27 

Aglomeração de visitantes na embarcação 0,57 1,14 6,82 25 64,77 1,7 

Quantidade de embarcações próximas 1,7 1,14 3,98 1,14 75,57 3,98 

Esclarecimento sobre a APA da Baleia Franca 3,41 1,7 11,36 27,84 50 5,68 

Esclarecimento sobre as Baleias Francas 1,7 1,7 6,25 26,14 60,23 3,98 

Duração 0,57 1,7 5,68 21,59 64,77 5,68 

Experiência da atividade 0 1,14 2,84 18,75 75,57 1,7 

Clima 1,7 3,98 21,59 25 43,18 4,55 

Entretenimento 0 0 5,68 13,64 77,27 3,41 

Custo x benefício 0,57 0,57 10,23 33,52 51,7 3,41 

 

No que se refere ao grupo de variáveis da Percepção da Infraestrutura, constata-se que a 

variável ―qualidade da água das praias‖ obteve nota máxima 5 de 50% dos respondentes e nota 

mínima 1 de 0,57% dos pesquisados. Já a variável ―sinalização das vias públicas‖ teve apenas 

12,5% de respondentes que deram nota máxima 5 para 17,61% que deram nota mínima 1. No 

caso da variável ―acesso à operadora‖, esta recebeu nota máxima 5 de 11,93% dos respondentes 

e nota mínima 1 de 10,23% dos participantes da pesquisa. 

A variável ―hospitalidade‖ teve alto índice de respondentes que deram nota máxima 5, 

representados por 50,57% dos visitantes e um índice de apenas 1,7% dos respondentes que 

atribuíram nota mínima 1. A variável ―infraestrutura‖ obteve 17,61% de respondentes que deram 

nota máxima 5 e 6,25% de respondentes que deram nota mínima 1. 

Por sua vez, percebe-se que o grupo de variáveis da Percepção da Infraestrutura (Tabela 

13) foi o que apresentou maior dispersão das porcentagens ao longo das notas, de modo que a 

variação de representação de respondentes das notas 1 e 2 é de 0,57 a 19,32% e a variação das 

notas de 3 a 5 é de 10,2 a 50,57%.  

Já as variáveis ―qualidade da água das praias‖ e ―hospitalidade‖ foram as que receberam 

a menor porcentagem de notas 1 deste grupo com 0,57% e 6,25%, respectivamente, e também 

foram as que receberam maior porcentagem na nota 5, com 50% e 50,57%, respectivamente 

(Tabela 13). 

O grupo de variáveis da Percepção da Experiência (Tabela 12) apresentou também maior 

representatividade de respondentes entre as notas 3 e 5, com variação de 1,14% a 77,27%, já a 

representatividade de respondentes das notas 1 e 2 variaram de 0,57% a 3,98%. Percebeu-se, 

ainda, que as variáveis que apresentaram maior número de respondentes que atribuíram nota 
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máxima 5 foram: ―Quantidade de embarcações próximas‖, ―Experiência‖ e ―Entretenimento‖, 

com 75,57%, 75,57% e 77,27% respectivamente.  

A alta variação da quantidade de respondentes que deram notas 1 e 2 neste grupo indica 

que a atividade turística de observação embarcada de cetáceos na APA da Baleia Franca carece 

de infraestrutura para o turismo, principalmente no que se refere às variáveis ―sinalização das 

vias‖, ―acesso à operadora‖ e ―infraestrutura turística‖. 

É possível afirmar, ainda, que, de forma geral, a maioria dos visitantes entrevistados 

demonstrou ter tido uma boa experiência, mesmo frente às baixas porcentagens dos indicadores 

de Percepção da Infraestrutura (Tabela 13). 

 
TABELA 13 - Resultados expressos em porcentagem dos questionários aplicados com os visitantes que 

realizaram a atividade de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca (Percepção da infraestrutura). 

 

PERCEPÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

VARIÁVEIS 
NOTA 

1 2 3 4 5 N/R 

Qualidade da água das praias 0,57 1,7 11,93 31,25 50 4,55 

Sinalização das vias públicas 17,61 19,32 30,68 15,91 12,5 3,98 

Acesso à operadora 10,23 18,75 29,55 25,57 11,93 3,98 

Hospitalidade 1,7 2,27 10,23 30,68 50,57 4,55 

Infraestrutura turística 6,25 10,23 30,11 31,82 17,61 3,98 

 

Com relação às notas dadas pelos visitantes nas Tabelas 11, 12 e 13, constata-se que 

houve uma baixa porcentagem de visitantes que não responderam o questionário - representados 

com a sigla ―N/R‖ nas tabelas - durante o período de coleta de dados. As porcentagens de 

entrevistados que não responderam determinados indicadores das tabelas apresentadas variam de 

1,7% a 5,68%. 

Houve, ainda, uma baixa porcentagem de notas 1 nos grupos de indicadores de Percepção 

da Operação e Percepção da Experiência (Tabelas 11 e 12, respectivamente), com exceção do 

indicador ―Acesso de embarque/desembarque‖, que recebeu 8% das notas 1 deste grupo de 

indicadores. 

Já o grupo de variáveis da Percepção da Infraestrutura (Tabela 13) apresentou um índice 

de porcentagem alto de notas 1 nos indicadores ―sinalização nas vias públicas‖ e ―acesso à 

operadora‖, com 17,61% e 10,23%, respectivamente. 

O grupo de variáveis da Percepção da Operação (Tabela 11) e da Percepção da 

Experiência (Tabela 12) demonstraram ter a maioria das porcentagens concentradas nas notas 3, 

4 e 5. No grupo de variáveis da Percepção da Operação, as porcentagens das notas 1 e 2 variaram 

de 0,57% a 8,52%, já as porcentagens das notas de 3 a 5 variaram entre 5,68% e 67,05%. No 
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grupo de variáveis da Percepção da Qualidade da Experiência (Tabela 12), as porcentagens das 

notas 1 e 2 variaram de 0,57% a 3,98% e as porcentagens das notas de 3 a 5 variaram de 1,14% a 

77,27%. 

Portanto, é possível afirmar que a percepção dos visitantes quanto à infraestrutura 

turística é a mais afetada no que se refere à pouca satisfação e à menor qualidade da experiência, 

sendo o grupo de variáveis da Percepção da Infraestrutura o que apresentou níveis de satisfação 

bem distribuídos entre as notas. 

Dessa forma, os resultados da presente análise se caracterizam como tendo uma visão 

linear. Portanto, os dados gerados neste capítulo permitem apenas que as variáveis sejam 

analisadas individualmente, sem analisar as relações entre elas. 

 

4.2.2 Análise multivariada dos parâmetros da percepção da experiência do visitante 

 

Os resultados que seguem apresentam uma análise dos parâmetros da qualidade da 

experiência enumerados no questionário, instrumento de coleta de dados na área de estudo, a 

partir da relação entre as percepções de quatro grupos de parâmetros distintos: percepção da 

experiência; percepção dos serviços; percepção da infraestrutura; percepção da necessidade de 

preservação dos recursos naturais da APA da Baleia Franca. 

 

4.2.2.1 Análise da relação entre percepção da experiência e percepção dos serviços 

 

O presente sub-item destina-se a comparar a relação entre variáveis inseridas nos grupos 

da percepção da experiência e da percepção dos serviços. Para tanto, foram selecionadas de 

forma criteriosa determinadas variáveis que possam identificar relações e semelhaças, e com 

isso, mapear os padrões de comportamento dos visitantes. Deste modo, os sub-itens que se 

seguem apresentam a análise e discussão dos resultados da mesma forma. 

A Figura 13 revela que, a partir da proximidade das variáveis ao cruzamento dos eixos x e 

y, as variáveis que tiveram maior número de respondentes foram: Ex: 4 e Ex: 5 (notas 4 e 5 para 

a percepção da ―experiência‖), Et:4 e Et:5 (notas 4 e 5 para a percepção da atividade como 

―entretenimento‖) e CB: 4 e CB: 5 (notas 4 e 5 para a percepção do ―custo-benefício‖). Percebe-

se nitidamente que os grupos que deram notas 2 e 3 às variáveis antes mencionadas estão 

bastante distantes do eixo principal da Figura, indicando que estas variáveis receberam recebido 

poucas respostas em comparação aos grupos de notas 4 e 5. 
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Constata-se que os mesmos indivíduos que estão satisfeitos com a experiência (Ex) e com 

a atividade como um entretenimento (Et) são os que se encontram satisfeitos com a relação 

custo-benefício (CB) da atividade de observação embarcada de cetáceos na APA da Baleia 

Franca. 

 
FIGURA 13 – Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―entretenimento‖, ―custo x benefício‖ e 

―experiência da atividade‖.  

 

 

Ao buscar os grupos de respondentes com maior quantidade de respostas dadas, constata-

se que dos 132 visitantes que deram nota 5 a sua percepção da qualidade da experiência, 115 

também deram nota 5 a sua percepção da atividade de observação de cetáceos como um 

entretenimento e 79 respondentes deram novamente nota 5 para sua percepção da relação custo-

benefício da atividade de observação embarcada de cetáceos (Tabela 14). 

No que se refere ao total de cada nota das variáveis apontadas, tem-se um total de 90 

respondentes que deram nota 5 (CB: 5), 59 que deram nota 4 (CB: 4), 18 que deram nota 3 (CB: 

 Legenda: 

Entretenimento  
Experiência 

 
Custo X Benefício 

 



143 

 

 

 

3), um que deu nota 2 (CB: 2) e outro indivíduo que deu nota 1 (CB:1) para a percepção sobre a 

relação custo-benefício da atividade de observação embarcada de cetáceos. 

Quanto à variável percepção da atividade como um ―entretenimento‖ (Et), tem-se um 

total de 136 respondentes que deram nota 5 (Et: 5), 24 respondentes que deram nota 4 (Et: 4) e 

10 respondentes que deram nota 3 (Et: 3). Quanto à variável percepção da qualidade da 

experiência da atividade (Ex), 132 indivíduos deram nota 5 (Ex: 5), 33 indivíduos deram nota 4 

(Ex:4), 5 respondentes deram nota 3 (Ex: 3) e 2 respondentes deram nota 2 (Ex: 2). 

Constata-se pela análise dos totais de cada nota por variável que as notas 4 e 5 das três 

variáveis analisadas na Tabela 14 foram as mais significativas em termos de quantidade de 

visitantes no mesmo grupo de resposta. Desse modo, parece haver relação entre as variáveis, de 

forma que a alta satisfação pela percepção da qualidade experiência (Ex) e pela percepção da 

atividade como um entretenimento (Et) corroboram tanto com a satisfação dos visitantes quanto 

com custo-benefício (CB). 

 

TABELA 14 - Relação entre as variáveis ―entretenimento‖, ―custo x benefício‖ e ―experiência da atividade‖. 

 
Ex:2 Ex:3 Ex:4 Ex:5 Ex:nr Et3 Et4 Et5 Etnr CB:1 CB:2 CB:3 CB:4 CB:5 CB:nr 

Ex:2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ex:3 0 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 2 0 

Ex:4 0 0 33 0 0 4 9 18 2 1 0 6 19 7 0 

Ex:5 0 0 0 132 0 2 14 115 1 0 0 12 36 79 5 

Ex:nr 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 2 2 

 

Na Figura 14, percebe-se uma nítida proximidade do eixo principal dos grupos que deram 

notas 5 às variáveis em questão, quais sejam: percepção sobre a ―tripulação‖ (Tr), percepção da 

segurança da atividade (Sg), percepção do atendimento do operador turístico (At) e percepção da 

atividade como um entretenimento (Et). 

Desse modo, os grupos com maior quantidade de respostas se revelam como sendo Tr: 5, 

Sg: 5, At: 5 e Et: 5, sendo estes os respondentes que deram maior número de notas 5 às variáveis 

em questão. 

Percebe-se haver aglomerados de grupos de respondentes que deram a mesma nota, ou 

seja, grupos de respondentes que deram notas 5, grupos que deram notas 4, e assim por diante. 

Esta disposição revela que os indivíduos opinaram de forma muito similar em relação às notas de 

cada variável. 

Não obstante, é possível afirmar que a maior parte dos respondentes deram notas 5 às 

variáveis da Figura 14, uma vez que estão mais próximas do cruzamento dos eixos x e y. 
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Portanto, a correlação que existe entre estas variáveis é a de uma percepção satisfatória dos 

respondentes nas variáveis indicadas. 

 

FIGURA 14 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―segurança‖, ―atendimento‖, tripulação‖ e 

―entretenimento‖. 

 

 

Ao buscar os grupos de respondentes com maior quantidade de respostas dadas 

na Tabela 15, constata-se que dos 129 indivíduos que deram nota 5 à percepção sobre a 

tripulação da embarcação (Tr: 5) 107 deles também deram nota 5 à percepção sobre a 

segurança da operação (Sg: 5), 108 deram nota 5 à percepção sobre o atendimento do 

operador (At: 5) e 110 deram nota 5 à percepção da atividade como entretenimento (Et: 

5). 

No que se refere ao total das notas por cada variável, constata-se que 116 

visitantes deram nota 5 (Sg: 5), 44 deram nota 4 (Sg: 4) e 12 visitantes deram nota 3 (Sg: 

3) a sua percepção sobre a segurança da operação. No que se refere à percepção do 

 Legenda: 

Segurança  
Tripulação Atendimento 

 
Entreteniment
o 
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atendimento do operador turístico (At), 116 visitantes deram nota 5 (At: 5), 43 deram 

nota 4 (At: 4), 12 deram nota 3 (At: 3) e um visitante deu nota 1 (At: 1) para esta 

variável. Quanto à variável percepção da atividade como um entretenimento (Et), 136 

respondentes deram nota 5 (Et: 5), 24 respondentes deram nota 4 (Et: 4) e 10 

respondentes deram nota 3 (Et: 3) para tal variável. 

Constata-se que não houve respostas com nota 1 em nenhuma das variáveis, o 

que reflete uma análise positiva quanto à percepção da satisfação do visitante, de modo, 

também, que os números mais significativos foram os grupos de respondentes que deram 

notas 5 para todas as variáveis. Pode-se dizer, portanto, que houve uma relação positiva 

entre as variáveis enumeradas na Tabela 15, uma vez que estas tiveram alto índice de 

notas 5. 

 

TABELA 15 - Relação entre as variáveis ―segurança‖, ―atendimento‖, ―tripulação‖ e 

―entretenimento‖. 

 
Tr3 Tr4 Tr5 Trnr Sg3 Sg4 Sg5 Sgnr At2 At3 At4 At5 Atnr Et3 Et4 Et5 Etnr 

Tr:3 10 0 0 0 3 6 1 0 1 3 6 0 0 3 3 4 0 

Tr:4 0 31 0 0 6 18 6 1 0 6 18 6 1 3 6 21 1 

Tr:5 0 0 129 0 3 18 107 1 0 3 17 108 1 4 14 110 1 

Tr:nr 0 0 0 6 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 1 1 4 

 

A Figura 15 apresenta a relação entre as seguintes variáveis: atendimento do 

operador turístico (At), esclarecimentos (Es), custo-benefício (CB) e hospitalidade (Hs). 

Percebe-se que o grupo de respondentes que deu nota 5 às variáveis (At: 5, Es: 5, CB: 5 e 

Hs: 5) se encontra em um aglomerado e próximo ao cruzamento dos eixos x e y. 

Este dado indica que a maioria dos respondentes deu notas cinco para as variáveis 

em questão, fato que se traduz como a existência de uma relação de boa percepção de 

respondentes no que se refere às variáveis ―atendimento do operador turístico‖ (At), 

―esclarecimentos‖ (Es), ―custo-benefício‖ (CB) e ―hospitalidade‖ (Hs). 

Constata-se, ainda, que outros grupos de variáveis vão se distanciando do eixo 

principal de acordo com as notas dadas pelos respondentes, sendo as maiores notas as 

mais próximas do cruzamento dos eixos x e y. As variáveis que contém as notas 3 e 4 

(At: 3, Es: 3, CB: 3, Hs: 3, At: 4, Es: 4, CB: 4, Hs: 4) encontram-se agrupadas em uma 

mesma região do gráfico e estão um pouco mais afastadas do cruzamento dos eixos.  

Portanto, é possível afirmar que houve relação entre as variáveis ―atendimento do 

operador turístico‖ (At), ―esclarecimentos‖ (Es), ―custo-benefício‖ (CB) e 
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―hospitalidade‖ (Hs), uma vez que as notas das variáveis se encontram agrupadas, isto é, 

grande parte dos respondentes deram notas máximas 5, de forma que a quantidade de 

respondentes que deu notas 3 e 4 ainda era maior que a quantidade de respondentes que 

deu notas 2 e 1.  

Percebe-se na Figura 16 que a variável Hs: 1 se encontra bastante próxima do 

cruzamento dos eixos x e y, ou seja, é possível que a nota 1 tenha sido dada pela maioria 

dos respondentes ou deve haver relação entre as variáveis ao seu redor. Ao analisar a 

Tabela 16, constata-se que a variável Hs: 1 tem relação com a variáveis At: 4 e At: 5, 

quer dizer, alguns dos respondentes que deram notas 4 e 5 para a variável atendimento 

(At) também deram nota 1 para a variável hospitalidade (Hs). Esta conclusão justifica a 

proximidade de variável Hs: 1 do cruzamento dos eixos x e y. 

 

FIGURA 15 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―esclarecimentos do 

operador turístico‖, ―custo x benefício‖, ―atendimento‖ e ―hospedagem‖. 

 

 

Na Tabela 16, constata-se que dos 176 visitantes que responderam o questionário, 

116 deram nota 5 ao atendimento do operador (At: 5). Destes, 93 respondentes deram 

 Legenda: 

Esclarecimentos do operador 
 

Atendimento Hospedagem Custo X Benefício 
  



147 

 

 

nota 5 aos esclarecimentos dados pelo operador (Es: 5), 74 respondentes deram nota 5 ao 

custo-benefício da atividade de observação de cetáceos (CB: 5) e 72 deram nota 5 à 

hospitalidade (Hs: 5), sendo estes os números mais significativos em termos de 

quantidade de respondentes quanto às notas dadas. 

Por conseguinte, as notas 4 aparecem, na sequência, com a maior quantidade de 

respondentes. Dos 43 respondentes que deram nota 4 ao atendimento do operador 

turístico (At: 4), 26 deram nota 4 aos esclarecimentos dados pelo operador (Es: 4), 30 

deram nota 4 ao custo benefício da atividade (CB: 4) e 28 deram nota 4 à hospitalidade 

(Hs: 4). 

Quando a quantidade de respondentes que deram nota 4 e 5 é comparada à 

quantidade de respondentes que deram as notas 1, 2 e 3, percebe-se que estes últimos se 

tornam pouco significantes em termos de quantidade de respostas. 

Portanto, a relação entre as variáveis apresentadas na Figura 16 se confirma com 

a análise da Tabela 16, na qual se constata que houve relação entre os indicadores da 

percepção dos serviços ―atendimento‖ (At), ―hospitalidade‖ (Hs), ―esclarecimento dos 

operadores turísticos‖ (Es) e o indicador de percepção da experiência ―custo x benefício‖ 

(CB). 

 

TABELA 16 - Relação entre as variáveis ―atendimento‖, ―esclarecimentos dos operadores turísticos‖, 

―custo x benefício‖ e ―hospitalidade‖. 

 
At2 At3 At4 At5 Atnr Es1 Es2 Es3 Es4 Es5 Esnr CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CBnr Hs1 Hs2 Hs3 Hs4 Hs5 Hsnr 

At:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

At:3 0 12 0 0 0 1 2 3 6 0 0 0 1 5 4 2 0 0 1 2 5 3 1 

At:4 0 0 43 0 0 1 1 3 26 12 0 0 0 6 25 12 0 2 2 8 18 11 2 

At:5 0 0 0 116 0 1 0 3 18 93 1 0 0 7 30 74 5 1 1 7 28 72 7 

At:nr 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 

 

A Figura 16 relaciona os indicadores de percepção dos serviços ―esclarecimentos 

do operador turístico‖ (Es), ―esclarecimentos sobre a APA da Baleia Franca‖ (EsA), 

―esclarecimentos sobre as baleias‖ (EsB) e os indicadores de percepção da experiência 

―custo-benefício‖ (CB) e ―percepção sobre a experiência‖ (Ex).  

Percebe-se grande aglomeração de variáveis que receberam nota 5 (Es: 5, EsA: 5, 

EsB: 5, Ex: 5, CB: 5) próximas ao cruzamento dos eixos x e y no gráfico. Um pouco 

mais distante do cruzamento dos eixos está um segundo grupo de variáveis de 

respondentes que deram notas 4 (Es: 4, EsA: 4, EsB: 4, Ex: 4, CB: 4). Portanto, é 

possível afirmar que grande parte dos respondentes deram notas 4 e 5 para as variáveis 



148 

 

 

da Figura 17, confirmando uma relação de boa percepção dos respondentes com estas 

variáveis. 

As variáveis que receberam notas 1 (Es: 1, EsA: 1, EsB: 1, Ex: 1, CB: 1), 2 (Es: 

2, EsA: 2, EsB: 2, Ex: 2, CB: 2) e 3 (Es: 3, EsA: 3, EsB: 3, Ex: 3, CB: 3) se encontram 

mais afastadas do cruzamento dos eixos e mais dispersas. Portanto, é possível afirmar 

que elas receberam menor número de respostas do que as que receberam notas 4 e 5 

pelos respondentes. 

 

FIGURA 16 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―esclarecimentos sobre as Baleias 

Francas‖, ―esclarecimento do operador turístico‖, ―experiência‖, ―esclarecimentos sobre a APA da Baleia 

Franca‖ e ―custo x benefício‖. 

 

 

 

A partir da interpretação dos dados da Tabela 17, constata-se que dos 176 

visitantes que responderam ao questionário, 106 deram nota 5 aos esclarecimentos dados 

pelo operador turístico; destes, 65 respondentes deram nota 5 aos esclarecimentos sobre a 

 Legenda: 

Esclarecimentos do operador Experiência 

Custo X Benefício 

 
Esclarecimentos sobre as 

Baleias Francas 

Esclarecimentos sobre a 
APA da Baleia Franca 
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APA da Baleia Franca (EsA: 5), 81 deram nota 5 aos esclarecimentos sobre as Baleias 

Francas (EsB: 5), 90 deram nota 5 a sua percepção sobre a experiência vivenciada (Ex: 

5) e 69 deram nota 5 a sua percepção sobre o custo-benefício da atividade (CB: 5), sendo 

estas as notas das variáveis com maior número de respondentes. 

Entre as variáveis que receberam nota 1, destacam-se os ―esclarecimentos sobre a 

APA da Baleia Franca‖ (EsA: 1), com um total de 5 respondentes insatisfeitos. Portanto, 

é possível afirmar que esta variável foi a que recebeu maior número de respondentes que 

deram nota 1 na Tabela 17. Sugere-se alguns motivos para a baixa percepção dos 

respondentes nesta variável: o visitante pode ter chegado atrasado à operadora turística e 

perdido a explicação sobre a APA da Baleia Franca ou a explicação do operador pode ter 

sido vaga e/ou mal interpretada pelo visitante. 

Percebe-se, ainda, que estes indivíduos que deram nota 1 a esta variável não estão 

entre os 106 respondentes que deram nota 5 às outras variáveis em questão (Es, EsB, Ex 

e CB). 

Constata-se, portanto, que houve relação entre as variáveis estudadas nesta tabela, 

uma vez que a quantidade de respondentes que deram nota 5 para todas estas variáveis 

foi maior do que as outras notas. 

Dos 3 respondentes que deram nota 1 para a variável ―esclarecimentos do 

operador turístico‖ (Es: 1), 2 destes deram nota 5 para a variável ―custo-benefício‖ (CB: 

5). Portanto, a relação custo-benefício ainda é satisfatória (CB: 5), mesmo para aqueles 

respondentes que não tiveram boa percepção sobre os esclarecimentos dos operadores 

turísticos (Es).  

Constata-se que as variáveis ―esclarecimentos sobre a APA da Baleia Franca e 

―esclarecimentos sobre as Baleias Francas‖ foram as que receberam maior número de 

notas 1 e 2 (EsA: 1, EsA: 2, EsB: 1 e EsB: 2). Portanto, das variáveis de percepção dos 

serviços analisadas na Tabela 17, estas (EsA e EsB) foram as que apresentaram menor 

percepção dos serviços. 
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TABELA 17 - Relação da frequência observada entre as variáveis ―atendimento‖, ―esclarecimentos dos 

operadores turísticos‖, ―custo x benefício‖ e ―hospitalidade‖. 

 
Es EsA EsB Ex CB 

 
1 2 3 4 5 nr 1 2 3 4 5 nr 1 2 3 4 5 nr 2 3 4 5 nr 1 2 3 4 5 nr 

Es:1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 

Es:2 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 

Es:3 0 0 9 0 0 0 1 0 2 3 3 0 0 1 2 3 3 0 0 0 3 6 0 0 0 2 4 3 0 

Es:4 0 0 0 51 0 0 1 3 8 17 20 2 0 2 2 25 21 1 1 4 13 33 0 0 0 10 24 14 3 

Es:5 0 0 0 0 106 0 0 0 9 27 65 5 1 0 4 16 81 4 0 1 13 90 2 0 0 4 31 69 2 

Es:nr 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 2 

 

A Figura 17 analisa a relação entre as seguintes variáveis da percepção da 

experiência: ―aglomeração de visitantes na embarcação‖ (QtVi), ―quantidade de 

embarcações próximas‖ durante a atividade de observação (QtEb), ―quantidade de 

baleias avistada‖ (QtCe), ―percepção da experiência‖ (Ex) e ―percepção da atividade 

como um entretenimento‖ (Et). 

Assim, a partir da proximidade das variáveis do eixo principal (distância 

euclidiana), percebe-se que a maior parte dos visitantes deram nota 5 às variáveis em 

questão (QtCe: 5, QtVi: 5, QtEb: 5, Ex: 5, Et: 5), seguidas de notas 4 (QtCe: 4, QtVi: 4, 

QtEb: 4, Ex: 4, Et: 4) e de notas 3 (QtCe: 3, QtVi: 3, QtEb: 3, Ex: 3, Et: 3). Percebe-se, 

ainda, que as variáveis que receberam pouca quantidade de respondentes foram as notas 

1, 2 e 3, de modo a se disporem mais distantes do eixo principal do que as notas maiores. 
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FIGURA 17 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―aglomeração de visitantes na 

embarcação‖ (QtVi), ―quantidade de embarcações próximas‖ durante a atividade de observação (QtEb), 

―quantidade de baleias avistada‖ (QtCe), ―percepção da experiência‖ (Ex) e ―percepção da atividade como 

um entretenimento‖ (Et). 

 

 

 

Analisando a Tabela 18, constata-se que dos 176 visitantes que responderam ao 

questionário, 113 deram nota 5 a sua percepção quanto à quantidade de baleias avistada 

(QtCe: 5). Destes, 93 deram nota 5 a sua percepção quanto à aglomeração de visitantes 

na embarcação (QtVi: 5), 99 deram nota 5 a sua percepção em relação à quantidade de 

embarcações próximas no local de observação (QtEb: 5), 102 respondentes deram nota 5 

à percepção da experiência da atividade (Ex: 5) e 100 deram nota 5 a sua percepção da 

atividade como um entretenimento (Et: 5), sendo estas as variáveis que receberam maior 

número de respondentes. 

Portanto, percebe-se a relação entre as variáveis, uma vez que a maioria dos 

respondentes deram nota 5, ou seja, há boa percepção das variáveis da percepção da 

experiência expostas na Tabela 18. Outro dado que justifica esta constatação é o fato dos 

 Legenda: 
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respondentes não darem notas 1 e 2 para a variável ―percepção da atividade como um 

entretenimento‖ (Et). 

Apesar de grande parte dos respondentes darem notas 4 e 5 às variáveis da Tabela 

18, 3 respondentes demonstraram baixa percepção à variável ―quantidade de 

embarcações próximas‖ durante a atividade de observação de cetáceos ao dar nota 1 

(QtEb: 1) e outros 3 deram nota 2 à variável ―quantidade de cetáceos avistada‖ (QtCe: 2). 

Portanto, é possível afirmar que as notas baixas (notas 1 e 2) não são representativas 

quando comparadas com as notas que receberam maior número de respondentes (notas 3, 

4 e 5).  

Mesmo aqueles respondentes que deram notas baixas à percepção da quantidade 

de baleias avistadas (QtCe: 2), aglomeração de visitantes na embarcação (QtVi: 1 e QtVi: 

2) e quantidade de embarcações próximas no local de observação (QtEb: 1 e QtEb: 2) 

tiveram uma percepção satisfatória de sua experiência (Ex: 4 e Ex: 5) e de sua percepção 

da atividade como um entretenimento (Et: 4 e Et: 5). 

 

TABELA 18 - Relação da frequência observada entre as variáveis ―aglomeração de visitantes na 

embarcação‖ (QtVi), ―quantidade de embarcações próximas‖ durante a atividade de observação 

(QtEb), ―quantidade de baleias avistada‖ (QtCe), ―percepção da experiência‖ (Ex) e ―percepção da 
atividade como um entretenimento‖ (Et). 

 
QtCe QtVi QtEb Ex Et 

 
2 3 4 5 

n
r 

1 2 3 4 5 
n
r 

1 2 3 4 5 
n
r 

2 3 4 5 nr 3 4 5 
n
r 

QtCe:2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

QtCe:3 0 
2
2 

0 0 0 0 1 6 9 5 1 1 0 1 8 
1
2 

0 0 2 8 11 1 3 5 13 1 

QtCe:4 0 0 
3
4 

0 0 0 0 2 
1
8 

1
4 

0 1 0 3 9 
1
9 

2 0 3 
1
4 

16 1 3 9 21 1 

QtCe:5 0 0 0 
11
3 

0 0 0 4 
1
6 

9
3 

0 1 1 3 6 
9
9 

3 1 0 
1
0 

10
2 

0 2 9 
10
0 

2 

QtCe:n
r 

0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 2 1 0 1 2 

 

Portanto, percebe-se que para algumas das variáveis do grupo da percepção da 

experiência não sofrem influência da sua baixa percepção do grupo de percepção dos 

serviços, ou seja, mas que os respondentes não tenham tido boa satisfação dos serviços 

oferecidos, estes ainda apresentavam ter tido uma boa experiência. 

Após a apresentação destes resultados, torna-se necessário dar continuidade às 

análises das relações entre as variáveis, partindo agora para a relação entre as variáveis 
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da percepção da experiência com as variáveis da percepção da infraestrutura turística na 

APA da Baleia Franca. 

 

4.2.2.2 Análise da relação entre percepção da experiência e  a percepção da infraestrutura 

 

O presente subitem destina-se a comparar a relação entre variáveis inseridas nos 

grupos da percepção da experiência e da percepção da infraestrutura. Pretende-se, neste 

subitem, identificar se as vaiáveis da percepção da infraestrutura influenciam na 

percepção da experiência deste visitantes. 

No que diz respeito à relação entre as variáveis da percepção da infraestrutura: 

―percepção da embarcação‖ (Bc), percepção do ―embarque-desembarque‖ (ED) com as 

variáveis da percepção da experiência: ―percepção da experiência‖ e ―percepção da 

atividade como um entretenimento‖, a Figura 18 revela grande concentração de 

respondentes que deram as notas 4 e 5 para as variáveis. 

Percebe-se, porém, que a variável ED: 1 encontra-se mais próxima do eixo 

principal do que as variáveis Et: 3, Bc: 2 e Ex: 2. Portanto, houve um grupo maior de 

respondentes que deram nota 1 ao acesso de embarque-desembarque (ED: 1), mais do 

que respondentes que deram notas 2 e 3 às variáveis ―percepção da experiência‖ (Ex: 2), 

―percepção da embarcação‖ (Bc: 2) e ―percepção da atividade de observação de cetáceos 

como um entretenimento‖ (Et: 3).  
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FIGURA 18 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―percepção da embarcação‖ (Bc), 

percepção do ―embarque-desembarque‖ (ED) e as variáveis da ―percepção da experiência‖ (Ex) e 

―percepção da atividade como um entretenimento‖ (Et). 

 

 

 

A Tabela 19 relaciona as frequências observadas entre seguintes variáveis 

―percepção da embarcação‖ (Bc), percepção do ―embarque-desembarque‖ (ED) e as 

variáveis ―percepção da experiência‖ (Ex) e ―percepção da atividade como um 

entretenimento‖ (Et). 

Ao analisar as notas com maior número de respostas, percebe-se que dos 176 

visitantes que responderam ao questionário, 77 deram nota 5 a sua percepção quanto à 

embarcação utilizada para realizar a atividade de observação de cetáceos (Bc: 5). Destes, 

a maioria também deu notas 5 às variáveis percepção do embarque–desembarque (ED: 5 

= 37 respondentes), experiência (Ex: 5 = 72 respondentes) e entretenimento (Et: 5 = 71 

respondentes), sendo a nota 5 para todas as variáveis a quantidade mais representativa. 

As notas 4 dadas pelos respondentes também foram representativas no sentido de 

quantidade de respondentes. Dos 176 respondentes, 73 deram nota 4 à variável percepção 

da embarcação (Bc: 4). Destes 73 respondentes, 28 deram nota 4 à qualidade do 

 Legenda: 

Embarque/Desembarque Embarcação Experiência 
 Entretenimento 
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embarque-desembarque (ED:4), 19 deram nota 4 à percepção da experiência (Ex: 4) e 13 

deram nota 4 à percepção da atividade como entretenimento. 

É importante ressaltar que apesar das notas mais representativas serem as notas 4 

e 5 para a maioria das variáveis, nota-se que a variável embarque-desembarque (ED) foi 

a única que recebeu nota 1 (ED: 1). Apesar do baixo número de respondentes que deram 

nota 1 à sua percepção do embarque-desembarque, é possível afirmar que este indicativo 

releva a necessidade de melhorias na infraestrutura de acesso ao embarque-desembarque 

para a atividade de observação de cetáceos. 

De fato, não há na operadora objeto de estudo uma estrutura que facilite o acesso 

ao embarque-desembarque dos passageiros, no caso, um trapiche ou píer. Esforços vêm 

sendo realizados entre a iniciativa privada, envolvida nos serviços turísticos, e as 

prefeituras de Imbituba e Garopaba para que sejam realizadas obras de instalação de uma 

estrutura adequada para o acesso de embarque-desembarque de passageiros, no que diz 

respeito aos serviços que envolvem a atividade de observação de cetáceos.  

 

TABELA 19 - Relação da frequência observada entre as variáveis ―percepção da embarcação‖ (Bc), 

percepção do ―embarque-desembarque‖ (ED) e as variáveis da ―percepção da experiência‖ (Ex) e 

―percepção da atividade como um entretenimento‖ (Et). 

 
Bc2 Bc3 Bc4 Bc5 Bcnr ED1 ED2 ED3 ED4 ED5 EDnr Ex2 Ex3 Ex4 Ex5 Exnr Et3 Et4 Et5 Etnr 

Bc2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

Bc3 0 22 0 0 0 5 3 6 3 5 0 1 2 8 11 0 5 5 12 0 

Bc4 0 0 73 0 0 5 6 20 28 10 4 1 2 19 49 2 4 13 52 4 

Bc5 0 0 0 77 0 3 3 14 20 37 0 0 0 5 72 0 1 5 71 0 

Bcnr 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

 

No que diz respeito à Figura 19, que apresenta a relação entre as variáveis: 

―acesso até a operadora‖ (Ac), ―sinalização das vias públicas‖ (Sn) e ―percepção da 

experiência‖ (Ex), percebe-se que, de acordo com a proximidade das variáveis do 

cruzamento dos eixos x e y, a maior parte dos respondentes deu nota 5 a sua percepção 

quanto à qualidade da experiência (Ex: 5), enquanto também houve notas 1, 2 e 3 para o 

acesso à operadora (Ac: 1, Ac: 2 e Ac: 3, respectivamente) e para a sinalização das vias 

públicas (Sn: 1, Sn: 2 e Sn: 3). 

Desse modo, constata-se a partir do baixo nível de satisfação dos respondentes 

que a infraestrutura de acesso à operadora e a sinalização nas via públicas carecem de 

melhorias, bem como a sinalização das vias públicas, principalmente no que diz respeito 

à sinalização da rodovia BR-101, a qual passa por obras de duplicação, situação que 
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acaba dificultando tanto o acesso quanto à visualização das placas indicativas de retorno 

e de entrada ao município de Imbituba. 

De fato, esta situação melhorou ao longo do ano de 2010, uma vez que as obras 

de duplicação da BR-101 evoluem ao longo do tempo. Porém a sinalização das vias 

públicas dentro do município de Imbituba ainda carece de infraestrutura que informe e 

guie os visitantes para o destino de início às atividades de observação de cetáceos no 

município de IMBITUBA. 

 

FIGURA 19 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―sinalização das vias públicas‖ 

(Sn), percepção do ―acesso à operadora‖ (Ac) e a variável da ―percepção da experiência‖ (Ex). 

 

 

 

Ao analisar a Tabela 20, constatou-se que houve grande quantidade de 

respondentes que deram nota 5 à variável percepção da experiência (Ex), com 132 

respondentes (Ex: 5). Destes, 44 deram nota 3 à percepção da qualidade do acesso à 

operadora (Ac: 4) e 41 deram nota 3 à percepção da sinalização das vias públicas. Ainda, 

destes 132 respondentes (Ex: 5), 25 deram nota 1 à percepção da sinalização das vias 

públicas (Sn: 1) e 13 deram nota 1 à qualidade do acesso à operadora (Ac: 1). 

Portanto, percebe-se que as variáveis ―acesso à operadora turística‖ (Ac) e 

―sinalização das vias públicas‖ (Sn) tiveram uma quantidade de respostas com nota 1 

 Legenda: 

Experiência Acesso à operadora 
 Sinalização das vias públicas 
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significativa se comparada às outras variáveis em análises de gráficos e tabelas distintas, 

ou seja, houve baixa satisfação. 

Desse modo, constata-se que mesmo com insatisfações de certo grupo de 

visitantes (Sn: 1 = total de 31 respondentes, Sn: 2 = total de 34 respondentes, Ac: 1 = 

total de 18 respondentes, Ac: 2 = total de 33 respondentes), os respondentes tiveram uma 

percepção bastante satisfatória da qualidade da experiência da atividade de observação 

de cetáceos, com 132 respondentes tendo dado a nota 5 para a variável percepção da 

―percepção da experiência‖ (Ex: 5). 

 

TABELA 20 - Relação da frequência observada entre as variáveis ―sinalização das vias públicas‖ (Sn), 

percepção do ―acesso à operadora‖ (Ac) e a variável da ―percepção da experiência‖ (Ex). 

 
Ex2 Ex3 Ex4 Ex5 Exnr Sn1 Sn2 Sn3 Sn4 Sn5 Snnr Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ac5 Acnr 

Ex2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 

Ex3 0 5 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 

Ex4 0 0 33 0 0 4 10 13 2 3 1 3 10 7 8 2 3 

Ex5 0 0 0 132 0 25 21 41 21 19 5 13 21 44 32 18 4 

Exnr 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

 

A Figura 20 apresenta a opinião dos visitantes, relacionando-a com as seguintes 

variáveis: ―custo x benefício‖ (CB), ―acesso à operadora‖ (Ac) e ―sinalização das vias 

públicas‖ (Sn). De acordo com a proximidade das variáveis ao eixo principal, o grupo de 

maior número de respostas foi daqueles visitantes que deram nota 5 à variável ―custo x 

benefício‖ (CB: 5), e 3 para as variáveis ―sinalização das vias públicas‖ e ―acesso à 

operadora‖ (Sn: 3, Ac: 3). 

Percebe-se, então, que a variável ―custo x benefício‖ (CB) recebeu as melhores 

notas, representando alta satisfação, mas as variáveis ―infraestrutura de acesso à 

operadora‖ (Ac) e ―sinalização das vias públicas‖ (Sn) receberam notas medianas, tendo 

um grupo de visitantes que deu maior número de notas 3 (Ac: 3 e Sn: 3). 
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FIGURA 20 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―sinalização das vias públicas‖ 

(Sn), percepção do ―acesso à operadora‖ (Ac) e ―custo x benefício‖ (CB). 

 

 

 

A partir da Tabela 21, é possível afirmar que dos 176 respondentes do 

questionário instrumento de coleta de dados do presente trabalho, 90 deram nota 5 a sua 

percepção quanto ao custo-benefício da atividade de observação de cetáceos na APA da 

Baleia Franca (CB: 5). Destes, 28 deram nota 3 para sua percepção quanto à sinalização 

das vias públicas (Sn: 3) e 27 deram, também, nota 3 a sua percepção quanto ao acesso à 

operadora turística (Ac: 3). Desse modo, percebe-se que as variáveis CB: 5, Ac: 3 e Sn: 3 

foram as que receberam maior número de respostas. 

Constata-se que, mesmo dada a alta satisfação quanto ao ―custo x benefício‖ da 

atividade de observação de cetáceos embarcada, os visitantes não deixam de expressar 

sua insatisfação quanto à infraestrutura, ligada ao acesso à operadora e à sinalização das 

vias públicas. 

Quando se analisa o custo x benefício do passeio, acredita-se que o visitante 

esteja levando em consideração os seguintes aspectos: custo onerado pelo visitante, 

 Legenda: 

Custo X 
Benefício 

Acesso à operadora Sinalização das vias públicas 
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serviços oferecidos durante a operação, infraestrutura da empresa, qualidade no 

atendimento e capacitação da equipe, bem como outros aspectos de qualidade ambiental 

e receptividade cultural da própria região. Dessa forma, é provável que a alta satisfação 

do custo x benefício dos visitantes que realizam a atividade embarcada de observação de 

cetáceos esteja relacionada com a quantidade de cetáceos avistada, com o custo onerado 

pelo visitante, qualidade ambiental, atendimento e capacitação dos prestadores de 

serviço. 

 

TABELA 21 - Relação da frequência observada entre as variáveis ―sinalização das vias públicas‖ (Sn), 

percepção do ―acesso à operadora‖ (Ac) e ―percepção da experiência‖ (Ex). 

 
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CBnr Sn1 Sn2 Sn3 Sn4 Sn5 Snnr Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ac5 Acnr 

CB1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

CB2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

CB3 0 0 18 0 0 0 5 5 5 1 1 1 4 6 3 5 0 0 

CB4 0 0 0 59 0 0 7 18 20 8 5 1 6 11 20 15 4 3 

CB5 0 0 0 0 90 0 19 11 28 12 15 5 8 15 27 19 16 5 

CBnr 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 1 1 0 0 1 4 1 1 

 

A Figura 21 relaciona a variável de percepção da infraestrutura ―aspecto da 

embarcação‖(Bc) e ―infraestrutura‖ com as variáveis de percepção da experiência 

―duração da atividade de observação embarcada de cetáceos‖ (Dr), ―qualidade da água 

das praias‖ (Ag) e ―infraestrutura  turística‖. 

Constata-se, portanto, ao analisar a proximidade das variáveis ao cruzamento dos 

eixos x e y, que as variáveis com maior quantidade de respondentes foram as seguintes: 

Ag: 3, Ag: 4, Ag: 5, If: nr, If: 4, If: 2, If: 3, Dr: 5 e Bc: 4.  

Assim, nota-se que houve considerável satisfação sobre a qualidade da água (Ag: 

4 e Ag: 5) e duração da atividade (Dr: 4 e Dr: 5). No que se refere à qualidade da 

embarcação, esta recebeu uma satisfação razoável, pois os maiores grupos desta variável 

deram notas 4 e 5 (Bc: 4 e Bc: 5). Já no que se refere à percepção dos visitantes quanto a 

infraestrutura do turismo na região, percebe-se que os grupos com maior quantidade de 

respostas foram os que deram nota 3 e 4 (If: 3 e If: 4). 

A Figura 21 reflete, a princípio, que mesmo com uma alta satisfação quanto à 

qualidade da água das praias (Ag), aspectos da embarcação (Bc) e duração da atividade 

(Dr), fica claro que ainda há necessidade, na percepção dos visitantes, de melhoria na 

infraestrutura do turismo na região da APA da Baleia Franca, visto que a variável ―If‖ 

apresentou um grupo maior de respondentes que deram notas 3 e 4 (If: 3 e If: 4). 
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FIGURA 21 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―infraestrutura do turismo‖ (If), 

―qualidade da água das praias‖ (Ag), ―embarcação‖ (Bc) e ―duração da atividade de observação 

embarcada‖ (Dr). 

 

 

A partir da Tabela 22, tornou-se possível analisar a frequência observada entre 

estas variáveis da Figura 202. Portanto, dos 176 visitantes que responderam o 

instrumento de coleta de dados, 77 deram nota 5 a sua percepção quanto ao aspecto da 

embarcação (Bc: 5). Destes, 63 deram nota 5 à duração da atividade de observação de 

cetáceos (Dr: 5), 47 deram nota 5 à qualidade da água das praias (Ag: 5) e 25 deram nota 

5 a sua percepção quanto à infraestrutura do turismo na APA da Baleia Franca. 

Apesar de haver um grupo grande de indivíduos que deu nota 5 à variável 

―infraestrutura do turismo‖, é importante ressaltar que o total de indivíduos que deram 

nota 5 à ―infraestrutura do turismo‖ (If: 5) foi de 31 respondentes, comparado a um total 

de 56 respondentes que deram nota 4 (If: 4) e 52 que deram nota 3 (If: 3). 

Desse modo, constata-se que mesmo com o alto nível de satisfação dos visitantes 

quanto aos ―aspectos da embarcação‖, a ―duração da atividade‖ e a ―qualidade da água 

 Legenda: 

Embarcação Qualidade da 
água das praias 

Infraestrutura turística   

Duração da atividade de observação embarcada 
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das praias‖ (Bc: 5 = 77; Dr: 5 = 114; Ag: 5 = 86, respectivamente), de modo geral, os 

respondentes demonstram ter baixa percepção de satisfação da infraestrutura do turismo 

na região da APA da Baleia Franca, uma vez que dos 176 respondentes, o total de notas 

1 recebidas pela variável ―infraestrutura do turismo‖ (If: 1) foi de 10 respondentes e o 

total de notas 2 foi de 18 (If: 2). 

Portanto, é possível afirmar que os pesquisados tiveram baixa percepção da 

variável ―infraestrutura turística‖, uma vez que grande parte dos respondentes deram 

notas 4 e 3 (If: 4 e If:3) e que as notas 1 e 2 também tiveram representatividade.  

 

TABELA 22 - Relação da frequência observada entre as variáveis ―infraestrutura do turismo‖ (If), 

―qualidade da água das praias‖ (Ag), ―embarcação‖ (Bc) e ―duração da atividade de observação 

embarcada‖ (Dr). 

 
Bc2 Bc3 Bc4 Bc5 Bcnr Dr1 Dr2 Dr3 Dr4 Dr5 Drnr Ag1 Ag2 Ag3 Ag4 Ag5 Agnr If1 If2 If3 If4 If5 Ifnr 

Bc2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 

Bc3 0 22 0 0 0 0 0 4 8 8 2 0 0 1 10 10 1 1 4 10 6 0 1 

Bc4 0 0 73 0 0 0 2 4 21 43 3 1 3 13 28 26 2 4 5 27 27 6 4 

Bc5 0 0 0 77 0 0 0 2 9 63 3 0 0 6 16 47 8 4 8 14 23 25 3 

Bcnr 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

 

Constata-se, na Figura 22, que de acordo com a proximidade do cruzamento dos 

eixos x e y, as variáveis com maior número de respondentes são ED: 3, ED: 4, CB: 5, If: 

4 e If: 5, quer dizer, grande parte dos respondentes apresentou satisfação com o custo-

benefício da atividade de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca, quando 

relacionada à variável percepção da qualidade do ―embarque-desembarque‖ (ED) e 

percepção da infraestrutura do turismo (If). Percebe-se que as variáveis que receberam 

mais respostas foram CB: 4, CB: 5, ED: 3, ED: 4, If: 3 e If: 4, sendo estas as variáveis 

que estão mais próximas ao eixo principal. 

Observa-se que as variáveis ED: 2, ED: 3 e ED: 4 estão mais próximas do 

cruzamento dos eixos do que a variável ED: 5, isto é, a maior parte dos respondentes deu 

notas entre 2 e 4 para a sua percepção quanto ao embarque-desembarque da atividade de 

observação de cetáceos na APA da Baleia Franca. Não obstante, a variável ED: 1 se 

encontra próxima à variável If: 1. Portanto, é possível afirmar que há relação entre as 

variáveis ―embarque-desembarque‖ e a ―infraestrutura turística‖, uma vez que estas duas 

variáveis se encontram sempre em grupos próximos na Figura 22 e que há necessidade 

de melhorias no acesso ao embarque-desembarque desta atividade turística, pois a 

maioria deu notas mais baixas a sua percepção quanto à variável If e ED. 
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Ainda, comprova-se que mesmo com a baixa percepção quanto ao acesso de 

embarque-desembarque e aspectos da infraestrutura turística, grande parte dos 

respondentes deu nota 5 à variável ―custo x beneficio‖, ou seja, os mesmos respondentes 

que se apresentam não tão satisfeitos com os aspectos de infraestrutura e acesso de 

embarque-desembarque são os que se apresentam satisfeitos com o custo-benefício da 

atividade de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca.  

 

FIGURA 22 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―embarque-desembarque‖ (ED), 

―custo x benefício‖ (CB) e ―infraestrutura turística‖ (If). 

 

 

 

Dos 176 visitantes que responderam ao questionário, 52 deram nota 5 à percepção 

da qualidade do ―embarque-desembarque‖ (ED: 5). Destes, 38 deram nota 5 e 10 deram 

nota 4 a sua percepção quanto ao ―custo-benefício‖ (CB: 5 e CB: 4, respectivamente). 

Ainda, dos 52 indivíduos que deram nota 5 à percepção da qualidade do ―embarque-

desembarque‖ (ED: 5), 19 deram nota 5 (If: 5) e 16 deram nota 4 (If: 4) à percepção 

sobre a infraestrutura do turismo na APA da Baleia Franca (Tabela 23). 

Da mesma forma, dos 52 indivíduos que deram nota 4 à percepção da qualidade 

do ―embarque-desembarque‖ (ED: 4), 27 deram nota 5 (CB: 5) e 20 deram nota 4 (CB: 

4) a sua percepção quanto ao custo-benefício da atividade realizada, enquanto 8 deram 

nota 5 e 21 deram nota 4 (If: 4) à percepção sobre a infraestrutura do turismo na APA da 

 Legenda: 

Embarque/Desembarque Custo X Benefício Infraestrutura turística 
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Baleia Franca. Nesta avaliação, as notas da ―infraestrutura‖ aparentam fornecer uma 

análise de boa satisfação dos visitantes quanto à infraestrutura, mas ao calcular o total de 

respostas, percebe-se que as variáveis mais representativas em termos de número de 

respostas são ―If: 3‖, com 52 respondentes, e If: 4 = 56 respondentes, comparado-se com 

If: 5, 31 respondentes. 

Constatou-se que, mesmo quando os respondentes deram nota 1 à variável 

―embarque-desembarque‖ (ED:1) e notas 1 a 3 para a ―infraestrutura‖ da região (If: 1 = 

2, If: 2 = 4 e If: 3 = 4), deram notas de 3 a 5 para a percepção sobre o custo-benefício da 

atividade de observação embarcada de cetáceos (CB: 3 = 2, CB: 4 = 8, CB: 5 = 2). 

Nota-se que os visitantes avaliam seu custo-benefício de forma satisfatória, 

mesmo com impasses na infraestrutura que envolve os equipamentos do turismo na 

região da APA da Baleia Franca, bem como com a questão do embarque-desembarque de 

passageiros que realizam a atividade de observação embarcada de cetáceos. 

 
TABELA 23 - Relação da frequência observada entre as variáveis ―embarque-desembarque‖ (ED), ―custo x 

benefício‖ (CB) e ―infraestrutura turística‖ (If). 

 
ED1 ED2 ED3 ED4 ED5 EDnr CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CBnr If1 If2 If3 If4 If5 Ifnr 

ED1 14 0 0 0 0 0 1 1 2 8 2 0 2 4 4 3 0 1 

ED2 0 12 0 0 0 0 0 0 1 4 7 0 1 0 3 6 1 1 

ED3 0 0 40 0 0 0 0 0 7 16 15 2 3 3 20 9 3 2 

ED4 0 0 0 52 0 0 0 0 4 20 27 1 2 4 15 21 8 2 

ED5 0 0 0 0 52 0 0 0 2 10 38 2 1 6 8 16 19 2 

EDnr 0 0 0 0 0 6 0 0 2 1 1 2 1 1 2 1 0 1 

 

Dando continuidade às análises das variáveis, o próximo subitem apresenta os 

resultados e interpretações da relação entre as variáveis da percepção da experiência, da 

percepção dos serviços e da percepção da infraestrutura. 

 

4.2.2.3 Análise da relação entre percepção da experiência, percepção dos serviços e 

percepção da infraestrutura 

 

Observa-se grande proximidade das seguintes variáveis ao cruzamento dos eixos 

x e y: ED: 2, ED: 3, ED: 4, Ex: 5 e Bc: 4, ou seja, a maior parte dos respondentes deram 

notas entre 2 e 4 para a variável ―embarque-desembarque‖, nota 5 para a variável 

―experiência da atividade‖ e nota 4 para a sua percepção quanto à embarcação utilizada 

na atividade de observação de cetáceos (Figura 23). 
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Portanto, é possível afirmar que houve relação entre a variável ―experiência da 

atividade‖ e a variável ―embarcação‖ e ―embarque-desembarque‖, uma vez que as 

variáveis se encontram próximas ao cruzamento dos eixos. Isto é, a percepção da maioria 

dos respondentes quanto à experiência da atividade é positiva mesmo com insatisfações 

quanto ao acesso ao embarque-desembarque (ED) e aspectos da embarcação (Bc). 

Os grupos de respondentes que deram notas 1 (Bc: 1, Sg: 1, CB: 1, Ex: 1, ED: 1) 

e 2 (Bc: 2, Sg: 2, CB: 2, Ex: 2) se encontraram mais afastados do eixo principal, o que 

significa que houveram poucos respondentes que deram tais notas em comparação 

àqueles que deram notas entre 3 e 5. 

 
FIGURA 23 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―segurança da operação‖ (Sg), 

―custo x benefício‖,  ―experiência da atividade‖,  ―embarcação‖ e ―embarque-desembarque‖. 

 

 

 

Dos visitantes que responderam ao questionário, 77 deram nota 5 para sua 

percepção sobre a embarcação (Bc: 5). Destes, 71 respondentes deram nota 5 para a 

segurança da operação (Sg: 5), 37 deram nota 5 para a percepção sobre o embarque-

desembarque de passageiros (ED: 5), 72 deram nota 5 para a percepção de sua 

experiência durante a atividade (Ex: 5) e 50 respondentes deram nota 5 a sua percepção 

 Legenda: 
Custo X Benefício Experiência 

Embarque/Desembarque 

Segurança da operação 

Embarcação 
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sobre o custo-benefício (CB: 5), sendo estas as variáveis com maior número de 

respondentes (Tabela 24). 

Observa-se que mesmo aqueles que deram notas baixas para a ―qualidade da 

embarcação‖ (Bc: 2), para a ―segurança‖ (Sg: 3) ou para a percepção sobre o ―embarque-

desembarque‖ (ED:1) possuem uma percepção satisfatória em relação ao ―custo 

benefício‖ da atividade (CB: 5) e da ―percepção da experiência‖ (Ex: 5). 

Entre as variáveis da Tabela ―embarque-desembarque‖ (ED) foi a que recebeu 

maior número de respondentes que deram nota 1 (ED: 1), com um total de 14 

respondentes, e 12 e deram nota 2 à variável (ED: 2). Mesmo estes respondentes 

avaliaram de forma satisfatória a sua percepção quanto ao custo-benefício da atividade 

de observação de cetáceos (CB: 5). 

 

TABELA 24 - Frequência observada entre as variáveis ―segurança da operação‖ (Sg), ―custo x benefício‖,  

―experiência da atividade‖,  ―embarcação‖ e ―embarque-desembarque‖. 

 
Bc Sg ED Ex CB 

 
2 3 4 5 nr 3 4 5 nr 1 2 3 4 5 nr 2 3 4 5 nr 1 2 3 4 5 nr 

Bc:2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

Bc:3 0 22 0 0 0 4 10 8 0 5 3 6 3 5 0 1 2 8 11 0 0 1 5 9 6 1 

Bc:4 0 0 73 0 0 7 28 36 2 5 6 20 28 10 4 1 2 19 49 2 0 0 9 29 33 2 

Bc:5 0 0 0 77 0 1 5 71 0 3 3 14 20 37 0 0 0 5 72 0 0 0 4 21 50 2 

Bc:nrB 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

 

Do mesmo modo como ocorreu com a análise da relação entre  grupos de 

percepção da experiência com os de percepção dos serviços, percebe-se que a baixa 

percepção dos respondentes quanto a determinadas varáveis do grupo de percepção da 

infraestrutura não influenciou na alta percepção da experiência dos visitantes. 

Assim, uma última análise torna-se necessária, a qual envolverá os parâmetros de 

percepção dos visitantes sobre a necessidade de preservação dos recursos naturais da 

APA da Baleia Franca. 

 

4.2.2.4 Análise da percepção dos visitantes quanto à necessidade de preservação dos 

recursos naturais da APA da Baleia Franca 

 

O presente subitem faz uma análise das variáveiss contidas no grupo da 

percepção da necessidade de preservação dos recursos naturais, relacionando-as com as 

variáveis do grupo de percepção da experiência, infraestrutura e serviços. Para tanto, 
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foram validadas as possíveis variáveis que possibilitassem uma relação ou que gerassem 

influência na resposta dada pelo visitante. 

 A Figura 24 apresenta a relação entre as seguintes variáveis: ―aglomeração de 

visitantes na embarcação‖ (QtVi), ―opinião quanto à possibilidade da implantação de 

taxas aos operadores‖ (TO) e ―opinião quanto à possibilidade da implantação de taxas 

aos visitantes‖ (TV). 

Considerando-se que o maior número de respondentes em uma variável indica a 

maior proximidade dessa variável do cruzamento dos eixos x e y  no gráfico, é possível 

afirmar que as variáveis com maior número de respondentes foram: QtVi: 4, QtVi: 5, 

TV: C, TO: C. Ou seja, a maior parte dos respondentes deram notas 4 e 5 à variável 

―aglomeração de visitantes na embarcação‖, do mesmo modo que são contra tanto a 

implantação de taxas aos operadores turísticos quanto a cobrança para os visitantes. 

Portanto, grande parte dos visitantes apresentam uma percepção satisfatória 

quanto à aglomeração de visitantes na embarcação. Do mesmo modo, a maioria é contra, 

e mesmo neutra, às possibilidades de implantação de taxas tanto aos visitantes quanto 

aos operadores turísticos em prol da melhoria dos processos que envolvem a preservação 

e gestão da APA da Baleia Franca. 

Percebe-se, também, a proximidade entre as variáveis TV: F e TO: F, isto é, 

foram os mesmos - apesar de poucos - os respondentes que opinaram a favor da 

possibilidade de implantação de taxas aos visitantes e de taxas aos operadores turísticos. 

A baixa quantidade de respondentes se justifica pela grande distância destas variáveis do 

cruzamento dos eixos x e y.  

Constata-se, ainda, que as variáveis TV: nr, TO: nr e QtVi: nr se encontram 

bastante próximas do cruzamento dos eixos x e y, ou seja, houve grande número de 

visitantes que respondeu ao questionário, porém não preencheu todas as perguntas. Isto 

se deve ao fato destas perguntas estarem na segunda parte do questionário e, também, ao 

fato dos visitantes terem que responder ainda dentro da embarcação, facilitando o enjoo. 

Portanto, é possível afirmar que o respondente possa perder a motivação de responder ao 

questionário por achá-lo extenso e por sentir-se enjoado. Outra possibilidade da falta de 

preenchimento destas respostas pelos visitante seria a má interpretação e/ou a má 

formulação das perguntas. 
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FIGURA 24- Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―aglomeração de visitantes na 

embarcação‖ (QtVi), ―opinião quanto à possibilidade da implantação de taxas aos operadores turísticos‖ 

(TO) e ―opinião quanto à possibilidade da implantação de taxas aos visitantes‖ (TV). 

 

 

 

De acordo com a Tabela 25, dos 176 questionários aplicados, 114 representam  

aqueles que deram nota 5 a sua experiência no que se refere à aglomeração de visitantes 

na embarcação (QtVi: 5) durante a atividade de observação de cetáceos. Quando 

comparado com suas opiniões referentes à necessidade de implantar uma taxa para os 

operadores, 57 destes responderam ser neutros à possibilidade (TO: N). O mesmo 

ocorreu com a possibilidade de implantação de taxas de visitação na APA da Baleia 

Franca, sendo 54 respondentes neutros à proposta (TV: N). 

Porém, a quantidade de visitantes que são contra a hipótese de implantação de 

taxas aos operadores e aos visitantes também é representativa. Dos 114 que deram nota 5 

a sua percepção quanto à aglomeração de visitantes na embarcação (QtVi: 5), 31 são 

contra a possibilidade de haver taxas aos operadores (TO: C) e 18 são contra as taxas aos 

visitantes (TV: C). 
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A mesma situação ocorreu com aqueles que deram nota 4 a sua percepção quanto 

à aglomeração de visitantes na embarcação, sendo estes representados por 44 visitantes 

(QtVi: 4). Destes, 23 são neutros à hipótese de haver taxas aos operadores (TO: N) e 26 

são neutros à possibilidade de implantação de taxas aos visitantes (TV: N). 

A quantidade de visitantes que não responderam às perguntas de opinião contra, 

neutro ou a favor também foi representativa, sendo 32 os que não responderam à variável 

―taxa aos operadores‖ (TO: nr) e 47 os que não à variável ―taxa aos visitantes‖ (TV: nr). 

 

TABELA 25 - Frequência observada entre as variáveis ―aglomeração de visitantes na embarcação‖ (QtVi), 

―opinião quanto à possibilidade da implantação de taxas aos operadores turísticos‖ (TO) e ―opinião quanto 

à possibilidade da implantação de taxas aos visitantes‖ (TV). 

 
QtVi1 QtVi2 QtVi3 QtVi4 QtVi5 QtVinr TO:N TO:C TO:F TOnr TV:N TV:C TV:F TVnr 

QtVi:1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

QtVi:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

QtVi:3 0 0 12 0 0 0 8 2 0 2 7 2 0 3 

QtVi:4 0 0 0 44 0 0 23 11 1 9 26 7 1 10 

QtVi:5 0 0 0 0 114 0 57 31 9 17 54 18 11 31 

QtVi:nr 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 2 0 0 1 

 

Na relação entre a percepção dos visitantes quanto à quantidade de cetáceos por 

eles avistada e quanto à hipótese de implantação de taxas aos operadores e aos visitantes, 

a Figura 25 revela que as variáveis mais próximas do cruzamento dos eixos x e y são: 

QtCe: 5; QtCe: 4; QtCe: 3; QtCe: 2; TO: C; TV: C; TO: N e TV: N. 

Portanto, grande parte dos visitantes se encontra satisfeita com a quantidade de 

cetáceos por eles avistada durante a atividade de observação embarcada (QtCe). Esta 

parcela de visitantes que deram nota 5 a sua percepção da  quantidade de cetáceos 

avistada (QtCe: 5) também se mostra neutra (TO: N; TV: N), e mesmo contra (TO: C; 

TV: C), à possibilidade de implantação de taxas às operadoras e aos visitantes.  

Já a parcela de visitantes que deu notas 2, 3 e 4 a sua percepção quanto à 

quantidade de cetáceos avistada (QtCe: 2, QtCe: 3 e QtCe: 4, respectivamente) parece ter 

mais relação com a variável ―contra à possibilidade de implantação de taxas às 

operadoras‖ (TO: C) e ―contra à possibilidade de implantação de taxas aos visitantes‖ 

(TV: C).  

A grande distância das variáveis ―a favor da possibilidade de implantação de 

taxas às operadoras‖ (TO: F) e ―a favor da possibilidade de implantação de taxas aos 

visitantes‖ (TV: F) do cruzamento dos eixos x e y indica que houve baixa incidência de 
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respondentes que se posicionaram a favor da possibilidade de implantação de taxas, tanto 

para os operadores turísticos quanto para os visitantes, em prol da melhoria da 

administração, infraestrutura e serviços da APA da Baleia Franca e do turismo de 

observação de cetáceos. 

Portanto, é possível afirmar que, para este grupo de visitantes, o fato de estar 

satisfeito com a quantidade de cetáceos observada durante a atividade turística não 

significa que deva haver taxas para a melhoria da infraestrutura, da gestão e dos serviços 

do turismo de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca. Sendo assim, os 

respondentes indicam não haver influência da quantidade de cetáceos avistada com a 

opinião sobre a possibilidade de implementação de taxas aos operadores e/ou aos 

visitantes. 

 

FIGURA 25 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―taxas aos operadores turísticos‖ 

(TO), ―quantidade de cetáceos avistada‖ (QtCe) e ―taxas aos visitantes‖ (TV). 

 

 

Complementando as afirmações a partir da Figura 25, de acordo com a Tabela 26, 

dos 113 visitantes que deram nota 5 a sua percepção quanto à quantidade de cetáceos por 
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eles avistada, 62 são neutros à possibilidade de implantação de taxas às operadoras (TO: 

N) e 58 são neutros à possibilidade de implantação de taxas aos visitantes (TV: N).  

As opiniões neutras (TV: N e TO: N) ainda são representativas nos visitantes que 

deram notas 3 (QtC: 3) e 4 (QtCe: 4) a sua percepção quanto à quantidade de cetáceos 

avistada, sendo, num total, 25 neutros às taxas aos operadores (TO: N) e 28 neutros às 

taxas de visitação (TV: N). Constata-se, então, que apesar de representativa, a quantidade 

de visitantes contra às taxas (total das variáveis TO: C e TV: C) ainda é menor do que os 

que são neutros  (TO: N e TV: N). De fato, são poucos os que se manifestam a favor das 

taxas, sendo 10 a favor das taxas aos operadores (TO: F) e 12 a favor das taxas de 

visitação (TO: F). 

Dos 176 respondentes, 90 são neutros (TO: N) quando comparados a 44 

respondentes que são contra a possibilidade de implementação de taxas aos operadores 

turísticos (TO: C). Do mesmo modo, outros 90 respondentes são neutros (TV: N), 

enquanto apenas 27 respondentes são contra a possibilidade de implementação de taxas 

aos visitantes (TV: C) em prol de melhorias para o turismo de observação de cetáceos na 

APA da Baleia Franca. 

 

TABELA 26 - Frequência observada entre as variáveis ―taxas aos operadores turísticos‖ (TO), ―quantidade 
de cetáceos avistada‖ (QtCe) e ―taxas aos visitantes‖ (TV). 

 
QtCe2 QtCe3 QtCe4 QtCe5 QtCenr TO:N TO:C TO:F TOnr TV:N TV:C TV:F TVnr 

QtCe:2 3 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 

QtCe:3 0 22 0 0 0 11 6 0 5 14 3 0 5 

QtCe:4 0 0 34 0 0 14 10 3 7 14 7 3 10 

QtCe:5 0 0 0 113 0 62 28 6 17 58 17 8 30 

QtCe:nr 0 0 0 0 4 1 0 1 2 2 0 1 1 

 

Quando analisada a Figura 26, que relaciona as notas das percepções dos 

visitantes quanto à quantidade de embarcações próximas no local de observação (QtEb) 

com as opiniões sobre a possibilidade de haver taxas aos operadores (TO) e aos 

visitantes (TV), observa-se, a partir da proximidade do cruzamento dos eixos x e y, que a 

variável ―quantidade de embarcações próximas‖ durante a atividade de observação de 

cetáceos recebeu grande número de notas 4 e 5. Portanto, é possível afirmar que houve 

poucas ou nenhuma embarcação ao redor durante as atividades de observação de 

cetáceos, uma vez que se nota na Figura 26 um grade número de respondentes que deram 

nota 5 à variável ―quantidade de embarcações próximas‖ (QtEb). 
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Percebe-se que os posicionamentos neutro (TV: N e TO: N) e contra (TV: C e 

TO: C) à possibilidade de implantação das taxas é predominante, uma vez que estas 

variáveis se apresentam mais próximas ao cruzamento dos eixos x e y. Dessa forma, ao 

agrupar as variáveis mais próximas ao cruzamento dos eixos x e y é possível afirmar que 

aqueles que deram notas 4 (QtEb: 4) e 5 (QtEb: 5) à variável ―quantidade de 

embarcações próximas‖ são neutros (TO: N e TV: N), ou mesmo contra, à possibilidade 

de implantar taxas aos operadores turísticos (TO: C)  e/ou aos visitantes (TV: C), 

superando a opinião a favor (TV: F e TO: F).  

Esta condicionante faz sentido, uma vez que já foi constatado que os visitantes 

percebem que a qualidade da água das praias é boa, que não há aglomeração de visitantes 

na embarcação, que a quantidade de cetáceos observada teve boa percepção, que projetos 

de ONGs apóiam e agem em prol da preservação da espécie objeto de estudo, então, não 

há o porquê de visitantes serem a favor da implantação de mais taxas. 

Não obstante, a Figura 26 revela novamente a baixa quantidade de visitantes que 

são a favor das taxas (TO: F e TV: F). Portanto, observa-se que este resultado pode 

ocorrer devido à falta de conhecimento dos visitantes a respeito dos acontecimentos que 

envolvem fatores socioambientais e econômicos do turismo de observação de cetáceos 

na APA da Baleia Franca e, ainda, partindo do senso comum, é possível que o indivíduo 

opte por algo que não o onere, no caso, a opção ―contra as taxas‖ (TV: C e TO: C).  
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FIGURA 26 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―taxas aos operadores‖, 

―quantidade de embarcações próximas‖ e ―taxas aos visitantes‖. 

 

 

A Tabela 27 revela que dos 176 respondentes do questionário, 133 deram nota 5 a 

sua percepção quanto à quantidade de embarcações próximas no local de observação 

(QtEb: 5). Ao relacionar este dado com as opiniões sobre as taxas, constata-se que destes 

133 visitantes, 69 são neutros à possibilidade de haver taxas aos operadores (TO: N) e 

outros 69 respondentes também são neutros à possibilidade de implantar taxas de 

visitação (TV: N). Porém, o número de respondentes que opinou contra ainda é 

significativo. Dos 133 visitantes, 33 são contra à possibilidade de haver taxas aos 

operadores (TO: C) e 19 contra as taxas de visitação (TV: C). 

Dos 23 respondentes que deram nota 4 à percepção da quantidade de 

embarcações ao seu redor (QtEb: 4), 12 são neutros à hipótese das taxas aos operadores 

(TO: N) e 15 são neutros à possibilidade de haver taxas de visitação (TV: N). 32 

respondentes não opinaram quanto às taxas aos operadores (TO: nr) e 49 não opinaram 

quanto às taxas de visitação (TV: nr). 
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Constata-se, ainda, que independente da nota dada à variável ―quantidade de 

embarcações próximas‖ (QtEb) há predominância da opinião neutra a respeito das 

variáveis ―taxas aos operadores turísticos‖ (TO) e taxas aos visitantes‖ (TV). 

Não obstante, a Tabela 27 reforça a afirmação feita pela análise da Figura 25 

quando se diz que a relação entre as variáveis QtEb:v4 e QtEb:v5 e as variáveis TV: N e 

TO: N se dá porque os visitantes não percebem a necessidade de implementação de mais 

taxas, uma vez que sua percepção quanto aos aspectos da infraestrutura, dos serviços e da 

experiência são satisfatórios, ou seja, se o visitante se encontra satisfeito, a possibilidade 

de haver mais taxas lhe traz a ideia de mais oneração, que , a seu ver, naquele momento é 

desnecessária. 

 

TABELA 27 - Frequência observada entre as variáveis ―quantidade de embarcações próximas‖ (QtEb), 

―taxas aos operadores‖ (TO) e ―taxas aos visitantes‖ (TV). 

 
QtEb1 QtEb2 QtEb3 QtEb4 QtEb5 QtEbnr TO:N TO:C TO:F TOnr TV:N TV:C TV:F TVnr 

QtEb:1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 

QtEb:2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

QtEb:3 0 0 7 0 0 0 4 3 0 0 1 4 0 2 

QtEb:4 0 0 0 23 0 0 12 6 0 5 15 2 1 5 

QtEb:5 0 0 0 0 133 0 69 33 8 23 69 19 9 36 

QtEb:nr 0 0 0 0 0 8 3 1 2 2 4 1 2 1 

 

A Figura 27 relaciona a percepção dos respondentes quanto à aglomeração de 

visitantes na embarcação (QtVi) com a opinião quanto à hipótese de haver um limite de 

visitantes por dia (VD) e de embarcações por dia (lED) para o turismo de observação de 

cetáceos na APA da Baleia Franca. Na figura, constata-se que os respondentes que deram 

notas 4 e 5 para sua percepção quanto à aglomeração de visitantes na embarcação (QtVi: 

4 e QtVi: 5) são neutros em relação à limitação tanto de visitantes (VD: N) por dia 

quanto de embarcações por dia (lED: N). Parece, ainda, haver relação dos que deram 

notas 3 (QtVi: 3), 4 (QtVi: 4) e 5 (QtVi: 5) para aglomeração de visitantes na 

embarcação com aqueles que são contra os limites de visitantes por dia (VD: C) e de 

limites de embarcações por dia (lED: C).  

Novamente, nota-se o posicionamento neutro dos visitantes quanto à 

possibilidade da implementação de taxas e/ou limitação do uso público, o que indica a 

falta de necessidade de implementação de ações que promovam a melhor administração 

dos recursos da APA da Baleia Franca ou, ainda, indica a falta de conhecimento do 
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contexto de aspectos políticos e legais no que diz respeito à implementação de taxas e 

limitação de uso público em áreas protegidas. 

A Figura 27  revela, também, que foram poucos os respondentes que se 

posicionaram a favor dos limites de visitantes por dia (VD: F) e dos limites de 

embarcações por dia (lED: F), quer dizer, é possível afirmar que esta parcela de 

visitantes pode estar ciente do contexto que envolve a necessidade de implementação de 

taxas e/ou limitação de uso público na APA da Baleia Franca para a preservação da 

espécie Eubalaena australis ou mesmo para a melhoria do turismo e da qualidade de 

vida dos moradores do entorno da APA. 

Foram poucos,igualmente, os visitantes que não apresentaram suas opiniões 

quanto aos limites de visitantes por dia (VD: nr) e de embarcações por dia (lED: nr). Isto 

poderá estar relacionado a vários motivos: a pergunta foi mal interpretada pelo 

respondente; a pergunta foi mal formulada pelo pesquisador; o respondente enjoou 

durante a navegação devido às condições do mar e não concluiu o preenchimento do 

questionário; ou não houve tempo de finalizar o preenchimento do questionário, uma vez 

que a navegação tenha finalizado o trajeto e iniciado o desembarque dos visitantes. 
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FIGURA 27 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―limite de visitantes/dia‖ (VD), 

―aglomeração de visitantes na embarcação‖ durante a atividade de observação de cetáceos (QtVi) e ―limite 
de visintes/dia‖(lED). 

 

 

Ainda, no que diz respeito à relação entre a percepção dos respondentes quanto à 

aglomeração de visitantes na embarcação (QtVi)  e a opinião quanto à possibilidade de 

haver um limite de visitantes por dia (VD) e/ou limite de embarcações por dia (lED) para 

o turismo de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca, a Tabela 28 revela que 

dos 114 visitantes que deram nota 5 a sua percepção à aglomeração de visitantes na 

embarcação, 83 são neutros (VD: N), 15 são contra (VD: C) e 12 são a favor (VD: F) no 

que se refere a haver limites de visitantes por dia. Ainda, dos 144 respondentes da nota 5 

à variável QtVi, 89 são neutros, 12 são contra e 9 a favor  no que tange a haver limites de 

embarcações por dia. 

Portanto, os respondentes que possuem uma boa percepção quanto à aglomeração 

de turistas dentro da embarcação também se apresentam neutros quanto à possibilidade 

de haver um limite de visitantes por dia (VD) e/ou um limite de embarcações por dia 
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(lED), ou seja, é possível afirmar, novamente, como os visitantes percebem que não há 

aglomeração de turistas na embarcação, para eles se torna desnecessária a implantação de 

ações que limitem tanto a visitação quanto o tráfego de embarcações na APA da Baleia 

Franca. 

 

TABELA 28 - Frequência observada entre as variáveis ―limite de visitantes/dia‖ (VD), ―aglomeração de 

visitantes na embarcação‖ durante a atividade de observação de cetáceos (QtVi) e ―limite de 
embarcações/dia‖(lED). 

 
QtVi1 QtVi2 QtVi3 QtVi4 QtVi5 QtVinr VD:N VD:nr VD:C VD:F lED:N lED:nr lED:C lED:F 

QtVi:1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

QtVi:2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 

QtVi:3 0 0 12 0 0 0 11 1 0 0 11 0 1 0 

QtVi:4 0 0 0 44 0 0 34 3 6 1 38 2 3 1 

QtVi:5 0 0 0 0 114 0 83 4 15 12 89 4 12 9 

QtVi:nr 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 

 

A Figura 28 diz respeito à relação entre a percepção dos respondentes quanto à 

quantidade de cetáceos observada durante a atividade embarcada (QtCe) com a opinião 

quanto à possibilidade de haver um limite de visitantes por dia (VD) e de embarcações 

por dia (lED) para o turismo de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca.  

Percebe-se, então, de acordo com a proximidade das variáveis do cruzamento dos 

eixos x e y na figura, que grande parte dos visitantes deram nota 5, seguida das notas 4, 3 

e 2 para suas percepções (QtCe: 5, QtCe: 4, QtCe: 3 e QtCe: 2). Esses mesmos 

respondentes têm opinião neutra quanto às questões de limitação de visitantes por dia 

(VD: N) e de embarcações por dia (lED: N). Ainda próximos ao cruzamento dos eixos x 

e y estão as variáveis VD: N e lED: N, que expressam opinião contra a possibilidade de 

haver ações que limitem o número de visitantes por dia e/ou o número de embarcações 

por dia.  

Ao relacionar as variáveis por formação de aglomerados e por proximidade destas 

ao cruzamento dos eixos, constata-se, como na Figura 27, na Tabela 28 e nas figuras e 

tabelas anteriores, que os visitantes que têm boa percepção quanto à quantidade de 

cetáceos observada na atividade se mostram, também, neutros à possibilidade de 

realização de ações que limitem a quantidade de visitantes e de embarcações por 

dia/área.  

De fato, se estão satisfeitos com a quantidade de baleias que observaram durante 

a atividade, de algum modo, poderão sentir que não há necessidade de realização de 
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ações preventivas para a preservação das baleias. Considerando o posicionamento neutro 

a respeito das possibilidades de implantação de ações que visem à preservação dos 

recursos, ao desenvolvimento do turismo e à qualidade de vida da comunidade local, é 

possível afirmar que os turistas - objeto do presente estudo - podem não ter percepções 

bem formadas a respeito das necessidades de preservação das Baleias Francas ou mesmo 

falta de conhecimentos que os levem a argumentos e opiniões melhor estruturados sobre 

os temas preservação das Baleias Francas e desenvolvimento do turismo local.  

Mesmo com opinião neutra aos temas que envolvem decisões com implantação 

de taxas e limitação do uso público, percebeu-se, a partir das variáveis da Percepção da 

Experiência cruzadas com as variáveis da Percepção sobre a Preservação dos Recursos 

da APA da Baleia Franca, que a maioria dos respondentes demonstrou ter passado por 

boas experiências durante a atividade de observação embarcada de cetáceos na APA da 

Baleia Franca. 

 

FIGURA 28 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―limites de embarcações/dia‖ 

(lED), ―quantidade de baleias avistada‖ (QtCe) e ―limites de visitantes/dia‖ (VD). 
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Corroborando a Figura 27, a Tabela 29 revela que dos 113 respondentes que 

deram nota 5 (QtCe: 5) as suas percepções, 83 são neutros (VD:N), 16 são contra (VD:C) 

e 9 são a favor (VD:F) no que tange à possibilidade de haver um limite de visitantes por 

dia. Nesse sentido, ainda, 93 são neutros (lED: N), 10 são contra (lED: C) e 7 são a favor 

(lED:F) no que se refere à possibilidade de haver um limite de embarcações por dia. 

Dos 34 visitantes que deram nota 4 (QtCe: 4) à sua percepção frente à quantidade 

de cetáceos observada, 25 são neutros (VD: N), 3 são contra (VD: C) e outros 3 são à 

favor (VD:F) à possibilidade de haver um limite de visitantes por dia. Igualmente, 27 

indivíduos são neutros (lED: N), 1 é contra (lED: C) e 3 são a favor (lED:F) no que se 

refere à possibilidade de haver um limite de embarcações por área. 

Nesse caso, a opinião neutra prevalece até naqueles respondentes que deram 

notas baixas como 2 (QtCe: 2) e 3 (QtCe: 3), uma vez que os únicos 3 respondentes que 

deram nota 2 para a quantidade de cetáceos observada (QtCe: 2) também são neutros à 

possibilidade de haver um limite de visitantes por dia (VD: N) e de embarcações por dia 

(lED: N).  

Os dados presentes reforçam, sob a forma de números, as constatações feitas com 

a análise da Figura 28, ou seja, boa percepção da quantidade de cetáceos observada 

durante a atividade turística e, também, opinião neutra quanto à possibilidade de haver 

um limite de visitantes por dia (VD: N) e de embarcações por dia (lED: N). Portanto, 

mesmo satisfeitos com as quantidades de cetáceos observadas e sabendo das 

necessidades de preservação das baleias, os respondentes optam por se manterem neutros 

em questões de interesse público, porém mais complexas por envolver geralmente a 

interação entre representações dos órgãos do governo, da iniciativa privada, de 

associações locais e de ONGs. 

 

TABELA 29 -  Frequência observada entre as variáveis ―limites de embarcações/dia‖ (lED), ―quantidade 

de baleias avistada‖ (QtCe) e ―limites de visitantes/dia‖ (VD). 

 
QtCe2 QtCe3 QtCe4 QtCe5 QtCenr VD:N VD:nr VD:C VD:F lEA:N lEA:nr lEA:C lEA:F 

QtCe:2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 

QtCe:3 0 22 0 0 0 19 0 3 0 17 0 5 0 

QtCe:4 0 0 34 0 0 25 3 3 3 27 3 1 3 

QtCe:5 0 0 0 113 0 83 5 16 9 93 3 10 7 

QtCe:nr 0 0 0 0 4 3 0 0 1 4 0 0 0 

 

A Figura 29 relaciona a percepção do visitante quanto à quantidade de cetáceos 

observada durante a atividade de observação embarcada (QtCe) com a prioridade número 



179 

 

 

um de melhorias na APA da Baleia Franca (R1). Percebe-se, devido à proximidade do 

cruzamento dos eixos x e y, um maior número de visitantes que deram notas 5, seguidas 

de notas 4, à variável ―quantidade de cetáceos avistada‖ (QtCe: 5 e QtCe: 4). Ainda 

próximas ao cruzamento dos eixos estão as variáveis ―prioridade de melhorias em 

infraestrutura‖ (R1: If) e prioridade de melhorias em serviços‖ (R1: Srv). 

Portanto, ao relacionar as variáveis por aglomeração e por proximidade aos eixos, 

é possível afirmar que grande parte dos respondentes tem boa percepção da quantidade 

de cetáceos observada e que este mesmo grupo de respondentes prioriza as melhorias em 

infraestrutura (R1: If) e serviços (R1: Srv). A Tabela 30 corrobora esta premissa. 

Este dado indica que, apesar estarem satisfeitos com a quantidade de cetáceos 

observada durante a atividade, os respondentes sentem a necessidade de realizar 

melhorias na infraestrutura e, ainda, em manter o local preservado para que as baleias 

francas continuem retornando na época que lhe convêm por necessidades reprodutivas. 

A constatação de que visitantes priorizam a necessidade de melhorias em 

infraestrutura turística na APA da Baleia Franca corrobora as análises entre as variáveis 

TV, TO, VD e lED, nas quais se nota haver baixa percepção dos visitantes no que diz 

respeito às necessidades de preservação das baleias e do local, ou seja, é possível que os 

visitantes estejam tão satisfeitos com a qualidade da experiência que dispensem qualquer 

necessidade de preservação dos recursos que usufruiu, preferindo priorizar por melhorias 

na infraestrutura turística da APA da Baleia Franca. 
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FIGURA 29 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―quantidade de embarcações 

próximas‖ (QtEb), ―aglomeração de visitantes na embarcação‖ (QtVi), ―quantidade de cetáceos avistada‖ 

(QtCe). 

 

 

Ao analisar a quantidade de respostas mais representativas, percebe-se que dos 

176 visitantes que responderam ao questionário, 113 deram nota 5 a sua percepção 

quanto a quantidade de cetáceos observada durante a atividade embarcada (QtCe: 5). 

Destes, 93 deram nota 5 a sua percepção quanto à aglomeração de visitantes na 

embarcação (QtVi: 5), 99 deram nota 5 a sua percepção com relação à quantidade de 

embarcações próximas no local de observação (QtEb: 5) e 46 respondentes perceberam 

como maior necessidade de melhorias na região ações que envolvam a infraestrutura do 

turismo na APA da Baleia Franca (R1: Inf). 

A percepção dos visitantes sobre a necessidade de preservação dos recursos 

naturais da região aparece como a segunda prioridade na variável R1, uma vez que o 

 Legenda: 

Quantidade de cetáceos avistada 
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total de respondentes desta foi de 55 visitantes (R1: Psv), comparado com 62 

respondentes que priorizaram melhorias na infraestrutura (R1: Inf). 

Portanto, é possível afirmar que mesmo com uma percepção satisfatória dos 

visitantes em relação à quantidade de baleias avistada, à aglomeração de visitantes na 

embarcação e à quantidade de embarcações próximas (QtCe, QtVi e QtEb) os visitantes 

priorizam melhorias na infraestrutura do turismo na região ao invés de priorizar melhores 

condições de preservação e de prestação de serviços no turismo de observação de 

cetáceos na APA da Baleia Franca. 

Pode-se dizer que os visitantes, ao estarem satisfeitos com as condições de 

preservação da região, constatadas durante a atividade de observação de cetáceos e pelas 

notas das variáveis QtCe, QtVi e QtEb, passam a priorizar as melhorias a partir de sua 

percepção sobre as carências que ocorrem na região, no caso, a necessidade de 

infraestrutura para o turismo de observação de cetáceos que, por sua vez, corrobora a 

percepção de outras variáveis como a do ―acesso ao embarque-desembarque‖ (EB), 

―sinalização das vias públicas‖ (Sn) e ―acesso à operadora‖ (Ac). 

 

TABELA 30 - Frequência observada entre as variáveis ―quantidade de embarcações próximas‖ (QtEb), 

―aglomeração de visitantes na embarcação‖ (QtVi), ―quantidade de cetáceos avistada‖(QtCe). 

 
QtCe QtVi QtEb R1 

 
2 3 4 5 nr 1 2 3 4 5 nr 1 2 3 4 5 nr Inf Psv Ou Srv nr 

QtCe:2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 

QtCe:3 0 22 0 0 0 0 1 6 9 5 1 1 0 1 8 12 0 6 6 5 4 1 

QtCe:4 0 0 34 0 0 0 0 2 18 14 0 1 0 3 9 19 2 11 14 5 4 0 

QtCe:5 0 0 0 113 0 0 0 4 16 93 0 1 1 3 6 99 3 46 33 18 14 2 

QtCe:nr 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0 0 

 

A Figura 30 relaciona a percepção dos visitantes sobre as ―prioridades em 

melhorias na região‖ (R1) com a Percepção da Infraestrutura a partir das variáveis 

―acesso ao embarque-desembarque‖ (ED), ―sinalização das vias públicas‖ (Sn), ―acesso à 

operadora‖ (Ac) e com a percepção dos serviços a partir das variáveis ―atendimento dos 

operadores turísticos‖ (At) e ―esclarecimentos‖ (Es). 

Assim, ao analisar a quantidade mais significativa de respondentes através da 

distância qui-quadrado e a relação entre as variáveis e da proximidade entre elas, 

percebe-se que grande parte dos respondentes dão notas médias às variáveis que dizem 

respeito à percepção da infraestrutura (Ac, Sn e ED), sendo estes os mesmos que 

priorizaram melhorias na infraestrutura (R1: Inf), uma vez observada a distância qui-
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quadrado (cruzamento dos eixos x e y). Não obstante, grande quantidade de respondentes 

deu notas satisfatórias às variáveis que correspondem à percepção dos serviços (At: 5 e 

Es: 5). 

Nota-se, ainda, grande quantidade de respondentes que priorizam a necessidade 

de ações que promovam a preservação dos recursos naturais da região da APA da Baleia 

Franca, uma vez que houve proximidade entre as variáveis R1: Inf e R1: Psv. 

Portanto, constata-se relação entre as variáveis da percepção da infraestrutura 

com a opinião dos respondentes quanto às necessidades de melhorias (R1) na região da 

APA da Baleia Franca, uma vez que houve grande quantidade de respondentes que 

deram notas medianas às variáveis referentes à percepção da infraestrutura (ED: 4, Sn: 3, 

Ac: 3) e que priorizaram melhorias neste quesito (R1: Inf). 
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FIGURA 30 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―embarque/desembarque‖ (ED), 

esclarecimento dos operadores turísticos‖ (Es), ―atendimento‖ (At), ―acesso à operadora‖ (Ac), 

―sinalização das vias públicas‖ (Sn), ―ranking de prioridades‖ (R1). 

 

 

 

Ao analisar os números mais representativos da Tabela, At-Es-ED-Sn-Ac-R1, 

percebe-se que dos 176 visitantes que responderam ao questionário, 116 deram nota 5 ao 

―atendimento dos operadores turísticos‖ (At: 5). Destes, 93 respondentes deram nota 5 a 

sua percepção sobre os ―esclarecimentos dados pelos operadores turísticos‖ (Es: 5), 33 

deram nota 3 a sua percepção sobre o ―acesso à operadora turística‖ (AC: 3) e, por fim, 

44 respondentes priorizaram melhorias na infraestrutura do turismo (R1: Inf) e 39 
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priorizaram ações que promovam à preservação dos recursos naturais da APA da Baleia 

Franca. 

O alto índice de respondentes que deram notas baixas às variáveis  sinalização 

das vias públicas‖ (Sn) e ―acesso à operadora‖ (Ac) justifica a opinião dos pesquisados 

de priorizar melhorias em infraestrutura do turismo na APA da Baleia Franca, uma vez 

que as notas destas variáveis foram medianas (Sn: 3 e Ac: 3). A variável ―acesso ao 

embarque-desembarque‖ apresentou maior número de respondentes que deram notas 4 e 

5 (ED: 4 e ED: 5), porém ainda houve quantidade representativa de respondentes que 

deram nota 3 para esta variável (ED: 3), corroborando a justificativa da opinião de 

priorizar melhorias em infraestrutura do turismo na APA da Baleia Franca. 

 

TABELA 31 - Frequência observada entre as variáveis ―embarque/desembarque‖ (ED), esclarecimento dos 

operadores turísticos‖ (Es), ―atendimento‖ (At), ―acesso à operadora‖ (Ac), ―sinalização das vias públicas‖ 

(Sn), ―ranking de prioridades‖ (R1). 

 
At Es ED Sn Ac R1 

 
2 3 4 5 nr 1 2 3 4 5 nr 1 2 3 4 5 nr 1 2 3 4 5 nr 1 2 3 4 5 nr Inf Psv Ou Srv nr 

At:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

At:3 0 12 0 0 0 1 2 3 6 0 0 3 1 3 3 1 1 3 1 6 1 1 0 3 2 5 2 0 0 2 4 3 2 1 

At:4 0 0 43 0 0 1 1 3 26 12 0 5 6 13 13 6 0 6 16 13 5 1 2 3 10 11 13 3 3 16 12 9 6 0 

At:5 0 0 0 116 0 1 0 3 18 93 1 5 5 24 35 45 2 22 16 33 20 20 5 12 20 33 28 18 5 44 39 17 13 3 

At:nr 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 3 1 0 

 

Ao relacionar a prioridade número um de melhorias na APA da Baleia Franca 

(Infraestrutura, preservação ou serviços, sendo R1: Inf, R1: Psv e R1: Srv, 

respectivamente) com as notas dadas à infraestrutura pelos respondentes, representadas 

pela variável If na Figura 31, constata-se que a maioria deles posiciona sua percepção 

quanto à infraestrutura entre as notas 3, 4 e 5 (If: 3, If: 4 e If: 5) quando comparado com 

a proximidade do eixo x. Neste mesmo raciocínio, nota-se haver relação entre as 

variáveis If: 3, If: 4 e If: 5 e a prioridade de melhorias na infraestrutura (R1: Inf) e de 

ações para promover a preservação dos recursos naturais (R1: Psv), como corrobora a 

Tabela 32. 
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FIGURA 31 - Gráfico em 2D representando a relação entre as variáveis ―infraestrutura turística‖ (If) e 

―ranking de prioridades‖ (R1). 

 

 

Percebe-se que os respondentes se encontram razoavelmente satisfeitos com a 

infraestrutura turística da região visitada, de modo que houve grande quantidade de 

pesquisados que deram as notas 3, 4 e 5. Porém, este mesmo grupo de respondentes não 

deixou de relevar a necessidade de melhorias na infraestutura (R1: Inf) e também de 

preservação dos recursos naturais da região (R1: Psv), como mostra a Tabela If, R1, a 

qual indica que dos 56 que deram nota 4 a sua percepção quanto à infraestrutura turística 

da região (If4), 18 acham que a prioridade número um da APA é realizar melhorias na 

infraestrutura desta (R1: Inf). Os outros 18 respondentes acham que a prioridade número 

um é realizar ações para promover a preservação dos recursos naturais da região (R1: 

Psv). 

Observa-se que os indivíduos os quais, em sua maioria, priorizam a necessidade 

de melhorias de infraestrutura na região da APA (R1: Inf) são os mesmos que deram as 

notas 3, 4 e 5 a sua percepção quanto à infraestrutura turística da região. Há certa 

 Legenda: 
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contradição, pois aqueles que dão notas razoáveis à variável Inf são os mesmos que 

sentem a necessidade de melhorias de infraestrutura turística. Entretanto, nota-se, ainda, 

que todos os grupos de respondentes representados pela variável Inf priorizam a 

necessidade de melhorias de infraestrutura turística (R1: Inf), uma vez que o total da 

variável R1: Inf é o maior do grupo de respondentes da variável R1, que representa a 

opinião sobre a prioridade de melhorias na região da APA da Baleia Franca, com 63 

pesquisados, enquanto os grupos de respondentes que priorizaram a preservação (R1: 

Psv) e serviços (R1:Srv) totalizam 55 e 22, respectivamente. 

 

TABELA 32 - Frequência observada entre as variáveis ―infraestrutura turistica‖ (If) e ―ranking de 
prioridades de melhorias na APA da Baleia Franca‖ (R1) 

 
Inf1 Inf2 Inf3 Inf4 Inf5 Inf:nr R1:Inf R1:Psv R1:Ou R1:Srv R1:nr 

Inf:1 10 0 0 0 0 0 4 1 3 1 1 

Inf:2 0 18 0 0 0 0 9 6 3 0 0 

Inf:3 0 0 52 0 0 0 18 20 8 5 1 

Inf:4 0 0 0 56 0 0 18 18 6 12 2 

Inf:5 0 0 0 0 31 0 10 10 8 3 0 

Inf:nr 0 0 0 0 0 9 4 0 4 1 0 

 

A Tabela 33 apresenta uma análise da opinião dos visitantes quanto às 

prioridades de melhorias (R1, R2 e R3) na região da APA da Baleia Franca. Portanto, 

constata-se que dos 176 visitantes que responderam ao instrumento de coleta de dados, 

63 priorizam a necessidade de infraestrutura (R1: Inf), 55 priorizam a necessidade de 

preservar os recursos naturais do local e 22 priorizam a necessidade de melhorias nos 

serviços do turismo na APA.  

Mesmo quando a infraestrutura passa a ter um segundo lugar no ranking de 

prioridade (R2: Inf), esta passa a representar um grupo de 40 indivíduos, revelando ser o 

grupo com maior número de respondentes nesta variável. Somente no ranking de terceiro 

lugar de prioridade (R3), a necessidade de melhoria nos serviços (R3: Srv) recebe maior 

número de respondentes do que a necessidade de mais infraestrutura (R3: Inf), com 40 e 

11 respondentes respectivamente. Isto reflete que a necessidade de melhoria nos serviços 

(R1: Srv, R2: Srv e R3: Srv) do turismo na região da APA é pouco priorizada, sendo a 

última colocada na lista de prioridade, segundo as opiniões dos pesquisados. 

Assim, observa-se que houve um maior número de indivíduos que priorizaram a 

infraestrutura (R1: Inf e R2: Inf) em primeiro e segundo lugar na ordem de necessidade 
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de melhorias nos processos que envolvem o turismo na APA, sendo representados por 

um total de 63 e 59 respondentes, respectivamente. 

 

TABELA 33 - Frequência observada entre as variáveis ―1ª prioridade do ranking‖ (R1), ―2ª prioridade do 

ranking‖ (R2), e ―3ª prioridade do ranking‖ (R3). 

 
R1:Inf R1:Psv R1:Ou R1:Srv R1nr R2:Srv R2:Psv R2nr R2:Inf R3:Psv R3:Srv R3nr R3:Inf 

R1:Inf 63 0 0 0 0 38 22 3 0 38 22 3 0 

R1:Psv 0 55 0 0 0 11 0 4 40 0 40 4 11 

R1:Ou 0 0 32 0 0 0 0 32 0 0 0 32 0 

R1:Srv 0 0 0 22 0 0 3 0 19 19 0 0 3 

R1:nr 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 

 

De acordo com a Tabela 34, constatou-se que dos 176 visitantes que responderam 

ao instrumento de coleta de dados da presente pesquisa, 90 se mostram neutros quanto à 

possibilidade de implantar taxas aos operadores (TO: N). Destes 90 visitantes, 69 são 

neutros à possibilidade de implantar taxas aos visitantes (TV: N), 74 são neutros quanto à 

possibilidade de haver um limite de visitante por dia (VD: N) na APA e 82 são, também, 

neutros quanto à possibilidade de haver limites de embarcações por área. Desse modo, 

estas variáveis se mostraram as mais representativas em termos de quantidade de 

respondentes. O segundo grupo de indivíduos com maior significância de respostas se 

apresenta contra às possibilidades levantadas e representadas na tabela pelas variáveis 

TO: C, TV: C, VD: C e lED: C. 

Torna-se, então, evidente que os respondentes preferem manter-se neutros quanto 

a questões que envolvem possibilidades de geração de taxas e de limites de visitantes por 

dia ou de fluxo de embarcações por área. Este fato levanta algumas hipóteses, como: 

incoerência das respostas dadas pelos visitantes; falta de informações relevantes sobre os 

aspectos políticos, sociais, econômicos e ambientais que se fazem necessários para a 

formação de uma opinião concreta sobre os temas representados pelas variáveis (TO, 

TV, VD e lED). 
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TABELA 34 - Frequência observada entre as variáveis ―taxas aos operadores turísticos‖ (TO), ―taxas aos 

visitantes‖ (TV) e ―limites de embarcação por dia‖ (lED). 

 
TO:N TO:C TO:F TOnr TV:N TV:C TV:F TVnr VD:N VDnr VD:C VD:F lED:N lEDnr lED:C lED:F 

TO:N 90 0 0 0 69 9 1 11 74 2 12 2 82 1 7 0 

TO:C 0 44 0 0 15 16 0 13 34 4 6 0 36 3 5 0 

TO:F 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10 1 0 0 9 

TO:nr 0 0 0 32 6 2 1 23 25 2 4 1 25 2 4 1 

 

A Tabela 35 apresenta a relação entre cinco variáveis sobre a opinião dos 

respondentes referentes à questão da preservação da APA, são elas: a opinião quanto à 

prioridade de melhorias na região (R1), a opinião quanto à possibilidade de implantação 

de taxas aos operadores (TO), quanto à possibilidade de implantação de taxas à visitação 

(TV) para a atividade de observação de cetáceos, quanto à possibilidade de limitação de 

visitantes ( VD) que realizam a atividade de observação de cetáceos e quanto à 

possibilidade de haver um limite de embarcações por dia na APA da Baleia Franca 

(lED). 

Portanto, ao analisar primeiramente as necessidades de melhorias ranqueadas 

pelos respondentes, comparando-as com a opinião destes sobre a possibilidade de 

implantar taxas aos operadores de turismo, constata-se que dos 176 questionários 

aplicados, 63 priorizaram melhorias na infraestrutura 36 se apresentam neutros quanto à 

possibilidade de implantar taxas aos operadores de turismo. 

Ainda, daqueles que priorizaram melhorias na infraestrutura (R1: Inf = 63 

respondentes), 45 são neutros à possibilidade de implantar limites de visitantes por dia 

(VD: N) nas atividades de observação de cetáceos, do mesmo modo que 52 são neutros 

quanto à possibilidade de haver um limite de embarcações por área (lEA: N) entre 

aquelas que realizam atividades de observação de cetáceos. 

Estes se mostraram como sendo os números mais representativos desta tabela, de 

modo que se torna nítida a opinião neutra dos respondentes quanto às questões que 

envolvem implementação de taxas ou limitações de usuários dos recursos naturais até 

então disponíveis. 

Porém, a quantidade de visitantes que são contra as possibilidades de implantação 

de taxas e de limitações (TO: C, TV: C, VD: C e lED: C) é, ainda, mais representativa do 

que os que se mostram a favor (TO: F, TV: F, VD: F e lED: F). Dos 176 respondentes, 

15 se apresentam contra a possibilidade de haver taxas aos operadores turísticos (TO: C), 

12 são contra a possibilidade de haver taxas de visitação para a atividade de observação 
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de cetáceos (TV: C), 10 são contra a possibilidade de haver limites de visitação (VD: C) 

e 6 são contra a possibilidade de haver limites de embarcações por dia (lED: C). 

 

TABELA 35 - Frequência observada entre as variáveis ―ranking de prioridades‖(R1), ―taxas aos 

operadores turísticos‖ (TO), ―taxas aos visitantes‖ (TV), ―limites de visitantes por dia‖ (VD) e ―limites de 

embarcações por dia‖ (lED). 

 
R1 TO TV VD lED 

 
Inf Psv Ou Srv nr N C F nr N C F nr N nr C F N nr C F 

R1:Inf 63 0 0 0 0 36 15 2 10 30 12 3 18 45 5 10 3 52 3 6 2 

R1:Psv 0 55 0 0 0 26 17 1 11 25 11 1 18 48 0 5 2 49 1 4 1 

R1:Ou 0 0 32 0 0 12 6 7 7 17 1 8 6 20 2 2 8 21 1 3 7 

R1:Srv 0 0 0 22 0 14 6 0 2 15 3 0 4 18 0 4 0 19 0 3 0 

R1:nr 0 0 0 0 4 2 0 0 2 3 0 0 1 2 1 1 0 3 1 0 0 

 

O presente capítulo apresentou os resultados e a discussão da análise multivariada 

de parâmetros relacionados à percepção do visitantes sobre as atividades de observação 

de cetáceos realizadas durante o período de coleta de dados do presente estudo. 

Nota-se que a percepção do visitante pode ser um instrumento de grande utilidade 

para a tomada de decisão e realização de ações que promovam melhorias no turismo da 

região da APA, principalmente no que se refere a questões que envolvam a necessidade 

de ampliação dos recursos turísticos, aliados à preservação dos recursos naturais 

presentes na APA da Baleia Franca. 

Não obstante, no que se refere ao desenvolvimento do turismo na região da APA, 

uma vez que os visitantes são o foco principal e que um produto/serviço é oferecido por 

meio da divulgação de um destino turístico, não há parâmetro melhor para determinar 

um rumo de ações de desenvolvimento deste destino do que avaliando a percepção 

daqueles que usufruem  tal recurso. 

Já no que se refere a uma análise para a determinação de uma capacidade de 

carga para  turismo de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca, observa-se, 

também, que a análise da percepção do visitante passa a ser um instrumento utilizado em 

quase todos os métodos de determinação de capacidade de carga turística, uma vez que 

tais métodos trabalham com variáveis que envolvem questões sociais, culturais, 

ambientais e econômicas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo teve como finalidade a de produzir conhecimento científico a 

partir da percepção da experiência do visitante no referido local de estudo. Portanto, 

considera-se que este trabalho tenha relevância para o uso de pesquisadores e de gestores 

de áreas protegidas e de destinos turísticos que utilizam a natureza como um atrativo, 

divulgando estas localidades como um produto aliado aos serviços oferecidos. 

A respeito do tema percepção da experiência abordado no presente estudo, 

constata-se que este possui grande relevância estratégica, uma vez que se torna 

necessário compreender os comportamentos, desejos, anseios de consumidores para que 

seja possível sempre melhorar condições de atratividade e qualidade do produto/destino a 

cada nova descoberta neste âmbito, oferecendo, assim, melhores serviços, mais conforto 

e opções de lazer. Portanto, uma vez que as áreas protegidas e outros destinos de 

natureza são considerados recursos naturais utilizados para deleite de visitantes e que 

estes recursos passam a ser o atrativo turístico deste destino, a percepção do visitante 

pode auxiliar no desenvolvimento do turismo ao detectar as reais necessidades deste 

público consumidor em específico. 

Não obstante, a compreensão dos comportamentos e percepções de visitantes de 

um determinado destino representam dados essenciais para a tomada de decisões e gestão 

de destinos turísticos, podendo, assim, realizar as ações necessárias para manter a 

integridade das condições de uso público do destino com a qualidade da experiência do 

visitante. 

Trata-se de mais uma ferramenta de planejamento que sustenta e requer decisões 

de manejo. Se os recursos são adequados e as condições recreativas podem ser medidas e 

mantidas, a quantidade de visitantes é de importância secundária (TAKAHASHI, 1998), 

ou seja, ao invés de limitar o uso, torna-se possível realizar ações de manejo e gestão do 

uso público como forma de garantir a integridade física do meio ambiente e psicológico-

experiencial dos visitantes. Não havendo mais a necessidade de limitar o uso, 

comportamento e experiências do visitantes passam a ter maior importância na gestão do 

uso público, uma vez que se corrobora a premissa de que não é a quantidade de visitantes 

que causará danos potenciais aos recursos utilizados, mas sim o que estes visitantes 

fazem com estes recursos é o fator que deve ser medido e analisado. 
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No que diz respeito à fundamentação teórica deste trabalho, constata-se que ela 

permitiu a compreensão de abordagens sobre temas como a criação de áreas protegidas 

no Brasil, ofereceu um panorama do turismo de observação de cetáceos no Brasil e no 

mundo e uma contextualização mais aprofundada a respeito dos modelos de gestão do 

uso público de áreas protegidas em países ao redor do globo. 

Portanto, uma vez que modelos de gestão passaram a ser utilizados no contexto do 

uso público em áreas protegidas, principalmente nas últimas décadas por conta da 

crescente demanda turística nestes locais, tornou-se necessário detalhar os modelos de 

gestão do uso público como forma de oportunizar uma análise comparativa a partir dos 

resultados do presente estudo, bem como possibilitar a geração de dados relevantes para 

uso dos gestores e tomadores de decisões que influem diretamente no futuro do turismo 

de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca. 

No que tange à validação das variáveis utilizadas, percebeu-se a importância 

desta etapa ao realizar uma análise prévia das variáveis, a fim de limitar a quantidade de 

análise e relações entre as variáveis, otimizando, assim, as informações coletadas por 

meio da análise multivariada. Porém, é possível que não se tenha relacionado 

determinadas variáveis que se mostrassem significativas e que pudessem enriquecer 

ainda mais os resultados da pesquisa.  

No que se refere à caracterização da visita e do visitante, percebe-se que os dados 

representados pela caracterização da visita constatam a necessidade de compreender o 

perfil da visita e do visitante como forma de melhor direcionar ações e campanhas que 

divulguem um determinado destino para um público em específico, podendo, ainda, ser 

útil para encontrar novos segmentos de mercados potenciais. 

Já no que tange à análise geral do grupo de variáveis da ―Percepção da 

Experiência‖ do visitante, é possível afirmar que grande parte dos visitantes deu notas 

altas às variáveis da percepção, o que evidencia uma percepção satisfatória da 

experiência. 

Quanto à análise geral do grupo de variáveis da ―Percepção dos Serviços‖, 

constatou-se que este grupo também apresentou boa percepção pelos visitantes, uma vez 

que as notas dadas no questionário foram satisfatórias. 

No que se refere à análise geral do grupo de variáveis da ―Percepção da 

Infraestrutura‖, percebeu-se que este grupo foi o que mais recebeu notas baixas, 

principalmente nas variáveis que estão relacionadas à infraestrutura do setor público, 

como sinalização e qualidade das vias de acesso. Constata-se, assim, que entre os 
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aspectos de serviços, experiência e infraestrutura, este último recebeu maior número de 

notas baixas, indicando insatisfação e/ou baixa percepção dos visitantes neste quesito. 

Quanto ao grupo de variáveis da ―Percepção da Necessidade de Preservação‖ dos 

recursos naturais da APA da Baleia Franca, constata-se que é nítida a posição de 

neutralidade dos visitantes respondentes dos questionários que foram instrumento de 

coleta de dados com relação às variáveis da Percepção da Preservação, independente de 

qualquer relação com outras variáveis. 

Mesmo satisfeitos com a quantidade de cetáceos observada e mesmo sabendo das 

necessidades de preservação das baleias, os respondentes optam por manterem-se neutros 

em questões mais amplas de interesse público por serem mais complexas,  envolvendo 

geralmente a interação entre representações dos órgãos do governo, da iniciativa privada, 

de associações locais e de ONGs. 

De fato, se estão satisfeitos com a quantidade de baleias que observaram durante a 

atividade, de algum modo, poderão sentir que não há necessidade de realização de ações 

preventivas para a preservação das baleias, ou mesmo, podem sentir que esta não deve 

ser a maior prioridade de melhorias na região. Considerando o posicionamento neutro a 

respeito das possibilidades de implantação de ações que visam à preservação dos 

recursos, ao desenvolvimento do turismo e à qualidade de vida da comunidade local, é 

possível afirmar que os turistas - objeto do presente estudo - podem não estar bem  

informados a respeito das necessidades de preservação das Baleias Francas, ou mesmo, 

faltam conhecimentos que os levem a argumentos e opiniões melhor estruturados sobre 

os temas preservação das Baleias Francas e desenvolvimento do turismo local.  

Mesmo com opinião neutra aos temas que envolvem decisões, como a implantação 

de taxas e limitação do uso público, percebeu-se, a partir das variáveis da Percepção da 

Experiência cruzadas com as variáveis da Percepção da Preservação, que a maioria dos 

respondentes demonstrou ter passado boas experiências durante a atividade de 

observação embarcada de cetáceos na APA da Baleia Franca. 

Por falta de informações, os respondentes mantêm-se neutros quanto às opiniões 

que envolvem questões como implantação de taxas e de limites de visitantes e de 

embarcações de turismo de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca. Seguindo 

um raciocínio a partir desta informação, deve-se levantar a hipótese de que se a 

percepção destes visitantes é positiva, sendo também possível que eles não sintam a 

necessidade da implantação de limites de uso público e/ou de taxas para contribuir com a 

melhoria da administração da APA, bem como a qualidade da experiência do visitante. 
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Porém, esta premissa pode não corroborar as necessidades de preservação e eficácia da 

gestão da APA. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que aumentos nas taxas ou a introdução de 

novas taxas são feitas com a clara intenção de melhorar os serviços para os visitantes. Os 

visitantes do parque estão muito mais dispostos a concordar em pagar, quando eles 

podem ver que o rendimento da taxa é usado para fornecer um produto ou serviço. 

(EAGLES et al., 2002). 

Percebe-se que ao relacionar os parâmetros da percepção da experiência do 

visitante com os modelos de gestão do uso público destacados neste trabalho, torna-se 

possível afirmar que tais parâmetros são perfeitamente aplicáveis em quaisquer dos 

seguintes modelos citados neste trabalho: Espectro de oportunidade recreativa – ROS 

(Recreational Oportunity Spectry); Limites aceitáveis de carga – LAC (Limits of 

Aceptable Change); Processo de gerenciamento das atividades do visitante – VAMP 

(Visitors Activity Management Process); Gerenciamento dos impactos da visitação – 

VIM (Visitor Impact Management); Qualidade da experiência do visitante e proteção dos 

recursos – VERP (Visitor Experience and Resource Protection); e o Modelo de 

Gerenciamento e Otimização do Turismo – TOMM (Tourism Optimization Management 

Model). 

É provável que o modelo VERP (Visitor Experience and Resource Protection) 

seja, ainda o que mais tenha as características que levam ao sucesso da aplicação dos 

parâmetros da percepção da experiência do visitante em destinos turísticos e áreas 

protegidas, uma vez que leva em seu nome esta denominação e que explicita de forma 

direta a necessidade de utilização destes parâmetros, tornando-se o principal instrumento 

de gestão do uso público neste modelo. 

Esta constatação se dá uma vez que é imprescindível estudar os aspectos que 

envolvem comportamentos, desejos e experiências do público alvo de um destino, como 

ferramenta de gestão do uso recreativo em áreas protegidas ou mesmo em destinos 

turísticos que relevem seus atrativos naturais como forma de promoção. 

Entretanto, deve-se realizar estudos específicos para determinar em quais modelos 

e etapas da aplicação destes modelos se torna possível aplicar os parâmetros de 

percepção da experiência do visitante. Certamente, os parâmetros de percepção da 

experiência do visitante terão melhor adequação em modelos específicos, dos quais não 

foi possível constatar tal condição no presente trabalho, uma vez que a particularidade 

das condições de cada destino turístico ou área protegida terá necessidades distintas. 
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Ainda no que se refere ao desenvolvimento de modelos de gestão do uso público 

em áreas protegidas, como mencionado por Mc Cool (2007), constata-se que tais 

modelos passam por um processo mais evolucionário do que revolucionário, ou seja, 

muito conhecimento ainda tem sido formulado a respeito das melhores práticas de gestão 

do uso público em destinos turísticos que envolvem a necessidade de preservação de 

recursos naturais, culturais, sociais e patrimoniais. 

Portanto, não existe uma estrutura que possa ser identificada como a melhor entre 

todas as outras, existem, sim, estruturas que podem ser melhor implementadas em uma 

determinada situação. (NEWSOME; MOORE; DOWLING, 2002). 

No que diz respeito à eficácia do aplicativo utilizado para a geração dos gráficos, é 

possível afirmar que as análises multivariadas feitas a partir dos gráficos gerados pelo 

aplicativo SPSS Statistica 6.0 oferecem a visão da relação de quantidade de visitantes 

que responderam a certas variáveis predeterminadas, de modo que a percepção da 

relação entre as variáveis selecionadas se dá pela semelhança de grupos que deram as 

mesmas respostas. 

A utilização de um aplicativo de geração de gráficos pela estatística multivariada 

possibilitou a visualização e análise das relações entre as variáveis propostas. Porém, 

seria possível que outros aplicativos fossem utilizados para a melhor estruturação dos 

dados coletados e para a consequente apresentação destes em forma de gráficos. 

Portanto, foi possível perceber que o aplicativo SPSS - Statistica 6.0 possuía limitações 

quanto à edição da apresentação dos dados gerados pelos gráficos, ou seja, não era 

possível analisar mais do que quatro ou cinco variáveis no mesmo gráfico ou tabela, pois 

os dados se tornavam de difícil interpretação. 

Acredita-se que o presente método pode auxiliar na determinação da capacidade de 

carga de destinos turísticos. Porém, deve-se ressaltar que não foi objetivo deste estudo o 

de determinar um limite de uso para o turismo de cetáceos na área de estudo, mas sim 

colaborar com a geração de dados qualitativos e quantitativos que sirvam como 

ferramenta de gestão do uso público na APA da Baleia Franca. 

No que se refere à possibilidade de determinar a capacidade de carga a partir dos 

dados coletados, releva-se que estes dados geram informações úteis que podem ser 

aproveitados neste processo, levando em consideração as diversas variáveis e vieses que 

dão forma ao processo de gestão destas áreas protegidas e destinos turísticos, portanto, 

não pode ser interpretado como o único meio para a determinação de um limite de uso.  
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Na prática, o que se verifica é que, por mais abrangente e minucioso que seja um 

estudo de determinação de capacidade de carga ou de suporte, a determinação precisa do 

número de visitantes ou usuários que um determinado local comporta a priori é sempre 

discutível, seja em função da diversidade das variáveis envolvidas, seja em função da 

complexidade da dinâmica dos processos sociais e naturais ou, ainda, em função do grau 

de subjetividade da percepção do usuário em relação à qualidade da sua experiência. 

(MACIEL; PAOLUCCI; RUSCHMANN, 2008). 

Como últimas considerações a respeito da análise multivariada das variáveis 

apresentadas neste trabalho, percebeu-se a grande possibilidade de relacionar as variáveis 

de diversas formas, ou seja, ao gerar os gráficos e tabelas, poder-se-ia, teoricamente, 

relacionar quaisquer variáveis umas com as outras ou mesmo em grupos, tornando os 

dados cada vez mais ricos e consistentes a cada gráfico gerado mediante a sua adequada 

interpretação. 

Ainda, percebeu-se que a técnica de análise estatística multivariada requer um 

bom conhecimento teórico-prático com objetivo de extrair o máximo de informações 

pertinentes dos gráficos e tabelas gerados, sendo que é extremamente possível que os 

dados aqui apresentados ainda possam revelar dados essenciais para o desenvolvimento 

do turismo de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca. 

Espera-se que este trabalho tenha relevância científica necessária para que haja 

continuidade em trabalhos que levem a premissa da percepção e qualidade da experiência 

do visitante, assimcomo as formas de introdução desta em modelos de gestão do uso 

público de áreas protegidas. 
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6 RECOMENDAÇÕES 

 

 

É possível afirmar que o desenvolvimento de projetos revela fatores essenciais que 

acarretam no seu sucesso e sua efetividade, de modo que entre estes fatores estão: a 

grande necessidade de planejamento, o estabelecimento de metas, o monitoramento 

sistemático dos processos envolvidos, o gerenciamento de equipes, gerenciamento de 

recursos e da comunicação. 

Dados estes fatores, constata-se que se deve estar sempre atento às necessidades de 

mudanças, melhorias e adaptações. De fato, é apenas durante o processo de 

desenvolvimento e, muitas vezes, na operação de um projeto que são identificadas tais 

necessidades. Entretanto, há momentos em que não se torna possível realizar as 

melhorias e adaptações necessárias, de modo que se revela de grande importância a 

apresentação de sugestões para trabalhos futuros que envolvam o tema percepção e/ou 

qualidade da experiência do visitante. 

O aplicativo de geração de gráficos utilizado – STATISTICA – é de uma versão 

antiga e sem os recursos que permitiriam melhor visualização dos gráficos. Portanto, 

recomenda-se que em trabalhos futuros sejam utilizados aplicativos mais modernos e que 

possibilitem melhores formas de manipulação, interpretação e apresentação dos dados 

coletados. 

Como forma de otimizar os dados referentes à percepção da experiência do 

visitante e da gestão do uso público em áreas protegidas, sugere-se em trabalhos futuros 

a realização de entrevistas com a comunidade, iniciativa privada, associações, ONGs e 

órgãos governamentais que regem a APA da Baleia Franca. 

Uma vez que os dados coletados representam uma amostra do universo de 

visitantes que realizaram a atividade de observação de cetáceos na APA da Baleia Franca 

no período de coleta de dados, torna-se relevante realizar a coleta de dados com os 

visitantes de todas as operadoras de turismo de observação de cetáceos da APA da Baleia 

Franca para a obtenção de dados mais representativos. 
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APÊNDICE 1 - Questionário – Visitantes 

 

 

QUESTIONÁRIO – VISITANTES 

 
O presente questionário faz parte de uma dissertação de mestrado realizada na Universidade do 
Vale do Itajaí, que pretende levantar dados relevantes para a identificação de impactos na 

qualidade da experiência vivida pelo observador da vida silvestre em uma atividade embarcada, 

tanto quanto levantar hipóteses que possibilitem a interação da comunidade com o turismo de 

observação de baleias na região. 

 

A) Perfil do Visitante 

 

       Origem:                                                             Idade: 

10 a 15 anos 16 a 20 anos 21 a 30 anos 31 a 40 anos 

41 a 50 anos 51 a 60 anos 61 a 70 anos Mais de 71 anos 

 

 

Com que freqüência visita o município de Imbituba, Garopaba (região da APA da 

Baleia Franca)? 

Primeira vez 1 vez /ano Até 2 a 3 vezes/ano 4 a  5 vezes/ano 

6 a 7 
vezes/ano 

8 a 9 vezes/ano Mais de 10 vezes/ano Morador local 

 

Você veio:                                                 Qual foi sua média de custos por 

pessoa/dia? (incluindo 

   alimentação, transporte, lazer e 

hospedagem) 

R$ 10,00 a R$ 30,00 R$ 31,00 a R$ 60,00 R$ 61,00 a R$ 80,00 

R$ 81,00 a R$ 100,00 R$ 101,00 a R$ 150,00 R$ 151,00 a R$ 200,00 

Mais de R$ 200,00 

 

B) Características da Viagem 

 

Qual motivação lhe traz à região da APA da Baleia Franca? 

 Ecoturismo  Família  Negócios 

Outros: 

 

Por quais meios de comunicação e publicidade você tomou conhecimento do turismo 

de observação de cetáceos na região da APA da Baleia Franca? 

Família, amigos Artigos e publicações Brochuras, guias de viagem 

Roteiros de 
agências 

Hospedagem Centro de informações  

Jornais e revistas Internet TV, reportagem 

  

SC RS PR SP MG Outros:        

MT ES DF RJ MS 

Sozinho Com a família Com amigos 

Em excursão Outro:   
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Quanto tempo pretende permanecer no município?        Em que tipo de acomodação 

estão ficando? 

Casa de amigos/família Hotel Pousada 

Camping Outros: 

 

 

C) Características da Visita / Experiência do Visitante 

 

Opinião sobre os seguintes aspectos relacionados ao turismo de observação de cetáceos 

na APA da Baleia Franca: 

 

 
  NOTA  

 Muito 
Ruim 

1 2 3 4 5 
Muito 
Bom 

OPERADORES TURÍSTICOS DE OBSERVAÇÃO 

I 
N 
S 
A 
T 
I 
S 
F 
E 
I 
T 
O 

 

S 
A 
T 
I 
S 
F 
E 
I 
T 
O 
 

Barcos – aspecto/estado/ navegação      

Tripulação (capacitação técnica)       

 Segurança da operação       

Atendimento (guias/operadores, recepção)       

Esclarecimento e informações      

Acesso de embarque/desembarque      
SATISFAÇÃO  

Quantidade de cetáceos avistada      

Quantidade de visitantes      

Quantidade de embarcações próximas      

Esclarecimentos sobre a APA      

Esclarecimentos sobre as baleias      

Duração da atividade      

Como uma experiência recreacional      

Condições climáticas (mar, tempo, ventos)      

Como entretenimento para a família, filhos      

Custo X Benefício      
APA DA BALEIA FRANCA  

Qualidade da água das praias (poluição)      

Sinalização (rodovia)       

Acesso (município-operadora)      

Hospitalidade (comunidade, serviços turísticos)      

Infra-estrutura turística      

 

Ranqueie de 1 a 3, por ordem de prioridade, quais melhorias necessárias na APA da 

Baleia Franca: 

 Infra-estrutura  Preservação  Serviços  Outros: 

 

Para evitar impactos sobre as baleias e o seu ambiente natural, você seria a favor, contra 

ou neutro com relação às seguintes medidas a serem tomadas pela APA: 

Menos de 1 dia De até 2 dias De 3 a 4 dias 

De 5 a 6 dias Mais de 7 dias  

 Contra Neutro À favor 

Taxas para as operadoras turísticas    
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   Pretende voltar a 

fazer esta atividade de    

observação de cetáceos na região da APA da Baleia Franca? 

  Sim  Não 

 

Por que? 

_______________________________________________________________________

_______ 

 

Sugestões Pontos Fortes Pontos Fracos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Taxas aos visitantes    

Limite de visitantes / dia    

Limite de embarcações /área    



217 

 

 

 

APÊNDICE 2 - Guia para  Aplicação dos Questionários 

 

Habilidades do pesquisador (YIN, 2005:83): 

- Fazer boas perguntas e interpretar as respostas; 

- Ser um bom ouvinte e não se deixar influenciar por suas ideologias e pré-conceitos; 

- Ser adaptável e flexível; 

- Ter uma noção clara das questões que estão sendo estudadas; e 

- Ser imparcial em relação a noções preconcebidas. 

 

Um questionário, duas abordagens: 

- Auto-aplicada (o visitante preenche sozinho) 

- Conduzida (o colaborador aplica e preenche o questionário enquanto o visitante 

responde ao lado) 

 

Abordagem do visitante: 

 

Preliminares: 

- Os objetivos da pesquisa e necessidade de preenchimento do questionário são 

introduzidos aos visitantes antes da realização da observação de baleias; 

- Após a atividade de observação de baleias, os visitantes são abordados (ainda no barco, 

se possível, ou na operadora) 

- Pergunta-se se o visitante está disposto a preencher o questionário sozinho. 

- Procura-se entregar os questionários para que os mesmos preencham. Ao mesmo 

tempo, o colaborador irá abordar outros visitantes para que possam responder à pesquisa 

da forma conduzida. 

 

Na forma conduzida 

 

No topo do questionário: 

- Nome do pesquisador 

- Data 

- Local da avistagem 

- Operadora 

 

Ao lado da pergunta: 

- Não quis responder – NQR, caso a pessoa não queira responder 

- Não soube responder – NSR, caso a pessoa não saiba responder 

 

Na forma auto-aplicada 

 

- Checar respostas e complementar na forma conduzida se necessário 

- Não permitir que as respostas fiquem em branco, ou incluir NQR ou NSR. 

 

IMPORTANTE: 

- Não influenciar nas respostas (o que vc acha?, pode ser este?) 

- Deixar o visitante responder antes de dar as opções objetivas do questionário. 
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ANEXO 1 - Decreto APA da Baleia Franca 
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ANEXO 2 - Áreas Restritas da APA Da Baleia Franca 
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ANEXO 3 - Instrução Normativa n° 102, de 19 de junho de 2006 
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ANEXO 4 - Portaria IBAMA nº 117, de 26 de dezembro de 1996  
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ANEXO 5 - Lei nº 7.643, de 18 de dezembro de 1987 
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ANEXO 6 - Portaria nº 48, de 22 de junho de 2006 
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ANEXO 7 - Lei n

o
 9.985, de 18 de julho de 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


