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Resumo  

Em unidades de conservação como as Reservas de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS) as populações humanas podem desenvolver atividades econômicas através 
do uso sustentável dos recursos naturais e do meio físico em que vivem. Este 
projeto tem como objetivo analisar o potencial ecoturístico da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (RDSBU), Peruíbe/ SP, pertencente 
ao mosaico Juréia-Itatins, baseando-se nos conceitos de ecoturismo e 
sustentabilidade definidos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), utilizando o conhecimento da comunidade local com relação as áreas 
naturais existentes na reserva, buscando o incentivo da conservação e da 
conscientização ambiental tanto dos moradores como de visitantes. Foram 
entrevistados 25 moradores com idade média de 47  anos; a maioria (36%) 
sobrevive da pesca e do comércio e realizam alguma atividade relacionada ao 
turismo. Foram indicados 07 pontos com potencial turístico na região: Praia da 
Deserta, Cachoeira do Paraíso, Praia do Caramborê, Rio Verde, Costão Rochoso, 
Rio Una e Cachoeira do Paraíso, destes, dois estão em área de Estação Ecológica e 
um no Parque Estadual e não poderiam entrar em futuros roteiros turísticos; os 
outros 04 pontos foram caracterizados nesta pesquisa e podem ser incluídos em 
futuros roteiros turísticos ecológicos e inclusivos na vila da barra do Una.  
 
Palavras-chave: Ecoturismo, Caiçaras, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, 
Barra do Una. 
 

1.Introdução 

Nos últimos anos, a Vila Barra do Una, Peruíbe, tem o status de sua 

categorização ambiental de Unidade de Conservação (UC) constantemente alterado. 

A alternância que se dá entre Estação Ecológica (EE) e Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS) gera para os moradores uma situação de 

desconforto, uma vez que estas as duas categorias são totalmente distintas em 

relação às normas de uso dos recursos naturais locais. As EE integram as UC de 

Proteção Integral; são de domínio público, e as áreas particulares precisam ser 

desapropriadas. Nesta categoria, não é permitida nenhuma forma de uso dos 

recursos naturais da área preservada. Já as RDS, são categorias de UC de Uso 

Sustentável; também são de domínio público, porém devem ter as áreas particulares 

desapropriadas somente quando necessário e permitem atividades locais de uso de 

recursos naturais para subsistência de populações humanas que podem viver dentro 

da área preservada. 

RDS é uma categoria de manejo de Unidade de Conservação, destinada a 

preservar a natureza e abrigar populações locais, dando condições para reprodução, 

qualidade de vida e melhoria nos modos de exploração dos recursos naturais, 
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conforme prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

capítulo III, artigo 20: “são áreas naturais que abrigam populações tradicionais, cuja 

existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais, 

desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e 

que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na 

manutenção da diversidade biológica” (SNUC, 2006).  

Nesta categoria de Unidade de Conservação podem ser desenvolvidas 

diversas atividades, como: pesquisa científica voltada à conservação da natureza, 

relações entre a população, e o seu meio e em relação à educação ambiental, sendo 

estas, sujeitas a uma prévia autorização do órgão responsável pela unidade; 

exploração dos recursos naturais; a substituição da cobertura vegetal por espécies 

cultiváveis; e visitação pública, desde que todas estas atividades estejam 

compatíveis com o interesse da população local, ao zoneamento e com o Plano de 

Manejo da área (SNUC, 2006). 

O ecoturismo é uma atividade sustentável e eficiente, que cresce de 10 a 30% 

ao ano (OMT,1991), é o ecoturismo, que explora os recursos naturais do meio sem 

sua degradação. Segundo o ministério do turismo, ecoturismo é um segmento da 

atividade turística que promove o bem-estar das populações envolvidas, utilizando 

de forma sustentável o patrimônio cultural e natural e incentivando a conservação e 

a consciência ambiental através da interpretação do ambiente (Lindberg e Hawkins 

1995; Serrano e Bruhns 2003). Neste contexto, pode-se considerar as áreas de 

RDS`s como locais propícios ao exercício do ecoturismo. 

Um bom exemplo é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

(RDSM), aonde turistas e população local tem acesso às informações sobre 

pesquisas realizadas na área e muitas vezes, tem a oportunidade de interagir com 

as mesmas, como, por exemplo, no Projeto de Pesquisa de Botos da RDSM, aonde 

turistas participam em campo da pesquisa e de uma palestra sobre o trabalho 

realizado com os botos na área (Peralta, 2002). Esse atrativo é muito interessante, 

pois é um diferencial no mercado de ecoturismo, e conscientiza o turista sobre a 

importância daquela região além de estimular o interesse para preservação, já que o 

ecoturismo tem um foco no aprendizado e na descoberta da natureza e das 

manifestações culturais de um determinado local (Paul, 1995).  

As informações obtidas e analisadas neste trabalho, através da abordagem 

etnoecológica junto aos moradores locais da Reserva de Desenvolvimento 
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Sustentável da Barra do Una (RDSBU), pretende gerar subsídios importantes para o 

entendimento e a ordenação de futuras atividades ecoturisticas nesta região, 

baseadas nas perspectivas e no conhecimento ecológico local dos moradores locais. 

 

2.Objetivo Geral 

Analisar o potencial ecoturístico da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

da Barra do Una (RDSBU), Peruíbe/ SP, analisando as expectativas da comunidade 

local relacionadas ao ecoturismo e a infraestrutura e atrativos naturais existentes na 

RDS para o desenvolvimento de futuras atividades ecoturísticas. 

 

3.Metodologia 

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma comunidade caiçara da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una – RDSBU, localizada no município de 

Peruíbe e que corresponde hoje a 1.487 hectares do estado de São Paulo, 

abrangendo áreas que abrigam vilas caiçaras e caboclas, áreas com necessidade 

de regulamentação fundiária, áreas de interesse turístico e áreas de enorme 

importância para a conservação da biodiversidade (Figura 1). 
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Figura 1: Mapa representando o Mosaico de Unidades de Conservação Juréia-Itatins, Peruíbe/SP: RDS do 

despraiado (em laranja); Estação Ecológica (verde escura); Parque Estadual do Prelado e Itinguçu (em verde claro) e 

APA’s marinhas (em azul). Em destaque a RDS Barra de Una (em amarelo) (Fonte: Adaptado de Google Imagens 

acessado em 20-08-2014). 

 

Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas com o auxílio de um 

formulário semiestruturado, contendo questões abertas e semiabertas sobre o 

ecoturismo e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, entrevistando moradores 

que se enquadravam no critério de maior idade e residir na região por mais de 10 

anos. 

 Este método consiste na elaboração de perguntas que apresentam grande 

flexibilidade, e permite aprofundar elementos que podem ir surgindo durante a 

entrevista (Albuquerque, 2010). As entrevistas semi-estruturadas se baseiam como 

um roteiro de assuntos aonde o pesquisador tem a liberdade de acrescentar 

questões para obter maior informações sobre o tema, servindo basicamente como 

um guia geral aonde o pesquisador tem toda a flexibilidade para dirigi-las (Sampieri; 

Collado; Lucio, 2006). 

Os entrevistados responderam sobre quais os locais que poderiam ser 

aproveitados como roteiros turísticos na região e para os mais citados, foram feitos 

levantamentos de algumas características. 

4.Resultados 

Foram entrevistados n=25 moradores com idade média de 47 anos, dos quais 

a maioria sobrevive da Pesca (36%) e do Comércio (20%). A maioria (72%) dos 

entrevistados desenvolve alguma atividade relacionada ao turismo e 32% 

desenvolve atividades relacionada ao ecoturismo sendo a principal atividade 

desenvolvida a de Guia, que muitas vezes com o propósito de aumentar a renda, o 

morador aceita levar o turista a algum lugar. De todos os entrevistados apenas um 

sobrevive do ecoturismo. 

Do total dos entrevistados, 36% não desenvolve nenhuma atividade 

relacionada com o ecoturismo, o que revela a pouca relação da população local com 

este tipo de segmento turístico. Isto pode estar relacionado com a categoria de 

unidade de conservação de EE, ja que nesta não se pode realizar este tipo de 

atividade; contudo, em uma RDS, estas atividades podem ser uma nova alternativa 

de trabalho. Pode ser também por falta de interesse por parte da população ou falta 



 5 

de conhecimento sobre o ecoturismo, podendo assim que informados sobre, 

desenvolver um interesse pelo ecoturismo. 

A baixa relação da população local com o ecoturismo pode comprometer a 

realização do mesmo, isso porque para Irving (2009) a participação da população 

local na elaboração do planejamento e implementação de projetos de turismo 

comunitário “representa um elemento essencial para a sustentabilidade das 

iniciativas propostas e para garantia étnica de conservação do patrimônio natural e 

cultural”. O autor enfatiza que tem que haver uma motivação por parte dos grupos 

sociais locais, para que possa atender às demandas de desenvolvimento local e 

contribuir para o protagonismo social, resultado do sentimento de pertencimento e 

do poder de influência sobre os processos de decisão. 

Segundo 56% dos entrevistados o principal benefício que o ecoturismo pode 

trazer, é a de “Mais uma fonte de renda”, seguido de “Mais benefícios” e “Mais 

Emprego” com 12% e “Mais conhecimento” com 8% (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1: Potenciais Benefícios que o Ecoturismo pode trazer a comunidade da Barra do 

Una. 

 

 

Este modelo, tem como uma de suas premissas o respeito às heranças 

culturais e tradições locais, na busca de seu fortalecimento. A relação estabelecida 

entre o visitante e o visitado não constitui consumo ou submissão, mas sim, um 

relacionamento interativo e dialógico de aprendizados mútuos. Nesta perspectiva, o 

turismo aparece como central para: “contribuir para o desenvolvimento local, 

fortalecendo a diversidade socioambiental, étnica e cultural das comunidades locais, 

bem como dos povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais da 

região” (Mountain Institute, 2014). 
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Dos entrevistados 52% gostariam de desenvolver apenas atividades 

ecoturisticas como fonte de renda, revelando o interesse dessa comunidade na 

realização desta atividade, possivelmente por acreditarem no potencial econômico 

vindo dela. 

Sobre a expectativa da população local no contexto da alteração do status de 

Unidade de Conservação de Estação Ecológica para Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, 92% dos moradores entrevistados acreditam que pode trazer 

benefícios. Essa expectativa está relacionada diretamente com o fato de com a 

alteração, poderem permanecer na comunidade e continuar a desenvolver 

atividades de sua própria tradição como a pesca e terem a oportunidade de 

desenvolver outras atividades como fonte de renda como, por exemplo, as 

atividades de ecoturismo. O turismo desenvolvido por processos participativos, junto 

às comunidades, não somente geram renda, mas também o desenvolvimento e a 

valorização social e cultural e ainda segundo Lopes (2011), pode contribuir para 

reduzir a pressão sobre outros recursos naturais como, por exemplo, os pesqueiros, 

diminuindo a pressão de pesca.  

Os entrevistados foram questionados sobre o que poderia ser melhorado 

na Vila da Barra do Una, para que a recepção ao turista fosse bem realizada. Os 

itens que foram mais citados, para serem melhorados na vila foram: o “Acesso à 

Vila” (4%), que é muito precária, principalmente quando há chuva. Em seguida, a 

“Iluminação” e os “Meios de Comunicação” (26,36%); sendo que na vila não há 

internet e sinal celular, para se comunicar a vila tem apenas dois orelhão, que 

muitas vezes não estão funcionando. Mostrando que para uma boa realização do 

projeto ecoturístico, é necessário também a colaboração dos governo envolvidos 

para dar suporte ao turista e a comunidade que é muito carente neste aspecto.  
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Gráfico 2: Melhorias de infraestrutura da Vila da Barra do Una necessárias para o receptivo 

turístico. 

 

 

No total foram indicados 14 atrativos com potencial de exploração, os 

quais são, praias, cachoeiras e rios. Dentre eles dois locais com grandes 

porcentagem de citações, mas que, por ocuparem a área de Estação Ecológica, não 

é possível a utilização para recreação turística, sendo a entrada permitida apenas 

para fins científicos e com autorização do órgão gestor e acompanhamento do 

monitor. Um prejuízo para a atividade ecoturística sendo que estes locais foram 

citados pelos entrevistados geralmente acompanhado de grandes expressões de 

encantamento sobre a beleza natural a que estão inseridas, visto que mesmo não 

pertencendo à Vila Barra do Una, tiveram citações expressivas (Cachoeira do 

Guilherme 44% e Rio Verde 20%) por partes dos entrevistados. 

 

Gráfico 3: Locais de potencial turístico segundo moradores da Barra do Una. 
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Outro local citado pelos entrevistados mas que não pertence à Vila é a 

Cacheira do Paraíso, inclusa no atual Parque Estadual do Intiguçu. Mesmo que com 

pouca citação (8%), esse local foi citado provavelmente por já desenvolver a 

atividade ecoturística com grande intensidade de visitantes, sendo que para o 

acesso é necessário a obtenção de uma senha retirada no portal que dá acesso ao 

Mosaico, e com quantidade de visitantes diários limitado. 

Dos locais com potencial de exploração e que se localiza na Vila do Una, 

os mais citado foram a Praia da Deserta (48%), Praia do Caramborê (45%), Costão 

Rochoso e Rio Una (16%). 

 

Tabela 1: Características dos citados nas entrevistas 

Caracterização dos locais citados (% de citação) 

Locais 
Praia da Deserta 

(48%) 

Praia do 

Caramborê (45%) 
Rio Una (16%) 

Costão 

Rochoso (16%) 

Presença de 

Moradores 
Não Sim Não Não 

Forma de Acesso 

Caminhada pela 

trilha pelo costão 

do Caramborê ou 

por 

embarbarcação. 

Trilha pelo Costão 

da Vila ou por 

embarcação 

Caminhada pela 

praia da Vila 

Caminhada 

pela praia da 

Vila 

Distância 

Estimada da Vila 
2,4 km 1,5 km 1,1km 600 m 

Tipo de 

Vegetação 

Inicia-se por 

restinga, até a 

Floresta 

Ombrófila Densa 

Inicia-se por 

restinga, até a 

Floresta Ombrófila 

Densa 

Restinga e 

Manguezal 
- 

Público Sugerido 

Adultos Crianças 

Escolas, 

Universitários e 

Grupos de 

Pesquisa 

Adultos Crianças 

Escolas, 

Universitários e 

Grupos de 

Pesquisa 

Pescadores 

Esportivos, 

Grupos de 

Pesquisa . 

Grupos de 

Pesquisa, 

Estudantes, 

Praticantes de 

atividades de 

escalada 
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5. Considerações finais 

 

A comunidade da vila da Barra do Una carece de melhorias para que o 

ecoturismo se torne uma atividade sustentável e eficiente na geração de benefícios 

locais. Melhorias que se iniciem por atender as necessidades de acesso, 

saneamento básico, infraestrutura e investimento na formação de moradores para a 

demanda turística devem ser supridas por parte dos órgãos gestores. 

Neste contexto, o ecoturismo poderia gerar o desenvolvimento local, ja que 

envolve um conjunto de práticas que necessita de menor grau de investimento em 

infraestrutura e serviços, e valoriza as características naturais e culturais do 

ambiente. Estas atividades em um processo de desenvolvimento local, como o 

sugerido para a vila de Barra do Una, tem por principal objetivo a qualidade vida, a 

geração e a justa distribuição de benefícios para a comunidade que recebe seus 

visitantes. 

A Vila Barra do Una, mostrou ter um grande potencial ecoturístico com muitas 

praias, cachoeiras, rodeadas por uma natureza densa e expressiva rica em 

biodiversidade. Assim, acredita-se ser possível que a atividade ecoturística possa 

ser uma alternativa sustentável de exploração do recurso, sendo não só um vetor de 

benefícios econômico gerando renda e empregos para a população local. 
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