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RESUMO 

O turismo é um dos maiores segmentos da economia mundial, com considerável 
potencial de geração de emprego e renda. Por outro lado, o desenvolvimento das cidades 
turísticas e balneários tem sido desordenado e acompanhado por inúmeros problemas 
sociais, ambientais e econômicos. Tais problemas se inter-relacionam numa rede complexa 
podendo ocasionar a estagnação e a decadência do próprio destino. Esta decadência pode 
ser evitada com um planejamento adequado onde a preservação ambiental seja priorizada, 
principalmente nas cidades de regiões costeiras. Tais considerações motivaram a presente 
pesquisa sobre o Município de Armação dos Búzios (RJ, Brasil), um dos principais 
destinos turísticos do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a opinião dos atores locais 
(instituições públicas, grupos da comunidade e moradores) relacionados com o turismo,   o 
suporte da literatura disponível e visando a viabilidade futura do turismo na cidade, foram 
verificados quais são os principais problemas ambientais de Búzios, e, com isso, 
delineadas diretrizes prioritárias de apoio à gestão ambiental. O levantamento da opinião 
dos atores se deu por aplicação de questionários e condução de entrevistas, sob 
metodologia que valoriza os processos participativos. Para a proposta do trabalho, foram 
admitidos como problemas ambientais prioritários para o turismo aqueles incidentes sobre 
as praias, dada a constatada relevância destes ambientes para o turismo na cidade. A partir 
dos problemas identificados nas praias foram sugeridas 17 diretrizes gerais, incluídas em 4 
eixos temáticos: infra-estrutura básica, proteção das áreas verdes, responsabilidade 
ambiental e administração das atividades praticadas nas praias. Tais medidas visam o bem-
estar da população em geral e a qualidade da experiência do turista, o que pode significar 
uma estadia maior, o retorno, ou ainda a divulgação positiva da cidade. Entre os problemas 
apontados pelos entrevistados destacam-se a poluição gerada pelos resíduos sólidos e pelo 
esgoto e os efeitos do desenvolvimento desordenado. Foi constatado que o parcelamento 
excessivo da cidade é um dos principais entraves à preservação ambiental e que o turismo 
de Búzios possivelmente esteja numa fase de estagnação. Estes fatos são de extrema 
relevância para a sociedade e a administração local, afim de que sejam aplicadas ações que 
evitem o declínio do principal setor da economia local. 

 
Palavras-chave: Armação dos Búzios, turismo costeiro, gestão ambiental, praias. 
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ABSTRACT 

Tourism is one of the main sector of the world economy with a considerable 
potential in the creation of jobs and generation of tax revenues. On the other hand, the 
development of tourist cities and resorts have been unplanned conducted; besides, it is 
challenged by social, environmental and economic problems. These problems are related to 
one another bringing about the stagnation and the decay of the tourist destination. This 
decay may be avoided through adequate plans in which the preservation of the 
environment is a priority, mainly in coastal zone. These facts motivated the following 
research about Armação dos Búzios (RJ/Brazil), one of the main tourist destinations in Rio 
de Janeiro. Through stakeholders’ (public institutions, community groups and 
householders) opinions related to the tourism in Búzios, the available literature and the 
expectations of tourism in the town, it became possible to check out the main 
environmental problems in Búzios, so that important directives, supporting the 
environmental management of the city, could be issued. The stakeholders’ opinions were 
checked through questionnaires and interviews. This methodology makes participative 
processes important. In order to achieve the given aim, some environmental problems were 
considered. The main one is incident on the beaches, since beaches are considered 
important for the tourism in “Búzios”. After identifying the main problems on the beaches, 
seventeen general approaches were suggested, all of which are included in four topics: 
sanitation facilities, green area’s protection, environmental responsibility  and management 
of activities on the beaches. These attitudes aim not only the well being of local residents, 
but also the quality of experiences for tourists, which may have good results, such as their 
long stay, their return, or the fact that they can spread good things about the place due to 
the good impression they have of it. Among all   problems seen by the interviewees, the 
most common ones were pollution generated by   litter, sewage and the unplanned growth 
of the city as well. It was observed that the fragmentation of land is one of main problems 
concerning the preservation of the environment, and that the tourism in the city is passing 
through a stagnant period. Both society and local administration should take these facts 
into consideration   to avoid the decline of the main sector of the local economy. 
 
Keywords: Armação dos Búzios, coastal tourism, environmental management, beaches. 
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1. INTRODUÇÃO 

O turismo é um fenômeno complexo das sociedades modernas que pode ser 

motivado por razões variadas, comumente a satisfação do prazer, o descanso e o contato 

com a natureza. Pode-se dizer que, em essência, suas origens datam de muitos anos 

anteriores a Cristo, com os retiros da aristocracia de Roma na Baia de Nápoles (FEIFER, 

1985 apud MILLER & AUYONG, 1991). Como segmento econômico, se potencializou e 

popularizou somente no século XX, principalmente a partir da globalização da aviação 

comercial após o advento do avião a jato, na década de 1950 (THEOBALD, 2001), 

crescendo significativamente até se tornar um dos setores mais rentáveis do mundo. 

Macroeconomicamente, comporta-se como de maneira estável e resiliente (WTO, 

2003a). Impacta pelo menos 52 setores diferentes da economia envolvendo 

empreendimentos de todos os portes (micro, médio e macro), diversos níveis tecnológicos 

e de qualificação de pessoal (CARVALHO, 2000). Tal abrangência resulta na geração de 

impressionante quantidade de empregos e de renda, direta ou indiretamente. Hoje, viagens 

e turismo formam uma das indústrias de crescimento mais acelerado (MANTEGAZZA, 

2002), sendo a terceira mundial em termos de ingresso de divisas, perdendo somente para a 

indústria de petróleo e a de fabricação e venda de armamentos (MOLINA, 2001).  

Segundo a World Travel Organization (WTO, 2003b), em 2000 o total de viagens 

internacionais alcançou o record mundial de 699 milhões, com valores máximos 

observados em todas as grandes regiões consideradas (África, Américas, Leste da Ásia / 

Pacífico, Europa, Oriente Médio e Sul da Ásia). Embora os valores para este ano tenham 

sido excepcionais, as previsões globais são de crescimento significativo, com indicação de 

1,56 bilhões de viagens internacionais para 2020 (WTO, 2003c). 
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Para muitas cidades, mesmo entre os países desenvolvidos, o turismo pode ser a 

principal fonte de arrecadação e de captação de moeda estrangeira (MILLER & 

AUYONG, 1991). Mas a relevância econômica deste fenômeno foi constatada pela 

administração pública somente a partir da década de 1980 (MILLER & AUYONG, op. 

cit.), o que resultou no surgimento de órgãos e agências nacionais de turismo cuja função 

costumava (e costuma) se concentrar na promoção e no marketing turístico, com pequeno 

ou nenhum esforço na elaboração e implementação de políticas para o setor. 

No Brasil, o turismo passou a ser considerado setor estratégico a partir da primeira 

metade da década passada, levando os órgãos federais e estaduais a intensificarem a 

criação de programas específicos de incentivo para o setor. A Política Nacional de Turismo 

assumiu postura pautada na municipalização do turismo, investindo milhões de dólares 

principalmente em capacitação da força de trabalho, infra-estrutura turística e marketing 

(EMBRATUR, 2003). Em 2001 já eram 1.801 municípios que participavam do Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo, sendo envolvidas 376.150 pessoas 

(EMBRATUR, op. cit). Estimou-se que entre 1994 o turismo movimentou no país, direta e 

indiretamente, 45 bilhões de dólares e arrecadou aproximadamente 7,8 bilhões de dólares 

em impostos diretos, indiretos e pessoais (MICT-EMBRATUR, 1996 apud LOMBARDO 

e CASELLA, 2000). Entre 1994 e 1998, o faturamento gerado foi da ordem de 38 bilhões 

de dólares e foram criados cerca de 5 milhões de empregos (CARVALHO, 2000). Mesmo 

assim, em 2001 o país sequer figurava entre os 15 destinos mais procurados do mundo 

(WTO, 2002b), apesar de sua considerável extensão, sua localização privilegiada, a 

história e a riqueza cultural e natural que proporcionam excepcional potencialidade 

turística em todo o território. 

A mudança de comportamento em relação ao turismo, tanto no Brasil quanto em 

outros países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, se deve a uma grande expectativa 

pautada na possibilidade de crescimento econômico, de geração de empregos e de redução 

das desigualdades sociais. Entretanto, o que tem sido observado é que, de um modo geral, 

o turismo evolui desordenadamente, trazendo conseqüências negativas que sobrepujam os 

benefícios esperados, degradando o ambiente e desterritorializando comunidades 

tradicionais (DIEGUES, 1996). Esse processo de evolução das localidades receptoras tem 

sido explicado principalmente através do conceito de “ciclo de vida das destinações 

turísticas” (BUTLER, 1980) e pela “teoria de autodestruição do turismo” (HOLDER, 

1988). A evolução do referido processo envolve elevados níveis de degradação ambiental e 
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social, má equidade na distribuição dos benefícios, descaracterização cultural, problemas 

sociais e estruturais que prejudicam o bem estar das populações residentes e dos turistas 

(HOHL & TISDELL, 1995), além de alterações nos perfis dos visitantes (PLOG, 1973 

apud PLOG, 2001) e nas características dos equipamentos turísticos (BUTLER, 1980). 

Adicionalmente, em termos globais, o turismo pode contribuir significativamente para 

sérios problemas como a disseminação de doenças, o aumento da temperatura global e a 

redução dos estoques de água potável (GÖSSLING, 2002). 

O “ciclo de vida das destinações turísticas” descrito por Butler (1980) compreende 

as fases de exploração, investimento, desenvolvimento, consolidação, estagnação, declínio 

e, talvez, rejuvenescimento (Figura 01). Na primeira fase a população cria algumas 

facilidades para os primeiros visitantes, caracterizados como aventureiros por Plog (2001). 

Conforme a cidade se desenvolve como destino turístico, há grande aumento no número de 

visitantes e são ultrapassados os níveis de capacidade de suporte ambiental e social, 

fazendo surgir muitos problemas graves. Entrando numa fase de estagnação, diminui a 

lucratividade com os turistas, os equipamentos turísticos se deterioram, a concorrência 

passa a superar a demanda e a localidade entra em declínio. 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida das destinações turísticas (BUTLER, 1980). 
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A fase de estagnação de Butler (Plog, op. cit.) é análoga à terceira fase, entre 

quatro, do ciclo descrito na “teoria da autodestruição do turismo” de Holder (1988), para 

quem a qualidade dos atributos da natureza é prioritária para que se evite a última fase da 

autodestruição. 

A construção destas teorias foi fortemente referenciada em observações sobre 

localidades turísticas litorâneas e são instrumentos de planejamento extremamente úteis. A 

validade das mesmas tem sido comprovada por estudos referentes a vários destinos no 

mundo, principalmente os costeiros (COOPER e JACKSON, 1989; BENEDETTO e 

BOJANIC, 1993; CICIN-SAIN & KNECHT, 1998). Um traço comum entre os estudos 

comentados é a importância primordial do meio ambiente natural como fator de atração 

turística (motivando o estabelecimento de um destino), como indicador de qualidade da 

área e também como um agente garantidor do turismo. Sendo assim, a preservação 

ambiental é essencial para a viabilidade futura de uma localidade turística e para a 

compreensão do estágio em que o destino se encontra dentro do seu processo de evolução.  

As informações expostas são especialmente relevantes para áreas costeiras, onde o 

turismo assume características massivas (RODRIGUES, 2000). Apesar da falta de dados 

mais específicos, muitos autores indicam que grande parte do turismo mundial se 

estabelece nessas regiões (MILLER & AUYONG, 1991; RODRIGUES, 2000), onde é um 

dos principais segmentos econômicos (NELSON et al., 2000; HALL, 2001), apresentando 

taxas de crescimento maiores do que em outros tipos de ambientes (Miller, 1990; 

NELSON, et al., 2000). Assim, agrava-se o fato das áreas costeiras estarem entre as mais 

impactadas tanto pelo turismo predador quanto pela expansão industrial (DIEGUES, 

1996). O alto grau de impacto ambiental é conseqüência do uso intensivo de ecossistemas 

muito frágeis, que normalmente são os próprios sítios sobre os quais as estruturas e 

atividades turísticas se instalam.  

Estão associadas ao turismo costeiro as atividades praticadas na orla e as de alto 

mar - turismo marinho - (HALL, 2001). Os exemplos mais comuns são o “turismo de sol e 

mar”, a pesca recreativa, o mergulho, os passeios marítimos e muitas outras práticas que 

dependem principalmente das características de cada local. Embora não específico do 

turismo costeiro, o turismo sexual também é intenso em muitas cidades litorâneas, 

constituindo um grande desafio para algumas regiões do mundo, como o sudeste asiático 

(SWARBROOKE, 2000), incentivando um dos maiores mercados ilegais do mundo que é 

o tráfico de seres humanos (LEAL e LEAL, 2002). 
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Observando o processo de ocupação do solo, Smith (1992) constatou que as cidades 

turísticas litorâneas evoluem essencialmente como cidades urbanas, seguindo um processo 

de dez fases, iniciado com limitadas facilidades turísticas nas praias que se multiplicam 

com a crescente demanda de visitantes. A ocupação prossegue da praia para as áreas 

interiores, de forma geralmente desordenada regulada pelo próprio setor econômico. Na 

fase final o lugarejo está transformado em uma cidade de fato, com praias severamente 

poluídas e pouco usadas, grande insatisfação social e governo local incapaz de recuperar a 

atratividade turística. As mudanças entre as fases são diagnosticadas por indicadores 

físicos (construções), ambientais, sociais, econômicos e políticos. 

Entre os problemas ambientais dos destinos costeiros são apontados como mais 

graves a dificuldade para provimento de água potável, a poluição dos corpos d’água e das 

praias, a destruição de bancos de corais e a substituição de cobertura natural por cobertura 

construída (WONG, 1998; LEÃO & DOMINGUEZ, 2000; SWARBROOKE, 2000; 

HALL, in press). Sendo os atrativos naturais as principais motivações do turismo costeiro 

(RUSCHMANN, 1997; MOLINA, 2001), altos graus de impacto ambiental podem 

inviabilizar o próprio segmento turístico. Por esta razão, planejamento e manejo são 

essenciais.  

No Brasil estas questões devem ser seriamente consideradas. O país tem um litoral 

medindo 7.367 quilômetros lineares (8.500 km considerando as reentrâncias), com cerca de 

258 municípios (IBGE, 1991) e uma população (em 1991) de 32,5 milhões de pessoas 

(MORAES, 1999). Entre as cidades do país mais visitadas, tanto no turismo doméstico 

quanto por estrangeiros, a maioria está no litoral (cerca de 80%), lideradas pelo Rio de 

Janeiro (EMBRATUR, 2003). Muitas outras, com menor destaque, recebem incentivos e 

investimentos para o desenvolvimento turístico. Contudo, se o planejamento não for 

cuidadoso, as conseqüências poderão ser desastrosas. 

É necessário ter em mente que um planejamento ambiental para o turismo não é 

somente uma questão técnica, e sim uma coalizão entre interesses de naturezas diversas. O 

planejamento turístico em locais com populações estabelecidas, não pode negligenciar a 

qualidade de vida da população residente, a qual tem seu sustento, muitas vezes, baseado 

no uso dos elementos da natureza. Conseqüentemente, um mesmo recurso pode ser objeto 

de interesses múltiplos, freqüentemente conflitantes (HALL, in press). Então, considerar as 

opiniões e expectativas dos atores sociais interatuantes numa região é condição básica e 

imprescindível para a elaboração de regras que visem a gestão ambiental. Os atores e o 
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governo local precisam ser envolvidos (GREINER et al., 2000) e os interesses bem 

conhecidos e cuidadosamente administrados. Sem isso, qualquer plano de desenvolvimento 

corre o risco de tornar-se inútil. Esta tarefa, no entanto, não é fácil. Envolve um intenso 

processo de discussões, inúmeros pré-requisitos e obstáculos com grande relevância para a 

insuficiente participação democrática da sociedade nas diversas etapas do trabalho, 

especialmente quando os diversos setores não são organizados politicamente (HALL, 

2001; IRVING, 2002). 

Com respeito à última colocação, o Município de Armação dos Búzios (RJ, Brasil) 

é um caso excepcional, pois lá são catalogadas mais de 60 entidades civis para uma 

população de aproximadamente 20 mil pessoas. Certamente todos os grupos de interesses 

locais estão de alguma forma organizados, o que facilitaria trabalhos com abordagem 

participativa. 

Entre os 20 municípios costeiros do Estado do Rio de Janeiro, Búzios é destaque 

por suas belezas naturais, a cultura de característica ímpar e pela fama internacional. 

Turistas de diversas partes do mundo são atraídos para o local, muitos dos quais fixaram 

residência onde já se tornou uma verdadeira “Torre de Babel”. A associação entre os 

atributos naturais, principalmente as praias, e os traços caracterizadores da cultura local 

configura a singularidade que torna a cidade turisticamente atrativa. Ressalta-se, ainda a 

importância ecológica da área, que é rica em espécies endêmicas, tendo sido considerada 

um hot spot (WWF & IUCN, 1997). 

O turismo hoje é o principal segmento econômico da cidade, mobilizador de grande 

parcela da população. Infelizmente o desenvolvimento deste setor foi acompanhado pela 

ocupação urbana desordenada, intensificada ao longo das últimas três décadas, que gerou 

inúmeros prejuízos sociais e ambientais. Estes se acentuam durante a alta temporada e 

comprometem o bem-estar da população local e dos turistas. Tal cenário indica a 

necessidade de um trabalho contínuo de planejamento do desenvolvimento, 

prioritariamente para o turismo. É neste contexto que se justifica a relevância da presente 

proposta, tendo em vista, ainda, a possibilidade da cidade estar ingressando num momento 

de estagnação do turismo, vocação do Município e segmento econômico central. 

No sentido de oferecer subsídios para futuras propostas de gestão ambiental, este 

trabalho verifica quais são os problemas ambientais de Búzios, identifica os prioritários 

para turismo e sugere medidas para o tratamento dos mesmos. Foram admitidos como 

problemas ambientais prioritários para o turismo aqueles incidentes sobre as praias, dada a 
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constatada relevância destes ambientes para o turismo na cidade e para a vida da população 

residente. A proposta visa o futuro do turismo na cidade e considera as práticas turísticas já 

existentes. 

O posicionamento adotado perante os atores locais procura estar em conformidade 

com as discussões atuais sobre representatividade e descentralização social do poder no 

trato das questões públicas. Este tipo de abordagem é considerado inovador e representa 

uma tentativa de superar o fracassado modelo de desenvolvimento incapaz de solucionar 

problemas locais, baseado em práticas paternalistas, verticais e profundamente 

influenciadas pelos interesses das elites (TRUSEN, 2002). 
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2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Tendo em vista a viabilidade futura do turismo em Armação dos Búzios, o objetivo 

desta pesquisa é verificar quais são os principais problemas ambientais da cidade, segundo 

a visão dos atores locais e com o suporte de dados secundários, para propor diretrizes 

prioritárias de manejo que possam ser úteis para a gestão ambiental da Cidade. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) De um modo geral, compreender a dinâmica social da cidade em relação ao 

turismo e os atores envolvidos com este fenômeno1; 

2) Caracterizar os atores sociais envolvidos com o turismo e identificar seus 

interesses e preocupações prioritárias; 

3) Verificar quais são os atrativos turísticos da cidade; 

4) Inventariar as atividades turísticas de lazer que fazem uso da natureza, 

caracterizando-as, sobretudo quanto aos problemas ambientais que acarretam; 

5) Identificar os problemas ambientais da cidade, segundo a opinião dos atores 

sociais envolvidos e segundo os estudos disponíveis sobre a área; 

6) Propor diretrizes gerais prioritárias que devem ser consideradas em futuras 

propostas de gestão ambiental. 

 

                                                 
1 Em termos acadêmicos o turismo não é discutido simplesmente como segmento produtivo da economia, mas como um 
fenômeno complexo, que envolve típicas relações entre culturas muito diferentes, vastas e aceleradas mudanças nas 
localidades e comunidades receptoras, mudanças estas que abrangem todos os setores da vida local (e.g. a natureza, a 
organização social, a identidade cultural, a estrutura econômica e política). 
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3. HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO 

3.1. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

Armação dos Búzios está localizada na porção sudeste do Estado do Rio de Janeiro, 

na região das Baixadas Litorâneas2, entre coordenadas 22°30’ e 23°S e 41°52’ e 42°42’W 

(Figura 2). Ocupa uma área de área de 71,7 km2 (CIDE, 2001) e faz limites com o 

Município de Cabo Frio e com o Oceano Atlântico. São poucos os estudos ambientais 

sobre a área, mas sabe-se que a cidade integra uma região marcada por um conjunto muito 

específico de particularidades ambientais, se distinguindo totalmente de qualquer outro 

ponto do litoral brasileiro. 

Esta pequena cidade compreende uma porção continental e outra peninsular 

(XAVIER, 2001). A linha de contorno é bastante irregular o que possibilitou a existência 

de mais de 20 praias, cada uma com características próprias (Figura 3), variando desde 

pequenas enseadas até extensas orlas lineares com águas calmas ou não. Essa variedade 

possibilita a prática de uma série de esportes aquáticos e náuticos, fato relevante para o 

turismo local. 

 

 

 

                                                 
2 Região popularmente conhecida como Região dos os Lagos. Tal denominação está sendo substituída por Costa do Sol. 
Acredita-se que o novo nome descreve melhor a área que não possui lagos, mas sim lagunas, e tem um clima ensolarado 
por praticamente todo o ano. Apesar da substituição para fins de divulgação, a população ainda refere-se à área pelo 
nome antigo. 
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Figura 2. Mapa de localização e limites territoriais de Armação dos Búzios 
(adaptação do Mapa 05 da Secretaria de Planejamento e Urbanismo de Armação dos Búzios para o 

Plano Diretor de Uso do Solo - BÚZIOS, 2002). 
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Figura 3. Praias de destaque na Cidade 
(créditos das imagens: a fotografia da Praia da Armação foi cedida pela Colônia de 

Pesca Z23; demais imagens foram extraídas do folder O Melhor de Búzios, assinado por 
Prefeitura Municipal de Búzios, Secretaria de Turismo de Búzios e Associação dos 

Hotéis de Búzios). 
 

Uma das características mais marcantes da região é o clima seco (Tabela 1) e a 

predominância de dias ensolarados e de temperatura amena, o que também favorece o 

turismo (FEEMA, 1988). Este padrão climático corresponde a uma variação de árido 

quente (Bsh), segundo a classificação de Köppen, sendo propiciado pela projeção do 
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continente em direção ao oceano e o relevo bastante plano (FEEMA, op. cit.), a grande 

distância em relação à Serra do Mar (BERNARDES, 1952; URURAHY, 1987; FEEMA, 

op. cit.), o sistema de ventos predominantes (BERNARDES, op. cit.) e a influência de 

águas frias trazidas pelo fenômeno da ressurgência (BARBIERI, 1975; FEEMA, op. cit.). 

 

Tabela 1. Pluviosidade comparada a outros municípios. 

Área (RJ) Pluviosidade média 
Anual (mm/ano) 

Região dos Lagos 820 
Rio de Janeiro 1.788 
Angra dos Reis 2.241 

Fonte: PEB, 1996 

 

Em termos geológicos, Búzios está inserido na unidade Planícies Costeiras do setor 

litorâneo do sudeste do Rio de Janeiro, no domínio dos Depósitos Sedimentares (BRASIL, 

1983). A peculiaridade está na presença do Gnaisse Búzios (BRASIL, op. cit.) e de 

elementos da formação Barreiras. O gnaisse Búzios tem características geomorfológicas e 

mineralógicas muito particulares e aflora visivelmente em encostas nas praias. As 

particularidades geológicas estão sendo exploradas pela prefeitura local através de quadros 

informativos espalhados pela cidade. 

Em decorrência da “diversidade de combinações morfoestruturais e 

morfoclimáticas, configuram-se vários tipos de ambientes”, com destaque para as inúmeras 

lagunas e áreas brejosas, um indicativo de que o lençol freático seja aflorante ou que se 

encontre a uma profundidade relativamente pequena da superfície (IBAM, 1999). Mas o 

equilíbrio hídrico é bastante tênue já que as condições pedológicas e climáticas locais 

ocasionam taxas de infiltração e de evapotranspiração superiores às taxas de precipitação 

(BERNARDES, 1952). Conseqüentemente, muitas das áreas de acumulação hídrica secam 

nos períodos de maior estiagem, condição que tende a se tornar irreversível pelo 

desmatamento dos morros e pelo assoreamento causado pelo homem. Muitas pessoas 

utilizam a água de poços para consumo doméstico, mas relatam a perda de sua quantidade 

ou qualidade.  
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A vegetação, respondendo às condições ambientais gerais, compõe um ambiente 

ecológico também singular, exibindo fisionomia basicamente sob um aspecto de caatinga 

(Figura 4), sendo a área considerada uma disjunção fisionômica-ecológica da estepe 

nordestina (URURAHY, 1987). Estudos de referência indicam que a área integra um dos 

12 centros de diversidade vegetal do Brasil oficialmente reconhecidos pela WWF/IUCN 

(1997), abrigando alta biodiversidade e vários níveis de endemismo, merecendo especial 

atenção em termos de conservação e preservação (DANTAS & BOHRER, 2001; 

SCARANO et. al., 2001; RODRIGUES et. al. 2002). Entre as espécies endêmicas é 

marcante a presença do Cactus pilosocereus Ulei (FEEMA, 1988). 

Figura 4. Vegetação característica das encostas de Búzios 
(Créditos: Daniele Garfinho, 2001). 
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Sabe-se ainda que aproximadamente 70 espécies vegetais são tradicionalmente 

usadas pela população local para o tratamento de doenças (CUNHA, 1996). Algumas 

plantas contêm flavonóides (HARBORNE & MALBRY, 1982 apud IBAM, 1999), 

alcalóides medicinais e resinas balsâmicas, além de variedades com efeitos antibióticos, 

anticancerígeno, hipotensivo, analgésico, e ainda há as que combatem doenças hepáticas, 

renais, intestinais e respiratórias (IBAM, 1999). 

É de amplo conhecimento que a região sofre a influência oceanográfica de duas 

correntes de águas frias, a corrente do Brasil, mais superficial, e a corrente das Malvinas, 

mais profunda. O afloramento da corrente das Malvinas (ressurgência), traz à tona teores 

altíssimos de nutrientes (RODRIGUES, 1977), proporcionando grande riqueza e 

abundância das espécies marinhas e contribuindo também para o crescimento de corais, 

predominantemente na costa nordeste da cidade, onde ocorrem duas das cinco espécies de 

corais endêmicas do Brasil, Mussismilia hispida e Siderastrea strellata (OIGMAN, 2002). 

A ressurgência também ocasiona curiosos aparecimentos de pingüins, lulas gigantes e 

outros animais exóticos. 

São poucas as informações específicas sobre a fauna terrestre, porém é apontado 

que na região sobrevivem espécies características e raras de ambientes costeiros do Estado, 

como o mico-leão-dourado (Leontopthecus rosalia) e a borboleta Parides ascanius, única 

espécie de inseto reconhecida oficialmente como ameaçada de extinção (BERNARDES, 

1990 apud IBAM, 1999). A região de Búzios também é ponto de parada da tartaruga 

marinha Caretta caretta e de cetáceos (IBAM, 1999; SICILIANO, 2001). 

3.2. BREVE HISTÓRICO, ATÉ A ATUALIDADE 

Em Búzios há uma relação com os estrangeiros que vem desde a época do 

descobrimento do Brasil. Segundo Cunha (1996), no século XVI eram os índios 

tupinambás3 que ocupavam esta área, onde praticavam a pesca, a caça e o cultivo de 

mandioca e de milho. Eles mantiveram estreitas relações com corsários e contrabandistas 

franceses, que se escondiam na localidade para contrabandear madeiras de lei, 

principalmente o pau-brasil (Caesalpinia echinata), e vender escravos. Mais tarde (séc. 

XVII), os franceses foram expulsos pelos portugueses após sangrentas disputas que 

                                                 
3 Subgrupo da nação Tamoio (que possuía sua distribuição de Búzios até Angra dos Reis). 
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dizimaram significativamente a população indígena. Tempos depois, a área foi destinada 

para lavoura, criação de gado e as atividades das grandes fazendas, sendo a pesca, neste 

trecho do litoral, terminantemente proibida. Terminada a proibição, a economia local 

permaneceu por longo período baseada na pesca e na agricultura em pequena escala, até 

meados do século XX, quando começaram a surgir atividades cujas características são 

totalmente diferentes das tradicionais: as relacionadas com o Turismo. 

A origem do turismo em Búzios remete aos idos de 1940/1950, quando a cidade se 

resumia a um pequeno vilarejo de pescadores. Começou a ser apreciada por representantes 

das elites carioca e paulista, que fizeram surgir as primeiras casas de veraneio, 

concentradas até a década de 60 nas praias de Manguinhos e no atual Centro (praias do 

Canto e Armação). Esses visitantes recebiam em suas casas amigos ilustres, incluindo 

políticos e artistas, muitos deles estrangeiros (JUSTUS, 1996). Com isso, a fama da cidade 

foi crescendo entre pessoas de alta classe socioeconômica e de diversos países. Foi assim 

que a cidade recebeu a mais cobiçada atriz de cinema da época, a francesa Brigitte Bardot, 

que na ocasião namorava um brasileiro, Bob Zaguri, e com ele se hospedou na casa do 

russo André Mouriaev, então representante da ONU no Rio de Janeiro (LARTIGUE e 

MARTINHO, s/d). Este fato foi em 1964, sendo considerado um grande marco para a 

cidade. Naquele momento toda a imprensa mundial direcionou atenção para a isolada vila 

de pescadores, acompanhando todos os passos da atriz através de um informante lá 

instalado. O impacto foi tamanho que até hoje existem referências à celebridade em 

qualquer ponto da cidade, na divulgação turística e na vida local. 

Naquele tempo, chegar a Búzios era uma tarefa difícil, entretanto, cada vez mais 

pessoas procuravam o lugar, “atraídos por sua acentuada beleza e forte magia” (JUSTUS, 

1996). Eram pessoas ricas, muitos artistas franceses, alguns suíços. Pode-se, assim, dizer 

que o turismo em Búzios surgiu literalmente “à francesa”. Muitos estrangeiros se 

encantaram tanto com a cidade que resolveram definitivamente lá morar. 

Mas a cidade passou realmente a se desenvolver como “cidade turística” a partir da 

“tomada dos argentinos”, no final dos anos 70. Fugindo da crise econômica em seu país, 

muitos argentinos chegaram em Búzios com bastante dinheiro, compraram muitas 

propriedades e estabeleceram residências e negócios. Até hoje uma fração significativa do 

comércio e da hotelaria está nas mãos de argentinos, que são também figuras comuns na 

cidade como turistas. 



 

  

26

Com a inauguração da ponte Arthur da Costa e Silva (em 1973), que liga Rio de 

Janeiro e Niterói, e o surgimento de facilidades de acesso e infra-estrutura, como a 

construção da Estrada Bento Ribeiro Dantas, para o acesso à área da península, foi 

impulsionada ainda mais a procura por Búzios para veraneio e turismo. Com o passar do 

tempo, grandes áreas foram compradas das famílias nativas, ou mesmo invadidas, e 

posteriormente loteadas. Era baixo o preço da terra e não havia restrições e controle sobre 

o uso do solo e edificações. Paulatinamente os moradores locais se deslocaram para regiões 

mais afastadas do núcleo original4 após embolsarem algum dinheiro com a venda de suas 

propriedades. Ao mesmo tempo migrantes pobres foram chegando para trabalhar na 

construção civil (o que ocorre até hoje5) e se estabeleceram nos bairros periféricos, na 

porção continental. 

O lugar foi crescendo rapidamente, assumindo um padrão urbano, porém sem a 

estrutura de suporte adequada (Figura 5). Búzios era distrito de Cabo Frio e sempre teve 

tratamento secundário por parte dos antigos governos que, no entanto, beneficiavam-se da 

situação caótica da ocupação e da especulação imobiliária. A insatisfação promoveu 

grande movimentação em prol da emancipação, que ocorreu em 1995. Atualmente 

transcorre a segunda gestão independente da cidade e são experimentadas melhorias em 

diversos aspectos. Todavia, muitos problemas ainda persistem, alguns complexos e 

urgentes, que podem gerar um cenário futuro negativo para a cidade, comprometendo a 

viabilidade do próprio turismo. 

                                                 
4 Hoje, o único bairro da parte peninsular ocupado predominantemente por nativos é Vila Caranga. Muitos nativos ainda 
enfrentam processos judiciais para obter o título de propriedade de suas terras porque há algumas décadas as relações 
civis e de propriedades não eram oficializadas, então, grandes áreas sofreram invasões por posseiros e especuladores, 
tornando-se objetos de inúmeros conflitos. 
5 Segundo algumas entrevistas, o povo nativo não gosta de trabalhar na construção. Além disso, a mão de obra nativa 
seria insuficiente. 
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Figura 5. Fotografia aérea da península de Armação dos Búzios em 2000 
(Créditos: Nautilus Explorer). 
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3.3. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Desde a década de 1970 Búzios experimentou um acelerado crescimento, exibindo 

um com um salto na quantidade de habitantes de 4.108 (CIDE, 2001), em 1970, para 

18.204 (IBGE, 2002), em 2000. Durante a alta temporada - entre dezembro e março – esse 

número se multiplica, recebendo pelo menos 150.000 visitantes6 no período7. 

A densidade demográfica de 253,5 hab/km2 é a terceira entre os municípios das 

baixadas litorâneas, ficando atrás apenas de Iguaba Grande (309,1 hab/km2) e Cabo Frio 

(308,9 hab/km2). A taxa média de crescimento populacional anual (Tabela 2) é de 8,67% 

(tx. média geométrica) liderando a lista dos municípios de maior crescimento populacional 

no Estado do Rio de Janeiro, sendo a migração o principal fator de incremento (CIDE, 

2001). 

 

Tabela 2. Municípios do Rio de Janeiro com maiores taxas médias 
geométricas de crescimento anual. 

 Taxa média geométrica de 
crescimento anual* (%) 

Taxa líquida de migração** 
(%) 

Armação dos Búzios 8,67 6,54 
Rio das Ostras 8,13 6,71 
Iguaba Grande 7,17 6,22 

Cabo Frio 5,81 3,84 
Maricá 5,68 4,43 

* [(pop2000/pop1991)1/9 -1]*100; 
**Taxa média geométrica de crescimento anual menos a taxa de crescimento vegetativo. 
Fonte: IBGE, 2002 

 

A Búzios atual é realmente caracterizada como uma cidade urbana. A agricultura é 

muito pouco representativa8 e a pesca foi significativamente reduzida. Os dados referentes 

à economia local são escassos e, freqüentemente, bastante imprecisos, principalmente 

quando se quantificam as atividades de comércio. As pessoas da cidade e a literatura 

indicam que o turismo é a base da economia local, mas a construção civil e o setor 

imobiliário também aparentam ter grande impacto econômico e na geração de empregos. O 
                                                 
6 Dado questionável. O dado da Secretaria de Turismo foi baseado somente nos estabelecimentos legalizados de 
hospedagem; os empreendimentos ilegais ou irregulares, que em Búzios são muito numerosos, por não responderem às 
pesquisas da Sec.Tur., não contribuem para o levantamento estatístico. Também não considera a quantidade de pessoas 
que se hospedam nos municípios vizinhos e vão desfrutar de lazer em Búzios, principalmente à noite. 
7 Informação enviado por fax pela Diretoria de Informações da Secretaria de Turismo de Armação dos Búzios em 2002. 
8 O solo não favorece a agricultura. As limitações se devem à capacidade de retenção de água muito baixa (nos morros e 
em planícies arenosas) ou muito exagerada (áreas planas com solo salino), e à alta susceptibilidade à erosão (morros com 
grande declividade) (FEEMA, 1988).  



 

  

29

estabelecimento do novo centro administrativo foi um fator que aumentou a circulação de 

dinheiro na cidade pelo repasse dos royalties referentes à exploração de petróleo of shore e 

por muitos moradores terem sido empregados nos órgãos públicos. 

Os moradores de Búzios ainda dependem de Cabo Frio para a maioria das suas 

necessidades de consumo e até mesmo para necessidades de saúde e estudo, por exemplo, 

o que leva a uma grande fuga do capital da cidade. 

A infra-estrutura básica é deficiente com problemas que se agravam na alta 

temporada. A rede de fornecimento de água abrange a maioria da área da cidade, mas em 

muitos locais a água não chega ou chega com força insuficiente para encher os 

reservatórios domiciliares. É comum o uso de cisternas, poços e a compra de água de 

carros pipas. Atualmente está sendo instalada a rede coletora de efluentes, mas o esgoto 

ainda é eliminado através de fossas assépticas (sistema filtro-fossa-sumidouro), sendo 

comum a ligação clandestina à rede de escoamento de águas pluviais. O lixo é recolhido e 

despejado num lixão localizado na Baía Formosa, próximo ao limite com Cabo Frio, sem 

qualquer tratamento ou procedimento específico; nos meses de alta temporada a 

quantidade de lixo ultrapassa 60 toneladas/dia (SEBRAE, 1999). 

Mesmo sendo pequena e isolada, Búzios é uma cidade ligada com o mundo. A 

comunicação de massa conta com pelo menos uma estação de rádio local, todos os canais 

de TV aberta do país, estação de rádio regional e pelo menos 5 jornais impressos locais. A 

telefonia móvel está amplamente difundida, contemplando talvez até mais pessoas do que a 

telefonia fixa, que é mais deficiente nas regiões periféricas. 

O acesso à cidade está cada vez mais facilitado. São boas as estradas de ligação 

com o Rio de Janeiro e os aeroportos Umberto Modiano, em Búzios, e Aeroporto 

Internacional Costa do Sol, em Cabo Frio, estão recebendo vôos vindos do Aeroporto 

Santos Dummont, no Rio de Janeiro. Há uma empresa de ônibus fazendo a ligação com 

Rio de Janeiro, Niterói, Macaé, Campos e São Paulo. Para quem quer ir de carro, as 

homepages de divulgação da cidade e o site oficial da prefeitura9 fornecem informações 

sobre o trajeto (Figura 6). 

                                                 
9 <www.buzios.rj.gov.br> 

http://www.buzios.rj.gov.br


 

  

30

 
 

Figura 6. Distância Rodoviárias (Km) e tempos de viagens (hh:mm) entre Armação 
dos Búzios e alguns municípios selecionados (SEBRAE, 1999). 
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4. METODOLOGIA 

Este trabalho é fundamentado em observações realizadas no Município de Armação 

dos Búzios (RJ-Brasil) durante os anos de 2001 e 2002. Os dados necessários para o estudo 

foram obtidos por meio de trabalhos realizados anteriormente sobre a área, interpretação de 

mapas topográficos e de fotografias aéreas, procedimentos de campo, realização de 

entrevistas, aplicação de questionários e consulta aos jornais circulantes na cidade. Foram 

associadas orientações metodológicas das ciências sociais com instrumentos de pesquisa e 

análise das ciências naturais. 

As questões ambientais, abordadas nesta pesquisa, envolverem bens de uso comum, 

portanto públicos, que são objetos de interesses de diferentes segmentos sociais e 

econômicos. Sendo assim, é central e essencial a participação dos atores sociais no 

levantamento de informações. O mero levantamento técnico dos problemas ambientais da 

cidade sem a consulta aos atores envolvidos não abrangeria o âmbito social da questão, ou 

seja, o complexo das relações de interesses, conflitos e prioridades sobre os bens naturais. 

Os atores sociais são representados pelas organizações da sociedade civil, como as 

associações de bairros e as ambientalistas, ou por grupos de interesses, como as 

associações empresariais. Vieira (1999) discute as diferenças entre as associações da 

sociedade civil organizada e os “grupos de interesses” e explica que as primeiras “têm o 

papel de formadoras de opinião pública e constituidoras da opinião coletiva nos espaços 

situados fora do Estado e do mercado” e que “elas defendem os interesses públicos e se 

constituem como instâncias de crítica e controle do poder”. Já os grupos de interesse “são 

caracterizados pela lógica dos interesses econômicos particularistas e pela defesa dos 

interesses privados específicos”, eles “possuem uma visão corporativa, organizam-se em 

lobbies e buscam apropriar-se dos espaços públicos em função dos seus interesses 
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particularistas”. Mas também alerta que muitas associações da sociedade civil também 

lutam por interesses particularistas, contra o bem comum. 

Apesar das diferentes orientações apontadas acima, a título de levantamento de 

informações, tanto as entidades da sociedade civil organizada quanto os grupos de 

interesses foram assumidos como representantes de atores locais. Tal postura decorre da 

aceitação dos princípios de que (a) todas exercem pressões sobre os recursos naturais 

segundo interesses próprios e que (b) cada entidade pode estar representando a visão de 

uma coletividade maior do que o total de pessoas a ela associada, portanto, podendo ser 

aceita como uma categoria de análise. 

Esta pesquisa não pretende elaborar políticas públicas, mas visa tão somente 

fornecer informações úteis para a compreensão e o tratamento de problemas reais. As 

etapas específicas necessárias para o desenvolvimento do estudo estão esclarecidas adiante. 

4.1. IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DE LAZER 

As atividades de lazer são produtos turísticos comercializados. Portanto, o 

levantamento das mesmas foi baseado nas informações disponíveis no pórtico de entrada 

da cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Turismo, e em todas as formas então 

disponíveis de divulgação comercial para a área, que foram: 

• panfletos de divulgação; 

• guias de turismo; 

• sites na internet; 

• material de divulgação elaborado pela Secretaria de Turismo; 

• propagandas e matérias publicadas em jornais, revistas, programas na 

televisão e agências de turismo; 

• levantamento de informações com guias turísticos e funcionários de 

operadoras de turismo locais. 
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4.2. ENTREVISTAS E QUESTIONÁRIOS 

4.2.1. PRIMEIRA ETAPA: RECONHECIMENTO 

Primeiramente foi necessário desenvolver uma visão geral sobre a realidade local, 

sua história, a dinâmica social, os principais problemas e os atores sociais envolvidos com 

o turismo. Esta etapa foi desenvolvida no primeiro semestre de 2001.  As informações 

foram obtidas a partir da literatura relevante, consultas aos jornais locais e homepages 

sobre o município, observações de campo, entrevistas informais, não estruturadas, com 

representantes de secretarias municipais e com membros da comunidade em geral, 

totalizando 12 entrevistas (Anexo 01). 

4.2.2. SEGUNDA ETAPA: LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS DA CIDADE SEGUNDO A 
VISÃO DOS ATORES LOCAIS 

Foram aplicados questionários (Anexo 02) a turistas e realizadas entrevistas com os 

representantes de entidades civis e instituições governamentais, totalizando 19 entrevistas 

(critérios de seleção esclarecidos adiante). Foi feita a inter-relação entre as informações das 

entrevistas, os resultados dos questionários aplicados aos turistas e o levantamento de 

outros trabalhos disponíveis. O interesse primordial foi verificar quais são os problemas 

ambientais da cidade. 

4.2.2.1. Questionários 

O questionário elaborado visou averiguar a opinião dos turistas com relação aos 

atrativos, aspectos positivos e problemas de Búzios. Foram distribuídas 800 cópias, sendo 

600 em português e 200 em inglês, em 39 pousadas, no início de fevereiro de 2002, uma 

semana antes do carnaval. O recolhimento ocorreu a partir da primeira semana de abril do 

mesmo ano, após o feriado de Semana Santa.  Foram observadas as características do 

público para não viciar a amostra, visando atingir turistas de várias classes sociais, idades e 

nacionalidades. A quantidade de pousadas selecionadas no Centro, em João Fernandes e 

em Geribá foi maior porque estes são os bairros onde se concentram as pousadas. O 

número de pousadas colaboradoras por bairros foi o seguinte: 
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• Praia do Canto: 01 

• Rasa: 01 

• Manguinhos: 01 

• Caravelas: 01 

• Alto do Humaitá: 01 

• Centro: 09 

• Geribá: 15 

• João Fernandes: 10 

 

4.2.2.2. Entrevistas 

O levantamento de informações ocorreu por observação participante através da 

condução de entrevistas abertas e semi-estruturadas, introduzidas por algumas explicações 

sobre o que se pretendia com a entrevista, e orientadas por um roteiro em que constavam 

assuntos essenciais. As interpretações realizadas se basearam em referenciais teóricos, nas 

observações possibilitadas pelo contato direto com os entrevistados, nas declarações dos 

informantes e pelas experiências vivenciadas em campo. Esta etapa ocorreu no período 

compreendido entre abril e agosto de 2002, com visitas mensais. Foram delimitadas três 

categorias de atores: 
• Atores da Sociedade Civil Organizada: grupos organizados da sociedade civil 

local; 

• Atores da Sociedade Civil Não-Organizada: Turistas e Veranistas; 

• Atores Institucionais: instituições públicas municipais. 

 

Entre os atores institucionais, foram selecionados a Prefeitura e as secretarias 

municipais de “Turismo”, “Planejamento e Urbanismo” e “Meio Ambiente e Saneamento”. 

O critério para a escolha foi a relação direta com os temas em estudo (turismo e meio 

ambiente) e com os problemas ambientais constatados por observações preliminares. 

Entre a sociedade civil organizada, foram selecionadas entidades pela consideração 

da sua antiguidade e do reconhecimento da sociedade por sua atuação. Essa percepção se 

deu através da leitura dos jornais locais e da indicação por moradores e por alguns 

entrevistados. As entidades consideradas foram: 
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• ACB - Associação Comercial de Búzios 

• Associação dos Quiosques da Praia de Geribá 

• Associação de Arquitetos e Engenheiros de Búzios 

• Associação das Pousadas da Búzios 

• Associação de Hotéis 

• ASENAB - Associação de Esportes Náuticos de Armação dos Búzios 

• Piratas de Búzios 

• Movimento Viva Búzios de Cooperação Popular e Preservação Ambiental 

• Movimento Ecológico de José Gonçalves 

• Associação de Moradores do Bairro de José Gonçalves 

• Associação de Moradores da Praia dos Ossos 

• AMACANTO - Associação de Amigos e Moradores do Canto Esquerdo de 

Geribá 

• Associação de Pesca de Manguinhos 

• Colônia de Pesca Z23 

• Associação de Maricultura 

 

Prioritariamente foram entrevistadas as lideranças de cada entidade (Anexo 1, 

p.110). Em alguns casos foram entrevistados membros cuja participação e visão sobre a 

cidade seja notória para outros componentes da entidade em questão. Entrevistar um 

representante de cada entidade existente na cidade seria inviável e desnecessário tendo em 

vista o grande número presente e o fato de que a maioria delas não tem atuação 

representativa. 
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 4.3. ANÁLISE DOS DADOS 

4.3.1. QUESTIONÁRIOS 

Foi utilizado o software Microsoft Excel para analisar os resultados dos 

questionários respondidos pelos turistas, através do seguinte procedimento: 

1) Seleção das questões relevantes do questionário aplicado, considerando o escopo 

do estudo em questão (o questionário que foi aplicado envolveu uma variedade 

de temas maior do que os que efetivamente foram abordados na pesquisa); 

2) Elaboração de uma matriz constando cada questionário respondido (identificados 

na primeira coluna) e as opções de resposta propostas para cada pergunta; 

3) Cálculo dos percentuais referentes a cada opção de resposta, da seguinte forma: 

§ %opção = ( N opção / N total ) x 100, sendo que: 

§ N opção: número de vezes que uma determinada opção de resposta foi 

escolhida entre os questionários e  

§ N total: somatório de todos os “N opção” da questão 

4) Elaboração de histogramas para cada questão, discriminando o grupo de turistas 

que estavam na cidade pela primeira vez e o grupo dos turistas que já havia 

estado na cidade anteriormente. 

4.3.2. ENTREVISTAS 

A análise das informações obtidas nas entrevistas envolveu as etapas: 

1) Elaboração de uma matriz relacionando os entrevistados com todos os problemas 

indicados (Anexo 3, p.115); 

2) Seleção dos itens direta ou indiretamente relacionados com o meio ambiente 

natural; 

3) Identificação dos principais interesses de cada ator; 

4) Definição dos problemas ambientais prioritários como os citados por mais do que 

a metade dos atores considerados na análise, incluindo o autor (Tabela 6, p.60). 

5) Definição dos problemas ambientais prioritários para o turismo como aqueles que 

afetam as praias. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. A VIDA DA CIDADE 

O movimento da cidade em torno do turismo e do veraneio é muito claro. São 

inúmeras as pousadas, de diversos portes e níveis de conforto, estabelecimentos que 

alugam suítes, casas de pescadores, outras improvisadas e também as grandes e 

confortáveis. Os condomínios são uma marca na paisagem, com casas relativamente 

padronizadas que atendem principalmente ao veraneio para famílias de classe média. 

A proximidade com as grandes cidades da região aumenta a atratividade para o 

veraneio, mantém ativo o mercado imobiliário e a especulação da terra. Fala-se até que “o 

verdadeiro esporte do buziano é a construção” (JUSTUS, 1996) e que Búzios é “a cidade 

dos arquitetos”. Realmente encontram-se várias lojas de materiais para obras, sempre 

movimentadas, muitos engenheiros e arquitetos, além das imobiliárias e das pessoas que 

atuam de maneira autônoma no mercado de compra e aluguel de imóveis. Para a 

construção também chegam pessoas de outras cidades que acabam se estabelecendo nos 

bairros periféricos depois de terminada a empreitada. 

Na cidade, fala-se que a quantidade de nativos empregados é maior atuando no 

turismo. Mesmo os pescadores estão envolvidos. A maioria deles já não vive 

exclusivamente da pesca, mas também atua no turismo durante a temporada alta ou como 

caseiros em casas de veraneio. Seus filhos são incentivados a buscar outras atividades e 

muitos trabalham como atendentes ou serventes em lojas e pousadas. Mas a deficiência de 

qualificação dos nativos ainda é grande. Por esta razão, no verão, quando todo o comércio 

está funcionando, muitos comerciantes preferem empregar jovens estrangeiros 

(principalmente argentinos e chilenos) ou de outras cidades do Brasil, com melhor 

capacitação profissional e conhecimento de línguas estrangeiras, portanto em condições de 

atender uma clientela mais exigente e internacional. 
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A sazonalidade do turismo é muito marcada. A alta temporada começa após o Natal 

e vai até depois do carnaval. Algumas ruas ficam desertas durante a maior parte do ano 

devido à quantidade superior de residências de uso temporário em relação às de uso 

permanente. Inúmeras famílias garantem parte da renda anual com o aluguel de suas 

próprias casas no verão, principalmente para grupos de jovens. 

O comércio é dominado por imigrantes, sendo uma grande parte de estrangeiros, 

notadamente os argentinos. As principais ruas comerciais do Centro, a Rua das Pedras e a 

Turíbio de Farias, são direcionadas predominantemente ao consumo dos turistas, 

principalmente a Rua das Pedras, com suas butiques, casas de arte e restaurantes. Muitos 

estabelecimentos comerciais, incluindo pousadas, só funcionam na alta temporada. Outros 

ficam abertos durante todo o ano, porém enfrentando grandes instabilidades financeiras. 

Então, o verão é a época de ganhar dinheiro. As pousadas chegam a triplicar seus preços. 

Mesmo assim, a cidade já chegou a ficar tão superlotada (final de 1997) que o secretário de 

turismo, através da mídia, pediu que as pessoas não fossem para Búzios na ocasião sem a 

garantia da hospedagem (havia pessoas dormindo até mesmo dentro de seus carros). 

Atualmente, porém, é relatada pela população uma queda acentuada no movimento de 

turistas, sendo atribuídos como causas a crise econômica que então ocorre na Argentina10,o 

excesso de pousadas11 e a falta de divulgação turística. 

Fora da temporada, Búzios vive uma rotina calma e tranqüila. Alguns dizem que até 

“calma demais”. Os moradores consideram esta a melhor fase da cidade, pois não estão 

presentes os problemas gerados pela grande quantidade de pessoas recebidas. 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS 

Foi possível notar que a vida das pessoas em Búzios segue um ciclo de 

“tempestade” e “calmaria” a cada ano, com o ritmo de trabalho aumentando intensamente 

no verão (e feriados prolongados) para aproveitar ao máximo a presença dos visitantes que 

passam pela cidade gerando empregos e renda. Percebe-se ainda que o turismo e o 

veraneio estão intimamente relacionados entre si e com o comércio e o mercado de imóveis 

                                                 
10 O ano de 2002 foi dramático, com a falência de muitas pousadas que trabalham predominantemente com o público 
argentino. 
11 Acredita-se que a maioria não seja regularizada. De fato, a prefeitura local desconhece o número total de pousadas, que 
pode ser até quatro vezes maior do que os dados oficiais indicam (FGV/CIDES, 2003). 
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e da terra. Então, para Búzios, falar de turismo implica falar de todas estas atividades 

conjuntamente. 

Sabe-se também que os atributos naturais foram elementos importantes para a 

atratividade da cidade. Sendo assim, identificaram-se os seguintes atores sociais 

relacionados com o turismo: 

 
• Sociedade Civil organizada 

§ Moradores 
§ Pescadores 
§ Ambientalistas 
§ Empreendedores 
 

• Sociedade Civil Não-Organizada 

§ Turistas 
§ Veranistas 
 

• Atores Institucionais: 

§ Prefeitura 
§ Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento 
§ Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
§ Secretaria de Turismo 

 

A distinção de cada ator é fundamental para a compreensão de suas idéias e 

opiniões sobre os problemas da cidade (Tabela 3). Entretanto, deve ficar claro que a 

separação das categorias é relativamente arbitrária e que elas não são mutuamente 

excludentes. Na realidade, ao contrário, há um certo grau de sobreposição, de modo que 

um indivíduo pode, por exemplo, ser ao mesmo tempo morador, nativo, pescador e dono 

de uma pequena pousada, filiado a diferentes associações civis. Portanto, as percepções 

deste indivíduo misturam as visões do morador nativo com as do pescador e do 

empreendedor. Este exemplo reflete uma das realidades possíveis observadas entre os 

entrevistados.  Também é importante frisar que esta caracterização não pôde fugir a um 

certo grau de generalização, especialmente porque Búzios é uma cidade muito complexa, 

antitética (JUSTUS, 1996), onde convivem múltiplos estilos de vida e visões de mundo.  
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Tabela 3. Síntese dos problemas indicados como prioritários para os atores sociais. 

Atores da Sociedade Civil Organizada Atores da Sociedade 
Civil Não-Organizada 

Moradores Pescadores Empreendedores Ambientalistas Turistas e Veranistas 

Atores 
Institucionais 

- Infra-estrutura 
deficiente (esgoto, 
lixo e fornecimento 
de água); 
- Poluição, 
principalmente do 
mar (praias); 
- Cobertura 
insuficiente do 
transporte público; 
- Falta de opções 
de lazer; 
- Desmatamento 
motivado pelo 
mercado 
imobiliário. 

- Pouco incentivo à 
pesca 
- Sobrepesca; 
- Poluição do mar; 
- Problemas 
sociais 
(prostituição, 
drogas, educação 
deficitária, etc); 
- Desmatamento 
motivado pelo 
mercado 
imobiliário. 

- Necessidade de 
campanhas de atração 
turística; 
- Desqualificação da 
mão-de-obra local; 
- Custos altos para o 
comerciante; 
- Comércio ilegal; 
- Necessidade de 
planejamento do 
desenvolvimento dos 
setores econômicos. 

- Necessidade de 
preservação das 
áreas verdes; 
- Desmatamento 
motivado pelo 
mercado imobiliário; 
- Poluição em geral; - 
Necessidade de 
geração de emprego 
e renda para a 
população local. 

- Problemas que afetam 
a qualidade das praias; 
- Preços altos cobrados 
no comércio em geral; 
- alguns problemas 
diminuem a sensação de 
conforto e segurança 
(falta de um hospital, 
engarrafamentos, etc); 
(ver mais detalhes na 
Tabela 5, p.57) 

- Infra-estrutura 
deficiente (esgoto, 
lixo e 
fornecimento de 
água); 
- Necessidade de 
maior atração 
turística; 
- Poluição por 
esgoto e lixo; 
- Preservação das 
áreas verdes e 
- Solução dos 
problemas 
fundiários. 

 

 

5.2.1. ATORES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

5.2.1.1. Moradores 

Os moradores nativos são pessoas de vida simples12 e apresentam fortes referências 

com o mar pela tradição da pesca (JUSTUS, 1996). Muitas famílias estão reivindicando na 

justiça a recuperação da propriedade de suas terras, irregularmente apropriadas. Algumas 

ainda moram nos bairros centrais, mas a maioria mudou-se para áreas menos valorizadas. 

Muitos são caseiros em casas de veranistas e poucos são pequenos comerciantes (JUSTUS, 

op.cit). Reconhecem que a população é muito mal-qualificada para atuar no turismo e 

desejam que a prefeitura ofereça cursos de capacitação ou incentive a instalação de escolas 

profissionalizantes e de uma universidade na cidade. Entretanto, priorizam (Tabela 3) os 

problemas da infra-estrutura básica (esgoto e fornecimento de água), a carência de 

transporte para alguns bairros, a explosão imobiliária que destruiu a natureza e parcelou 

excessivamente a cidade e a poluição das praias (grande ênfase a este item). A relação com 

os turistas é definida como tranqüila; reconhecem que eles trazem benefícios e que se 

aprende muito convivendo com pessoas diferentes, mas ficam incomodados com o excesso 

de pessoas na alta temporada, porque perdem sua liberdade, conforto e sossego. Esse 
                                                 
12 Aqui, a palavra “simples” está sendo usada para definir o estilo de vida, e não a situação econômica. Mesmo os nativos 
que ascenderam economicamente continuam sob um modo simples de vida. 
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sentimento foi marcante no desabafo de uma informante local, uma moradora nativa, dona 

de uma pequena pousada: 
 
 
“No verão eu sinto como se eu fosse vocês [os turistas]. Não que os turistas 
sejam ruins, mas eu fico me sentindo mal. Parece que eu não sou daqui e 
vocês é que são daqui.” 
 

 

Alguns dos moradores nativos mais velhos relataram os problemas decorrentes da 

relação entre turistas e nativos, enfatizando os efeitos dessa relação sobre os jovens, que 

passaram a querer se comportar como os turistas. Essa questão é um dos aspectos 

associados ao efeito demonstração, que ocorre no relacionamento entre nativos e turistas 

(LAGE e MILONE, 2000; PEARCE, 1989 apud OMT, 2001; RATZ, 2003), já observado 

em outras localidades do Brasil (SILVA, 2001). 

Os imigrantes de classes socioeconômicas menos favorecidas chegaram em busca 

de oportunidades de trabalho, na pesca, na construção civil ou no comércio e habitam os 

bairros periféricos, na parte continental da cidade. A memória social destes habitantes não 

guarda relações históricas com Búzios. Seus anseios principais são a melhoria das 

condições de infra-estrutura e lazer em seus bairros e a ampliação das oportunidades de 

trabalho.  

Entre moradores não nativos de situação financeira mais confortável estão os que 

chegaram há muitos anos e os que chegaram mais recentemente, a partir do final da década 

de 70. Entre os mais antigos se encontram muitos estrangeiros que abandonaram suas 

raízes, estabeleceram família e trabalho, enfim, uma vida. Justus (1996) explica que estas 

eram pessoas “do mundo”, aventureiros, que sentiram encontrar um lugar que associava 

uma natureza esplendorosa, pessoas abertas às diferenças e um ambiente de muita 

liberdade. Muitos estão pensando em sair de Búzios porque a cidade está muito mudada, 

perdendo a sua magia. Os que não têm um negócio, não ficam na cidade durante o verão. 

Eles são sensíveis aos efeitos do crescimento da cidade sobre a natureza, como percebido 

na declaração de uma senhora que freqüenta a cidade há mais de 40 anos, sendo atualmente 

moradora e dona de uma pousada: 
 
 
“As pessoas que conhecem Búzios há muitos anos, os primeiros pousadeiros 
e veranistas, vinham pra cá porque aqui era um paraíso. Você podia ficar na 
praia sossegada, com espaço, sem ninguém jogando areia em você. Não 
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havia os ambulantes que não deixam ninguém conversar. As praias eram 
limpas. Nas ruas, havia tantos flamboyants que era uma coisa linda... Hoje 
quase não tem. Ao por do sol, saiam das areias de Geribá exércitos de 
marias-farinhas; conforme avançava a sombra, elas apareciam e corriam para 
a água. Não tinha asfalto nem quiosques nas praias, mas havia liberdade. 
Hoje tudo está muito mudado. Não se tem mais o silêncio, não se escutam os 
sapos à noite - antigamente, eles faziam uma sinfonia. Agora até a 
privacidade dentro de casa acabou, porque colocaram um poste com uma 
lâmpada forte na sua janela. Na praia de geribá, agora, toca música 
eletrônica. Quer insensibilidade maior do que isso?! (...) Os que chegaram 
depois, quando já estava tudo diferente, também são diferentes; gostam de 
outra coisa. Eles não conheceram o Búzios que eu conheci. Para estes a 
cidade está melhor, mas para nós está muito ruim.” 
 
 

Os que “chegaram depois”, referidos na declaração, foram atraídos não mais pela 

aldeia rústica, mas pela “aldeia global” (JUSTUS, 1996), uma cidade com traços de uma 

aldeia de pescadores e com o conforto de uma grande cidade, além da imagem cosmopolita 

e chique. Muitos também buscavam uma mudança de vida, ganhando dinheiro como 

pousadeiros, donos do próprio negócio, vivendo e trabalhando numa cidade maravilhosa e 

tranqüila. Então, suas preocupações prioritárias são viabilizar este plano. 

Hoje a cidade não é mais habitada somente por simples pescadores e alguns 

aventureiros ou hippies, mas também por pessoas basicamente urbanas. Apesar de 

diferentes, enquanto moradores todos são afetados por determinados problemas em 

comum. Os outros atores sociais, se moradores, também podem ser entendidos sob as 

considerações registradas acima. 

Todos os bairros da cidade são representados por uma associação, ou até mais, 

sendo a maioria com atuação pouco expressiva. A formação de muitas associações ocorreu 

apenas recentemente, após a prefeitura implementar como instrumento administrativo o 

orçamento participativo. 

5.2.1.2. Pescadores 

Os pescadores nativos ainda mantêm técnicas tradicionais, mas percebem que a 

atividade está em declínio. Já os pescadores imigrantes, que foram para Búzios por uma 

questão de sobrevivência, consideram o lugar ainda muito rico e dizem que, na verdade, o 

pescador da terra não gosta de trabalhar, de ir atrás do peixe, e por isso reclama que o peixe 

“não chega mais até a beira da praia”. Também são praticados, principalmente por 

pescadores não-nativos, o cultivo de ostras (pontual), a coleta de mexilhão e a pesca 
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submarina com uso de compressor de ar (modalidade apontada como altamente 

predatória). 

A maior prioridade dos pescadores (Tabela 3), obviamente, é a pesca. Reclamam 

prioritariamente da falta de apoio ao desenvolvimento da atividade, da concorrência com 

grandes pesqueiros oriundos de outras cidades do país e dos problemas que afetam a 

riqueza de animais marinhos. Ressaltam-se em seus relatos as relações entre qualidade 

ambiental e qualidade de vida e a amplitude como percebem e valorizam os problemas 

ambientais. Demonstram forte rejeição aos transatlânticos e às escunas e atribuem às 

atividades imobiliárias grande parte das transformações negativas que a cidade sofreu. 

5.2.1.3. Ambientalistas 

As principais lideranças ambientalistas não são nativas, porém são moradoras. Suas 

preocupações prioritárias são a preservação das áreas verdes remanescentes, a poluição e a 

qualidade de vida dos habitantes da cidade, integrando objetivos preservacionistas e sociais 

(Tabela 3). Consideram muito nociva a construção de condomínios porque isto acelera a 

ocupação do solo, prejudica a hotelaria e o comércio. Condenam a visão imediatista que 

não planeja o desenvolvimento da cidade. 

5.2.1.4. Empreendedores 

A maioria dos empreendedores em Búzios é de estrangeiros. Outra grande parcela é 

de imigrantes brasileiros e somente poucos são nativos. Muitos não são moradores, mas 

não foi possível saber qual a proporção em relação aos comerciantes moradores (acredita-

se que estes sejam a maioria). As atividades comerciais predominantes são as lojas de 

alimentação, vestuário e artigos de arte, a hotelaria e o comércio imobiliário. Todos são de 

alguma forma envolvidos com o turismo. 

O setor imobiliário demonstrou poucas preocupações além daquelas que afetam os 

moradores como um todo. A hotelaria e o comércio são consensuais quanto a suas 

preocupações prioritárias, que são relacionadas com a viabilidade econômica de seus 

empreendimentos. Consideram que o comércio da cidade cresceu desordenadamente e que, 

hoje, alguns segmentos encontram-se em saturação. Também reclamam dos altos custos de 

produtos básicos e da concorrência desleal com o comércio de temporada e o comércio 
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ilegal. Entre os problemas ambientais comentados, os mais relevantes foram os relativos às 

praias, que consideram como áreas de principal interesse dos turistas (Tabela 3). 

5.2.2. ATORES DA SOCIEDADE CIVIL NÃO-ORGANIZADA 

5.2.2.1. Turistas 

 
“Turista é a pessoa que, livre e espontaneamente, por período limitado, viaja 
para fora do local de sua residência habitual, a fim de exercer ações que, por 
sua natureza e pelo conjunto das relações dela decorrentes, classificam-se em 
algum dos tipos, das modalidades e das formas de turismo” (ANDRADE, 
2001). 
 
 

Os turistas de Búzios vêm de todas as partes do Brasil e do mundo. Muitos 

freqüentam a cidade há algum tempo, às vezes, muitos anos, e outros estão pela primeira 

vez. Há uma grande variedade de formas de hospedagem, de todos os tipos e preços, para 

pessoas de diferentes classes sociais. 

Mas a cidade fez uma tradição em receber turistas de alto poder aquisitivo, o “bom 

turista”, “classe A” - como definido popularmente - razão pela qual a população local é 

muito crítica ao turismo de massa. O presidente da Associação dos Quiosques da Praia de 

Geribá caracteriza o bom turista como “um turista selecionado, em outras palavras, 

educado, que não traga a sujeira, que venha gastar, mas que venha porque gosta de Búzios, 

que aprecie a cidade”. É este turista que os comerciantes querem manter, ou resgatar, já 

que muitos consideram que ele já foi perdido para outras cidades, como Angra dos Reis. 

A expectativa destes hóspedes é “quanto à atuação dos serviços públicos: que dêem 

suporte ao seu lazer” (JUSTUS, 1996) e à sua integridade pessoal (quando reclama, por 

exemplo, da falta de hospitais). As respostas aos questionários mostram que o turista fica 

insatisfeito com situações de desconforto (como os engarrafamentos e o lixo nas praias), 

com o mau atendimento e com a cobrança de preços considerados abusivos (Tabela 3). 
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5.2.2.2. Veranistas 

O quadro geral do veraneio em Búzios segue a definição: 

 
 
“Veraneio pode ser descrito como uma modalidade de lazer familiar típico 
da classe média, caracterizado pelo uso eventual, no verão e fins de semana, 
de unidades unifamiliares edificadas em parcelamentos urbanos próximos a 
praia e que permanecem fechados a maior parte do ano” (CALLIARI et al., 
2000). 
 
 

Os veranistas mais antigos13, com excelente situação financeira, lamentam as 

mudanças pelas quais a cidade passou desde que era uma pequena vila de pescadores, 

rústica, onde todos se conheciam. Donos de grandes casas em localidades privilegiadas, 

onde costumam empregar caseiros e jardineiros da cidade, gostam de fazer festas e 

preferem desfrutar a natureza de Búzios fora da alta temporada, praticando esportes 

náuticos e mergulho. 

Já os novos veranistas (pós-ponte Rio-Niterói) geralmente possuem casas em 

condomínios, as quais são compactas e mantidas com baixos custos, sendo comum uma 

quantidade excessiva de pessoas instalarem-se desconfortavelmente no mesmo domicílio. 

Suas principais atividades são ficar nas praias e passear na Rua das Pedras à noite. Suas 

principais reclamações parecem ser o fornecimento deficiente de água e os preços altos 

cobrados na cidade. Estes veranistas são alvo de grande rejeição na cidade, por razões 

como as da declaração: 
 
 
“Depois dos condomínios acabou o comércio de Búzios. O pessoal de 
condomínio não consome. Trazem a sujeira porque trazem tudo de fora 
[referindo-se à comida] e deixam o lixo, sem consumir quase nada. Não 
emprega ninguém porque já trazem suas empregadas. Só pagam o IPTU.” 
(morador, não nativo, dono que um quiosque na praia de Geribá há 15 anos) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Alguns são bastante populares na cidade. Muitos se tornaram moradores. 
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5.2.3. ATORES INSTITUCIONAIS 

De um modo geral, os cargos mais altos das secretarias estão sendo ocupados por 

pessoas de alto nível educacional. Foi observada grande quantidade de profissionais da 

área de engenharia e arquitetura. Saindo da alta hierarquia, o nível de formação e 

qualificação profissional cai ou apresenta-se inadequado para a função. A maior 

disponibilidade de cursos universitários em Cabo Frio tem incentivado a continuidade dos 

estudos, o que é incentivado pelo governo local, havendo grande o interesse pelos cursos 

de Direito e Biologia. 

5.2.3.1. Prefeitura 

Desde a primeira gestão independente de Cabo Frio, a Prefeitura de Búzios tem 

priorizado os problemas básicos de infra-estrutura, saúde e educação, que já melhoraram 

sensivelmente. Atualmente suas principais preocupações (Tabela 3) referem-se a: a) o 

crescimento acelerado da periferia (que tende a se juntar com as favelas de Cabo Frio, 

também em expansão), o que envolve invasões e conflitos pela terra; b) o crescimento 

excessivo e descontrolado do comércio em geral, com inúmeros estabelecimentos ilegais, 

que sonegam impostos e concorrem deslealmente com o comércio legalizado; c) a atração 

turística, considerada necessária para aumentar o movimento turístico durante a baixa 

temporada. 

O descontentamento dos segmentos econômicos com relação ao excesso de 

unidades comerciais culminou, em fevereiro de 2002, com o estabelecimento de moratória 

de um ano sobre a expedição de novos alvarás de funcionamento (Decreto Nº 014 de 27 de 

fevereiro de 2002). Entretanto, muitos empreendimentos continuaram sendo erguidos, à 

espera do vencimento da moratória. 

5.2.3.2. Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento - SECMA 

A Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento (SECMA) agrega os departamentos 

de Saneamento e Engenharia, Pesca e Agricultura e o Departamento Ambiental. Como se 

vê, não há uma responsabilidade explícita sobre os recursos hídricos por parte desta 

secretaria. Suas ações atuais concentram-se mais efetivamente sobre a questão 

esgotamento sanitário e do estabelecimento definitivo das Áreas de Proteção Ambiental – 
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APAs - (Tabela 3). Mesmo assim, considerando os projetos que a SECMA pretende 

desenvolver, existe uma visão ampla sobre os problemas ambientais de Búzios. 

5.2.3.3. Secretaria de Planejamento e Urbanismo - SECPLAN 

A Secretaria de Planejamento e Urbanismo (SECPUR) atua sobre o controle e a 

fiscalização urbanística (Departamento de Controle Urbanístico) e sobre o controle da 

ocupação do solo (Departamento de Planejamento Urbano). Suas principais preocupações 

atuais se referem à regularização das propriedades e ao cumprimento das normas de 

edificação. Na relação com a preservação ambiental, há preocupação em ordenar a 

ocupação futura do solo (Tabela 3), estando intensamente inserida nos trabalhos de 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Armação dos Búzios14. 

Entretanto, não existe uma ação integrada com a SECMA. 

5.2.3.4. Secretaria Municipal de Turismo - SECTUR 

O trabalho da Secretaria de Turismo (SECTUR) é concentrado na promoção e no 

marketing turístico. Envolve os departamentos de Turismo, de Eventos e Divulgação e o 

departamento de Informações Turísticas, não havendo nenhuma interface formal com as 

demais secretarias. Entre outras ações, divulga a cidade em eventos do trade turístico no 

Brasil e no exterior, apóia e promove eventos artísticos e culturais na cidade, presta 

informações ao turista pelo serviço 080015 e pesquisa o movimento turístico, porém de 

forma limitada devido a grande quantidade de estabelecimentos irregulares, não 

registrados. As entrevistas evidenciaram como principais preocupações, primeiro, a atração 

dos turistas durante a baixa temporada, depois, a baixa qualificação dos que trabalham com 

o turista (Tabela 3). 

                                                 
14 Desenvolvidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) através do Centro Internacional de Desenvolvimento Sustentável 
(CIDS). 
15 Búzios é a única cidade do Estado que dispõe de um serviço de 0800 ativo durante 24 horas, através do qual é possível, 
inclusive, fazer reservas em hotéis. 
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5.3. INVENTÁRIO E CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
TURÍSTICAS DE LAZER 

Atividades diferenciadas utilizam o espaço e os elementos da natureza para fins 

esportivos e de recreação, algumas de modo mais intensivo do que outras. Em se tratando 

de planejamento ambiental do turismo, em nível local, é importante conhecer as atividades 

disponíveis numa dada área e a forma como são empreendidas para corrigir práticas 

predatórias e incentivar ações positivas. 

O levantamento das atividades turísticas baseadas no uso direto da natureza revelou 

uma ampla variedade de opções de lazer em Búzios, a despeito da pequena área municipal. 

Cabe ressaltar que talvez o presente levantamento não inclua todas as atividades praticadas 

até a data de sua apresentação devido a três questões fundamentais: a primeira é o fato de a 

cidade ter uma dinâmica muito intensa em que a cada temporada novos empreendimentos 

aparecem e outros se desativam; a segunda é a deficiente divulgação empreendida por 

alguns empresários; por último, muitas atividades são praticadas por indivíduos ou 

empresas de outras cidades, que só atuam em Búzios durante a alta temporada (conhecidos 

como “comerciantes de temporada”). 

As atividades de lazer inventariadas são (ver descrições no Anexo 4, p.119): 

Em Terra 

As praias (“ir para a praia”) 

Caminhadas Ecológicas 

Mountain bike 

Jeep tour 

Troller 

Cavalgada 

Passeio a quadriciclo 

Esportes: Golf 

No Mar 

Mergulho (apnéia ou cilindro) 

Passeios marítimos (catamarã, escuna ou traineira) 

Esportes: Surf, Jet Ski, Windsurf, Rapel em costão. 



 

  

49

As atividades de lazer mais populares são as praticadas no mar e nas praias. A 

observação de campo demonstra que praticamente todas as práticas turísticas em Búzios 

estão muito longe de ser consideradas ambientalmente sustentáveis, ou ecológicas. No caso 

das atividades em mar, as mais impactantes são o mergulho e os passeios a barco. Já as 

terrestres como um todo, representam grande perigo para a manutenção das áreas verdes, 

podendo ser consideradas como piores o Jeep tour, a cavalgada e o golf (Tabela 4). 

Os passeios de catamarã e de escuna envolvem muitos aspectos negativos. Incluem 

várias praias e ilhas, sendo que nenhum ponto dispõe de estrutura própria para ancoragem 

e desembarque. As ancoras são lançadas aleatoriamente, ocasionando danos no substrato 

de fundo. Também parece ser excessiva a quantidade de embarcações presentes ao mesmo 

tempo em um mesmo local, incluindo também caiaques, botes e lanchas particulares 

(principalmente nas praias João Fernandes e Tartaruga). A observação de campo e os 

relatos de muitos moradores indicam que os organismos marinhos são prejudicados pela 

alteração do ambiente (óleo nas rochas e barulho, por exemplo) e que muitos são afastados 

temporariamente. Os banhistas também são diretamente afetados pela falta de organização 

na costa, sofrendo o risco de serem atingidos16. Foi relatada a grande quantidade de lixo 

jogada por turistas e tripulantes das embarcações de turismo, principalmente restos de 

frutas, garrafas e latas de bebidas. Outros pontos falhos incluem a excessiva quantidade de 

pessoas por embarcação na alta temporada e nos feriados prolongados e a falta de 

orientação ao turista quanto às medidas de segurança em casos de emergência. 

Na prática de mergulho foi observado que os turistas que alugam equipamentos 

para snorkeling nas praias não são submetidos a nenhum trabalho de conscientização 

ambiental. Observa-se depredação indiscriminada pela coleta de organismos marinhos, 

pisoteamento de corais e organismos de costão e a caça submarina indiscriminada. Já os 

turistas que realizam cursos de mergulho no local, segundo informações obtidas em 

empresas especializadas, recebem algumas informações sobre a vida marinha e orientações 

quanto a determinadas atitudes inadequadas (e.g. não coletar animais marinhos). Os 

pescadores que trabalham com passeios de barco também orientam os turistas a não 

coletarem organismos marinhos e oferecem informações interessantes sobre a natureza, a 

história e a cultura local (HEITOR, 2002 com. pessoal). 

                                                 
16 Embora a delegacia local tenha somente um registro deste tipo de acidente, ocorrido em 2002, quando uma lancha 
particular atingiu uma turista que sofreu traumatismo craniano. 
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De um modo geral, os esportes à vela, bem como o surf, não representam grande 

risco ambiental, mas podem afastar cardumes momentaneamente, o que prejudicaria a 

pesca. Entretanto, os pescadores não relataram esta queixa; ao contrário, se referem a tais 

esportes com grande afeição, considerando-os “ecológicos”. Já as modalidades 

motorizadas são nocivas principalmente pelo barulho gerado e pelo óleo eliminado por 

motores. O jet ski, por exemplo, foi fortemente rejeitado pela população local, sendo sua 

prática atualmente restrita à Praia do Canto. Também pode ser comentado o rapel em 

costão, uma prática muito pontual, mas que pode ocasionar danos na própria rocha do 

costão e nos organismos marinhos lá fixados, bem como prejudicar a flora da área de 

acesso ao costão, a qual já foi mencionada como de grande valor para a preservação 

ambiental. 

As atividades turísticas de lazer em terra, como um todo, mesmo aquelas 

localmente definidas como “ecoturismo”, são potencialmente danosas, primariamente pela 

remoção da vegetação. A remoção pode ocorrer em diferentes graus e evolui num processo 

de fragmentação da paisagem. Neste processo, inicialmente podem ser gerados estreitos 

corredores sem vegetação no meio da área verde, os quais tornam-se mais largos e 

evoluem em área apresentando-se como grandes áreas desmatadas, ou fragmentos no meio 

da área verde. A fragmentação da vegetação desencadeia um complexo de alterações nos 

sistemas ecológicos que dificulta os processos regenerativos da natureza. A despeito destes 

fatos, a poluição sonora e o lixo gerado pelos grupos de turistas e por seus veículos estão 

entre os demais fatores de estresse que afetam os animais habitantes da região. 

Algumas das atividades disponíveis em Búzios são referenciadas nos meios de 

divulgação sob a denominação de ecoturismo, sem, no entanto, atenderem aos preceitos 

deste segmento (BARBOSA e WALLNER, 2001; Anexo 5, p.122), definido pela 

EMBRATUR (1994) como: 

 
 
“(...) um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 
de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem-estar das populações envolvidas.” 
 
 

Embora o conceito da EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo) seja o 

parâmetro para definir ecoturismo no Brasil, outros autores oferecem informações 
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complementares importantes, como Honey (1999), que utiliza um conjunto de sete 

características para identificar se uma atividade pode ser definida como ecoturismo: 

• viagem a um destino natural17; 

• minimização de impactos; 

• construção de consciência ambiental; 

• provimento de benefícios diretos para a conservação; 

• provimento de benefícios financeiros e poderes para a população local; 

• respeito pela cultura local; 

• suporte aos direitos humanos e movimentos democráticos. 

 

Com base na proposta de Honey (op. cit.), Barbosa e Wallner (2001) apontam que o 

ecoturismo só pode ser viabilizado por um processo de gestão, complexo e contínuo, que 

considere as inter-relações de diversos fatores (Anexo 5, p.122). Os aspectos básicos 

envolvidos na gestão são: educação ambiental, cultura local, conservação ambiental, 

regulação do uso do ambiente e benefícios econômicos para o local. O ecoturismo deve, 

ainda, ser informativo e educacional e fazer parte de um desenvolvimento amplo 

(integrado a níveis superiores de planejamento) e de suporte para a conservação (WWF-

BRASIL, 2001). 

Dessa forma, em Búzios a atividade com caracterização mais próxima ao 

ecoturismo é a caminhada “ecológica” com guias especializados. Entretanto, termo 

“ecológica” está sendo empregado erroneamente, devido ao não atendimento a todos os 

princípios do ecoturismo. Para esta atividade, a caminhada “ecológica”, são poucos os 

guias atuantes na cidade, entre os quais muitos foram capacitados para tal trabalho através 

de um curso financiado pela prefeitura local. A prefeitura, no entanto, falhou na orientação 

e no apoio à estruturação da atividade, de modo que muitos guias lá formados 

abandonaram este trabalho, desestimulados pela dificuldade em conseguir grupos de 

turistas, ou seja, pelo pouco ganho financeiro. Em termos técnicos a atividade falha por 

não ter sido orientada por estudo específico que determinasse a capacidade de suporte das 

rotas e as medidas de manejo necessárias. Um ponto positivo é a transmissão de 

conhecimentos sobre o ecossistema e a cultura local, havendo, portanto, a valorização 

cultural e a preocupação em desenvolver uma consciência ambiental. Além disso, os 
                                                 
17 Localidade que se destaca pelos atributos naturais ainda em excelente estado de conservação. 
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benefícios econômicos vão diretamente para os guias, contudo, nada é revertido para a 

preservação ambiental. 

 

Tabela 4. Síntese dos problemas ambientais causados pelas atividades de lazer. 

Atividades 
Terrestres 

Atividades terrestres em geral: 
Remoção da vegetação (fragmentação das áreas verdes) 
Poluição (sonora, resíduos, etc) 
Piores: golfe (descaracterização de dunas), jeep tour e passeios a cavalo. 

Passeios náuticos: 
Ancoras causam danos no substrato de fundo e nos organismos bênticos 
Excesso de embarcações na mesma praia sem organização: 
Danos aos organismos marinhos (óleo nas rochas e barulho, etc) 
Riscos aos banhistas 
Lixo jogado no mar pelos tripulantes das embarcações ou pelos turistas 

Mergulho 
Coleta indiscriminada de organismos marinhos 
Danos aos corais e demais organismos bênticos pelo pisoteamento 

Esportes motorizados 
Barulho (afastamento de cardumes) 
Óleo eliminado pelos motores (danos à biota marinha) 

Atividades 
Aquáticas 

Rapel em costão 
Danos na própria rocha do costão e nos organismos marinhos lá fixados 
Danos à flora da área de acesso ao costão 

 

Devido à inexistência de diagnósticos ambientais específicos para a cidade e 

estudos de capacidade de suporte, este diagnóstico é baseado na observação de campo e no 

relato de moradores.  

5.4. A VISÃO DOS TURISTAS 

Os turistas são, obviamente, o elemento central motivador das atividades 

envolvidas pelo fenômeno turístico. Manter a atratividade da cidade e garantir a satisfação 

dos visitantes são alguns dos aspectos essenciais para a viabilidade econômica do setor. 

Para isso, é importante conhecer aspectos tais como as motivações, expectativas e 

frustrações dos visitantes, os quais foram pesquisados através da aplicação de 

questionários. 

Para esclarecer tais aspectos foram incluídas, no questionário, as seguintes 

perguntas, cada uma com opções de escolha pré-definidas, podendo ser marcado mais de 

um item para a resposta (Anexo 2, p.113) ou adicionar algum comentário livre. 

• Que aspectos determinaram a sua escolha por conhecer Búzios? 
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• O que você mais gostou (gosta) em Búzios?  

• Qual o aspecto que menos lhe agradou em Búzios? 

• Você considera a natureza de Búzios preservada? 

• Ocorreu algum fato que lhe desagradou durante a sua estadia? O quê? 

• Deseja voltar a Búzios? Por quê? 

 

Entre os turistas que responderam aos questionários, alguns conheciam a cidade e 

outros lá estava pela primeira vez. Estes dois universos foram discriminados nas análises e 

demonstram interessantes diferenças de opinião para alguns aspectos verificados. 

Observa-se que os principais atrativos turísticos da cidade são as “praias”, os 

aspectos da “natureza em geral” e a “tranqüilidade” (Figura 7). A “cultura local” (3,0%) 

foi considerada um fraco atrativo, especialmente entre os turistas que já conheciam a 

cidade. 

Sendo também um dos principais atrativos, a natureza local é o aspecto que mais 

agrada aos turistas que passam por Búzios (Figura. 8). O “clima” também é enfatizado 

(23,2%); a “cultura local” continuou sem destaque (5,8%). Apesar das praias não terem 

sido incluídas entre as opções propostas para resposta, alguns turistas registraram este 

aspecto por escrito. As praias, juntamente com a tranqüilidade, também foram declaradas 

por alguns como razão para o desejo de voltar à cidade. 
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Figura 7. Percentuais representados por cada opção de resposta para a pergunta 
“Que aspectos determinaram a sua escolha por conhecer Búzios?” 

 

 

 

Figura 8. Percentuais representados por cada opção de resposta para a pergunta “O 
que você mais gostou (gosta) em Búzios?” 
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Para a questão sobre os aspectos que mais incomodam os turistas, observa-se maior 

diferença de opinião entre os turistas que estavam na cidade pela primeira vez e os que já a 

conheciam, principalmente em relação às opções “falta de informações sobre a cultura 

local” e “lixo nas praias” (Figura 9). Na visão dos que lá estavam pela primeira vez a 

“falta de informação sobre a cultura local” foi a principal queixa (28,2%), seguido de 

“superlotação das praias” e “lixo nas praias” (20,5% para ambas). Para os que já 

conheciam a cidade, o pior aspecto é o “lixo nas praias” e o aspecto cultural ficou em 

último lugar. De fato, conforme apresentado na Figura 7, o grupo que ainda não havia 

conhecido a cidade foi o que manifestou maior interesse por conhecer a cultura local, 

embora esta não tivesse sido evidenciada como a principal motivação para a viagem. 

 

 

 

Figura 9. Percentuais representados por cada opção de resposta para a pergunta 
“Qual o aspecto que menos lhe agradou (agrada) em Búzios?” 
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A natureza foi considerada preservada na maioria dos questionários (Figura 10). 

Os turistas que não conheceram a cidade no passado a consideram preservada em maior 

proporção do que os que já a conheciam. A Figura 9 complementa esta informação 

apresentando que a “destruição da natureza” foi uma queixa maior entre os turistas que já 

conheciam a cidade. 

 

 

Figura 10. Percentuais representados por cada opção de resposta para a pergunta 
“Você considera a natureza em Búzios preservada?” 
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aspectos da cidade os atributos da natureza, com ênfase também nas praias, o clima ameno 

e o ambiente de tranqüilidade. Estes são pontos fortes da cidade e devem ser 

cuidadosamente administrados ao longo do tempo para as pessoas sempre desejem 

conhecer e voltar à cidade. 

Para a pergunta sobre os piores aspectos da cidade destacaram-se o “lixo nas 

praias” e a “falta de informações sobre a cultura local”. Entre os problemas registrados por 

escrito (Tabela 5) também predominam aqueles envolvidos com as praias. Os registros 

espontâneos feitos pelos turistas devem ser muito valorizados já que partem da própria 

iniciativa pessoal e não da visão pré-definida no questionário; talvez até representem mais 

a opinião do turista do que o que foi marcado na pergunta proposta pelo questionário. 

Sabendo disso, todos os pontos negativos verificados devem ser foco de atenção especial, 

pois diminuem a qualidade da experiência do turista que acaba se tornando um veículo de 

divulgação negativa da cidade. 

 

Tabela 5. Problemas indicados pelos turistas por escrito nos questionários. 
Natureza * Infra-estrutura Outros 

- Superlotação das praias (durante o 
dia) e do centro da cidade (à noite); 
- Ocupação da faixa de areia das 
praias pelos quiosques; 
- Sujeira nas praias (uma referência 
a fezes de cães em Geribá); 
- Destruição das praias; 
- Prática do Frescobol na praia; 
- Falta de organização nas praias; 
- Servidões estreitas para o acesso 
às praias; 
- Transporte para as praias ausente; 
- Sinalização de trânsito indicando 
as praias é muito ruim; 
- Destruição da natureza em costões 
e encostas e 
- Explosão imobiliária x 
desmatamento. 

- Falta de lixeiras na cidade; 
- Falta de água; 
- Falta de hospital; 
- Saneamento ruim e 
- Mau cheiro eventualmente ocorre 

 
- Engarrafamentos; 
- Atendimento ruim; 
- Preços altos; 
- Pobreza e 
- Falta de educação dos visitantes 
(referindo-se ao ato de jogar lixo no 
chão) 
 

* As reclamações sobre as praias referiram-se principalmente 
a Geribá e Praia do Canto (esta, nos casos de mau cheiro e lixo) 
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5.5. OS ATRATIVOS DE BÚZIOS 

“Búzios não é só praia.” 
Julio Wassermann 

 

Os ambientes costeiros são por excelência lugares para o lazer, o que pode ser 

explicado por duas razões básicas: a identificação das praias tropicais como paraísos 

naturais (CRUZ, 2002), atraindo turistas de todo o mundo, e a grande concentração da 

população mundial nas cidades costeiras (MILLER & AUYONG, 1991; MORAES, 1999), 

fato importante para o turismo regional e o veraneio. Realmente tais razões ajudam a 

explicar o rápido crescimento de Armação dos Búzios que teve intensificados o turismo e o 

veraneio devido à fama conquistada nacional e internacionalmente. 

Hoje a cidade é um dos locais mais procurados do Estado e do país para o turismo e 

tem uma grande área ocupada para veraneio. Mas entender o desenvolvimento do turismo 

em Búzios também traz à tona a reflexão sobre seus atrativos: O que atraiu e o que ainda 

atrai tantas pessoas para Búzios? 

A resposta mais simples seria: as praias. De fato, a pesquisa feita junto aos turistas 

revela que as praias são os principais atrativos turísticos da cidade. Mas não haveria 

nenhuma outra razão para a grande demanda turística? Outras cidades da região têm praias 

tão belas ou até mais do que as de Búzios, mas não a mesma fama. Além disso, quem 

conhece sabe que em Búzios tudo é mais caro. É caro estar em Búzios. Mesmo assim a 

cidade é preferência de tantos. De pessoas de muitas origens e classes sociais. O que torna 

esta cidade tão particular diante de suas vizinhas de natureza tão similar? 

Certamente a pergunta “Por que as pessoas são atraídas por Búzios?” não pode ser 

explicada somente com: “pelas praias”.  

Na verdade Búzios tem uma identidade muito marcante e fascinante, além de 

simplesmente ser um local de natureza bela. A pesquisa de Justus (1996) sobre a 

identidade cultural da cidade explica que inicialmente “sem dúvida, o mar, a natureza ou o 

interesse pela pesca submarina foram os grandes atrativos”, especialmente porque os 

franceses, que divulgaram internacionalmente a cidade, gostam de penínsulas e talvez por 

isso tivessem preferido Búzios a Arraial do Cabo ou Cabo Frio. A autora também 

demonstra que com o passar dos anos fatos de grande repercussão na mídia envolvendo 

símbolos femininos, como a visita de Brigitte Bardot e o assassinato de Ângela Diniz, e a 

presença constante de estrangeiros, que trouxeram sofisticação e diversidade cultural para a 

cidade, levaram à construção de uma identidade marcada ainda pela “natureza soberba”, 
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mas também pela sedução feminina e pelo cosmopolitismo. Esses elementos, 

principalmente a presença dos estrangeiros, desencadeiam um movimento identificatório 

no turista, o que é justamente a explicação para a grande atratividade da cidade. 

Portanto, as pessoas desejam sim estar na cidade por causa das praias, mas também, 

e igualmente, porque a cidade é “internacional”, diferente, chique, e porque tem muita 

gente bonita. E os palcos de exibicionismo e cosmopolitismo da cidade são as praias e a 

Rua das Pedras. 

Finalmente eis o lugar das praias. Estas que não são quaisquer “praias” e sim as 

“praias de Búzios”, com identidade própria, com personalidade. Destacam-se como palcos 

principais das atividades dos turistas e dos residentes, por isso serão enfocadas quando da 

seleção de problemas ambientais prioritários, mas formam apenas um elemento no 

conjunto que torna a cidade atrativa, o que não pode ser esquecido. Portanto, cuidar do 

turismo na cidade significa cuidar de todos os elementos que a tornam atraente: 

 
• a cultura18, marcada pela sedução feminina, pela diversidade cultural e pela 

mistura de traços de aldeia e de metrópole; 

• a natureza soberba, composta pelas praias e pela paisagem típica (a vegetação 

natural associada à arquitetura buziana). 

 

A relevância das praias para o turismo e para os turistas em Búzios é um fato 

comprovado. Resta ainda analisar o valor destes ambientes para a população residente 

(item seguinte) antes de discutir os problemas prioritários para o turismo. 

                                                 
18 Seria interessante discutir com maior ênfase a relação entre o turismo e a cultura tradicional de Búzios, entendendo 
como essa cultura se modificou ao longo do tempo e como é inserida no contexto atual da cidade. Optou-se por não 
aprofundar o assunto tendo em vista que o tema é complexo e, portanto, não seria adequadamente desenvolvido. 
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5.6. PROBLEMAS AMBIENTAIS PRIORITÁRIOS DA CIDADE 

Em razão das entrevistas terem sido semidirecionadas, os entrevistados tiveram 

relativa liberdade em explanar sobre os assuntos que os próprios julgaram relevantes, 

comentando questões de ordens diversas (Anexo 3, p.115). Para as análises deste estudo, 

foram considerados somente os problemas de relação direta ou indireta com o meio 

ambiente natural, tal como a percepção dos atores (Tabela 6 e Tabela 7). Assim, os 

problemas de relação direta com a natureza são os “problemas ambientais propriamente 

ditos”, ou seja, aqueles apontados pelos entrevistados quando enfatizavam a natureza em 

si; já os de relação indireta, os “problemas ambientais indiretos”, são os que implicam em 

prejuízos à natureza, mas que foram comentados pelos entrevistados em outros contextos. 

Na tabela 6, os itens que cada ator citou estão marcados com “X” ou com “XX” - este no 

caso dos problemas considerados mais importantes para o ator – e em negrito foram 

marcados aqueles considerados prioritários pela a maioria dos atores. 

 

Tabela 6. Problemas ambientais indicados como prioritários para cada ator social. 

PROBLEMAS AMBIENTAIS PROPRIAMENTE DITOS 
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1. Necessidade de programas de educação/conscientização ambiental 
direcionado para: a população residente, os turistas e a educação formal (escolas) X - X - - X X - - 

2. Falta de delimitação das áreas verdes, inclusive as relevantes para a 
preservação X - X - - X X - X 

3. Estabelecimento definitivo e elaboração de planos de manejo para a APAs 
(Áreas de Proteção Ambiental) - - X - - X - - 

4. Preservação do Mangue de Pedra20 - - - - - X X - 

5. Ecoturismo não incentivado X - - - - X - - 

6. Remoção da vegetação pelas atividades turísticas (ex: golfe, jeep tour, etc) X - - - - X - - 
7. Poluição dos ambientes naturais pelo turismo (inclusive poluição sonora, 

perturbando os animais nativos) X - X - - X - - 

Ve
ge

taç
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 e 
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va
çã

o A
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ien
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8. Incentivo ao uso de fontes renováveis de energia - - - - - X - - 

9. Perda de cobertura vegetal (desmatamento; perda de habitats) X X X - - X - X 

10. Ocupação de áreas protegidas por lei ou ambientalmente frágeis21 X X X X - X - X 

11. Ocupação desordenada X X X - - X X X 

12. Tratamento paisagístico inadequado22 X - - - - - - - 
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13. Parcelamento excessivo do solo23 e problemas fundiários (invasões e 
legalização de terras) dificultam ações de proteção e preservação ambiental X - X X - - X X X X 

  

                                                 
19 Referente à presente pesquisa e a outras já realizadas sobre o local. 
20 Coleta de pedras para a construção de muros e acúmulo de lixo 
21 Morros, costões, praias e lagoas 
22 Ocupação urbana conflitante com a paisagem natural 
23 Praticamente toda a cidade foi loteada. 



 

  

61

14. Poluição (esgoto e óleo de embarcações; mais visível nas praias do centro)24 X X X X X X X X XX  X X X X 

15. Lixo (na areia e na água; mais visível nas praias do centro) X X X - X X X - X 

16. Fezes de cachorros nas praias - X - - - - - - 

17. Ocupação da faixa de areia (quiosques, pousadas e residências) X X - X - X - - 
18. Excesso de pessoas na cidade, principalmente nas principais praias, na 

temporada: diminuição do conforto, geração de lixo, remoção da vegetação 
natural, prejuízos à fauna, etc 

X X  
X - - - - X X 

19. Servidões muito estreitas - X - - - - - X 
20. Falta de organização (zoneamento) das praias (excesso de ambulantes, 

comércio de temporada, etc) X X X X X - X - X 

21. Falta de gerenciamento costeiro - - X - - - - - 

22. Exploração de petróleo (e plataformas) sem normas adequadas X - - - - X X - X 

23. Esgoto, lixo, óleo dos motores - - - - - X - X 
24. Atividade desordenada (excesso de embarcações nas 

mesmas praias, riscos aos banhistas, etc) X - - - X X - X 

25. Ancoras: danos no substrato prejudicando a vida marinha X - - - - X - X 

- Escunas e 
outros tipos 
de 
embarcações
: 

26. Barulho espanta cardumes X - - - - - - X 
27. Coleta indiscriminada de corais e outros organismos marinhos (pelos turistas 

e para a comercialização)25 X - - - - X - X 

O 
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r e
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28. Turistas: pisoteamento de organismos bênticos, incluindo os corais X - - - - X - - 

29. Fábrica de gelo dos pescadores: amônia e poluiria a lagoa ao lado do terreno - - - - - - - X 
30. Poluição por lixo (contaminação das águas subterrâneas na área do lixão) e 

esgoto (ligações na rede pluvial) X - X - X X - X 

Co
rp

os
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’ág
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31. Aterramentos de brejos e lagoas (para loteamento ou por assoreamento) X - X X - X  - 

32. As pessoas jogam lixo nas ruas 26 - X - - - - - - 

33. Mau cheiro que ocorre freqüentemente - X X X - - X - 

Ou
tro

s 

34. Faltam profissionais capacitados adequadamente para a gestão ambiental X - - - - - - X 

PROBLEMAS AMBIENTAIS INDIRETOS 
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35. Óleo de barcos de passeio e esportes a motor27 (e outros) prejudicam 
reprodução do mexilhão e a presença de peixes - - - - - - X X 

Pe
sc

a 

36. Sobrepesca (arrastão, pesca a mergulho, atunzeiros e barcos de grande 
porte) - - - - - - - X X 

Trans
atlânti

cos 

37. Impactos mar (atracam muito próximo à praia; impactos em área de cria de 
camarão e outros organismos; motor) – poucos benefícios em relação 
danos sociais e ambientais causados 

X - - X - X X X X 

38. Sobrecarga pelo excesso de pessoas durante alta temporada X - X X X X X X 

39. Esgoto: sistema de coleta e tratamento insuficiente e inadequado X X X X X X X X X X X X 

40. Lixo: coleta insuficiente, falta de lixeiras na cidade e gestão inadequada X X X X - X X X X X 

41. Falta de transporte para dentro dos bairros e para as praias - X - - X - X - Inf
ra

-e
str

utu
ra

 

42. Carência de banheiros públicos - - - - - - X - 

43. Perda da identidade cultural X - - - X X - X 

44. Currículos escolares não ajustados à realidade local X - - - - - - - 

So
cia

is 

45. Periferia e favelização crescente X X X - X X X - 

46. Poluição das praias (esgoto e lixo sem destino adequado) X - - X X X - X 

Qu
ios

-
qu

es
28

 

47. Ocupação do espaço da praia - X - - - X - - 

                                                 
24 Um indicador pode ser a alta incidência de doenças entéricas e dermatites (FGV / CIDS, 2001) 
25 Inclusive a prática de mergulho com compressor. 
26 Tanto os turistas quanto os comerciantes ambulantes residentes em outras cidades que passam o dia em Búzios trabalhando. 
27 O problema é mais acentuado na alta temporada, pela maior quantidade de embarcações de passeio, embora apenas uns poucos 
pescadores exerçam sua atividade nesta época. 
28 Turistas reclamaram dos quiosques na praia de Geribá 
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 48. Falta de regulamentação e legalização - Falta de interesse político em 
solucionar os problemas relativos aos quiosques - - - X X - - - 

Vera-
neio 49. Danos ambientais (desmatamento, sobrecarga de esgoto, lixo, etc) X - - X - X X X X 

50. Fiscalização ineficiente e insuficiente - - - - - X - - 
51. Explosão urbana desordenada (todos os setores: hoteleiro, comercial 

e imobiliário) X X X X X X X X X X 

52. Necessidade de um Plano de Desenvolvimento do Turismo X - X X X X X X - 
53. Necessidade de projetos de longo prazo: Plano de Desenvolvimento 

Sustentável e Plano Diretor X - X - - X X X - 

54. Necessidade de incentivos e captação de recursos para a preservação 
ambiental X - - - - X X - X 

55. Deficiências estruturais e sistemáticas na administração pública29 X - - - X X - - 

56. Necessidade de maior capacitação/visão de servidores públicos X - X - - - - X 
57. Segurança financeira com os Royalties do petróleo diminui o interesse do 

governo sobre problemas do comércio (e turismo) ou ambientais - - - - X X - - 

58. Força do setor imobiliário influenciando ações políticas - - - - X - - - 
59. Governo não considera o potencial e produção intelectual de membros da 

sociedade local - - - X - X - X 

Po
líti

ca
 e 

pla
ne

jam
en

to 
ur

ba
no

 

60. Matriz Econômica: discussão necessária30 - - - - - X - - 
61. Participação política da sociedade em fração pouco representativa 

(dificuldade em reunir para debater)31 e Pouca atitude pessoal (as pessoas 
cobram do governo, mas são acomodadas para fazer o que podem) 

- - X X - - X X 

A 
so

cie
da

de
  

Ci
vil

 

62. Limitada visão das classes mais baixas quanto aos problemas da cidade - - - - - X - - 

 

 

Na tabela 7, os problemas ambientais receberam uma nova organização. Foram 

separados por setores temáticos (itens em negrito em células sombreadas) que significam 

causas para conjuntos de problemas (problemas mais amplos) ou temas gerais que os 

agreguem. 

 

                                                 
29 Página 18 de FGV/CIDS (2001): pouca integração no planejamento e execução das ações; aspectos políticos predominando sobre os 
técnicos nas decisões; inexistência/desatualização da legislação urbanística e edilícia; não definição de objetivos e metas comuns; 
excesso de burocracia; ausência de diálogo entre as equipes; equipes pouco capacitadas; pessoal administrativo mal distribuído. 
30 Questão do petróleo e do ciclo da construção civil. 
31 Entretanto, na elaboração do orçamento participativo 38 entidades civis participaram. Já em outros eventos como o Fórum permanente 
de turismo e o Fórum das entidades de Búzios a quantidade de entidades representadas foi menor. Mas a questão da representatividade 
deve ser discutida, não podendo se basear apenas em aspectos quantitativos. 
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Tabela 7. Problemas ambientais indicados pelos atores locais. 

Legenda: 
M: Mar; P: Praia; T: Terra (vegetação/paisagem); Ca: Corpos D’água (lagoas, mangues, água subterrânea, demais áreas 
alagadas); (i): números correspondentes aos da listagem da Tabela 06. 
GRIFOS: Itens considerados prioritários pelos atores; à: níveis de prioridade (àààà:altíssimo, ààà: alto, àà: médio,            

à: baixo). 

Setores (i) Áreas de 
Impactos Setores Áreas de 

Impactos 
àààà Saneamento insuficiente e 

inadequado (39) M P T Ca ààà Gestão do Lixo inadequada (40) M P T Ca 
àààà Poluição das praias (14) M P T ààLixo nas praias (31) M P 
àPoluição e assoreamento das lagoas (30, 31) Ca àPoluição do lençol freático - Lixão (30)à M P T Ca 
Mau cheiro freqüente (33) M P Sobrecarregado na alta temporada (38) M P T Ca  
Fábrica de gelo dos pescadores (29) Ca Poluição e assoreamento dos corpos 

d’água(30; 31) Ca 
Poluição do lençol freático (30) Ca Lixo nas ruas (32) T 
àSobrecarregado na alta temporada (38) M P T Ca Remoção da vegetação - lixão (31) M P T Ca 

Quiosques P àààVeraneio (49) M P T Ca 

àLixo e esgoto (46) P àààSobrecarrega a Infra-estrutura (38) M P T Ca 
Ocupação da faixa de areia (47) P àDesmatamento (49) T Ca 
  Excesso de pessoas (18) – conforto M P T Ca 

Pesca M P Sociedade M P T Ca 

Óleo de motores – fauna de costão (35) M P Perda da identidade cultural – nativos (43) M P T Ca 
Barulho de motores – espanta peixes (35) M Visão limitada da população – educação (62) M P T Ca 
Sobrepesca – várias causas (36) M Pouco exercício da cidadania (62) M P T Ca 

Especulação Imobiliária e Construção M P T Ca Preservação Ambiental M P T Ca 

àààExplosão urbana desordenada (51)  M P T Ca Educação ambiental (01) M P T Ca 
ààOcupação desordenada (11) T Ca Delimitação das áreas verdes (02) P T Ca 
     ààOcupação de áreas de preservação (10) T Ca APAs – estabelecimento e manejo (03) P T Ca 
àPerda da cobertura vegetal (09) T Ca Exploração de petróleo na costa (22) M P 
ààParcelamento excessivo do solo (13) T Faltam profissionais de Meio Ambiente (34) M P T Ca 
ààPeriferia crescente e favelização (45) M P T Ca Currículos escolares e realidade local (34) M P T Ca 
Servidões de acesso às praias estreitas (19) P Uso de fontes renováveis de energia (10) T Ca 
Tratamento paisagístico inadequado (12) T Ecoturismo não incentivado (05) M P T Ca 

Planejamento M P T Ca Bem-Estar Humano M P T Ca 

àààExplosão urbana desordenada (51) M P T Ca ààPeriferia crescente e favelização (45)  M P T Ca 
ààPlano de Desenvolvimento do Turismo (52) M P T Ca Fezes de cachorros nas praias (16) P 
ààFalta de organização nas praias (20) M P Servidões muito estreitas (19) P 
Ecoturismo não incentivado (05) M P T Ca Falta de organização nas praias (20) M P 
Plano Diretor e Plano Estratégico (53) M P T Ca Carência de banheiros públicos (42) P T +higiene 
Gerenciamento Costeiro (21) M P Mau cheiro freqüente (33) M P 
Faltam profissionais de Meio Ambiente (34) M P T Ca Transporte deficiente para praias e bairros (41) T 

Saneamento deficiente (14; 30) Doenças 
  

Excesso de pessoas na cidade (18) T +conforto 
  Lixo nas praias e nas ruas (31; 32) P +higiene 
  Explosão urbana desordenada (51) M P T Ca 
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Atividades Turísticas M P T Ca Administração Pública M P T Ca 

àààExcesso de pessoas/infra-estrutura (18; 38) M P T Ca 
àTransatlânticos (37) M 
Poluição de ecossistemas (07) M P T 
Remoção da vegetação (06) T 
Escunas (23; 24; 25; 26) M P 
Coleta de organismos marinhos (27) M P 
Pisoteamento de organismos marinhos (28) M P 
Ecoturismo não incentivado (05) M P T Ca 
Falta de transporte para as praias (41) T +conforto 
Carência de banheiros públicos (42) P T +higiene 

àààExplosão urbana desordenada (51) 
Fiscalização insuficiente ou ineficiente (50) 
Deficiências estruturais e sistemáticas (55) 
Falta de capacitação profissional (56) 
Segurança financeira com royalties (57) 
Influências do setor imobiliário (58) 
Desconsideração da produção intelectual da 

população (59) 
Falta de Planejamento de longo prazo (52; 53) 

M P T Ca 

 

 

Nota-se que alguns dos problemas apontados podem ser enquadrados em mais de 

um setor e que cada problema individual impacta direta ou indiretamente um ou mais 

âmbitos do meio natural. Estes fatos demonstram que as ações humanas geram efeitos 

múltiplos que incidem mutuamente uns sobre os outros, ora como causa, ora como efeito, e 

naturalmente se relacionam numa rede extremamente complexa. A partir deste 

conhecimento, com base nos setores amplos de problemas identificados (Tabela 7) e nos 

âmbitos da natureza que são pressionados, foi possível construir um diagrama (Figura 11) 

que esquematiza as influências de ações antrópicas sobre os elementos da natureza e as 

inter-relações ambientais. No diagrama, as setas vermelhas indicam os agentes mais 

impactantes e os setores ambientais mais impactados. Através desta representação, podem 

ser entendidos todos os problemas específicos citados, sendo refletida, ainda, a forma 

como os entrevistados percebem os problemas de sua cidade. 
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Figura 11. Diagrama de inter-relações dos problemas ambientais em Búzios. 
 

O diagrama mostra que a preservação ambiental é considerada fundamentalmente 

uma questão de bem-estar humano (onde também se entende a qualidade da visitação 

turística) e evidencia o papel primordial do poder público junto à sociedade participativa 

no controle dos usos da natureza. Destaca como agentes potencialmente mais impactantes 

a infra-estrutura básica (aceptor da maioria das demais atividades) e o setor imobiliário. 
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Portanto, estes podem ser considerados os aspectos de interesse prioritário para uma 

política preocupada com a preservação ambiental. 

A especulação imobiliária foi um dos temas de maior prioridade na opinião dos 

atores (Tabela 7), principalmente porque gera grande desestruturação social (crescimento 

da periferia, favelização e efeitos associados), causa desmatamento e descaracteriza a 

paisagem. As atividades imobiliárias são diretamente associadas com o veraneio, outro 

alvo de forte rejeição. Aspectos relacionados com o crescimento desordenado são 

prioritários para a maioria dos atores. A ocupação irregular foi relatada por outros 

trabalhos (IBAM, 1999; FGV/CIDS, 2001; XAVIER, 2001) e enfatizada até mesmo por 

turistas (Tabela 5). 

Também é necessário ressaltar que um dos maiores entraves à preservação 

ambiental em Búzios é a ação especulativa do solo. Fala-se na cidade que “Búzios toda tem 

dono” (TEMER, 2001 com. pessoal) e que esta é uma grande dificuldade encontrada pelos 

administradores públicos ao impor limitações sobre os usos da natureza, inclusive os usos 

turísticos (ibid.), já que estas limitações podem ir contra os direitos dos indivíduos sobre 

suas propriedades. Pode ser observado (Figuras 2, 5 e 12) que praticamente toda a área 

peninsular da cidade está loteada. O bairro Nova Búzios está, inclusive, com o 

mapeamento de seu loteamento disponível na Internet para a livre consulta por potenciais 

compradores (NOVA BÚZIOS, 2003).  

 

Figura 12. Imagem disponível na Internet para a divulgação do loteamento do bairro 
Nova Búzios (NOVA BÚZIOS, 2003). 
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Outro grande terreno a venda envolve a Ponta da Ferradura (cerca de 300.000m2 de 

área), pelo valor de 7 milhões de dólares (FERNANDO, 2002), apesar desta corresponder a 

uma área de preservação permanente, ou seja, de propriedade da União. Questões 

fundiárias são igualmente problemáticas para a efetiva gestão de Áreas de Proteção 

Ambiental (ROCHA, 2002) e já são dificuldades apresentadas nas APAs de Búzios. 

A deficiência no esgotamento sanitário e na gestão de resíduos sólidos foi 

considerada de altíssima prioridade, principalmente pela poluição que causa nas praias 

(Tabela 7). A questão dos resíduos sólidos constitui um problema pela poluição das praias, 

pelo desconforto proporcionado ao se acumularem nos espaços públicos e pelos possíveis 

impactos decorrentes das condições do atual vazadouro (GIORDANO, 1999), que é um 

lixão a céu aberto. Quanto a este último aspecto, podem ser citados a disseminação de 

animais nocivos e de doenças, os impactos sobre o solo e a vegetação, a poluição das águas 

subterrâneas (de consumo por inúmeras residências) a poluição por chorume do Rio Una, 

que deságua na praia Rasa, e a poluição do ar pela queima de lixo. Atualmente existe um 

“Projeto de Resíduos Sólidos” prevendo: 

 
 
“Implantação do Aterro Sanitário do Município com Usina de Triagem e de 
Compostagem e parceria com a cidade de Cabo Frio para recuperação do 
atual Lixão, que recebe lixo das duas cidades [Búzios e Cabo Frio] há mais 
de 15 anos. 
Para a realização desses Projetos, já foi conseguida verba de 260 mil reais 
através do Pró-Lixo, programa da Secretaria de Meio Ambiente do Estado e 
assinado pelos governos de Cabo Frio e Búzios, junto ao Ministério Público, 
a implantação do Aterro Sanitário e a recuperação ambiental do Lixão no 
prazo de 2 anos32” (SECMA, 2003a). 
 
 

Em relação ao problema do esgoto, há um convênio firmado entre a empresa 

PROLAGOS – Águas de Portugal33 e Búzios, mais cinco municípios da região34, para a 

implantação de esgotamento sanitário e abastecimento de água. De acordo com a 

Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento de Búzios (SECMA, 2003b), “o estudo 

conceitual prevê a instalação de redes (111 Km) e troncos coletores (25 Km) e uma estação 

mista (primário e secundário) para 130 litros por segundo”. Informa que em outubro de 

2002 foi instalada a rede coletora do Centro da cidade e em dezembro iniciada a 

construção da estação de tratamento no bairro São José. Prevê ainda, para agosto de 2003, 
                                                 
32 Este prazo vence em novembro de 2003 e por enquanto as obras estão paradas. 
33 Antigo Grupo Monteiro Aranha 
34 Búzios, Cabo Frio, São Pedro D’Aldeia, Iguaba e Arraial do Cabo 
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a ativação do subsistema coletor das tubulações de drenagem pluvial que deságuam nas 

praias de Manguinhos, dos Ossos e do Centro, as mais poluídas por despejo de esgoto. 

Segundo a mesma fonte, “atualmente estuda-se o destino dos efluentes da estação para as 

lagoas, eliminando a instalação de emissário submarino, conforme projeto original, que 

prevê o lançamento no mar”. As metas do projeto original não estão cumprindo os prazos 

estabelecidos, com um atraso de pelo menos três anos.  

Além das dificuldades técnicas para a implementação de infra-estrutura, o 

acelerado crescimento de Armação dos Búzios dificulta ainda mais o atendimento da 

demanda da população. Giordano (1999) aponta tal fenômeno e explica, ainda, que as 

regiões balneárias sofrem aumentos agudos da quantidade de pessoas nos períodos de alta 

temporada e um aumento crônico ao longo do ano, nos finais de semana e feriados. Esta 

característica dificulta o estabelecimento de infra-estrutura adequada e satisfatória, pois 

requer infra-estrutura superdimensionada e flexível para acompanhar as variações da 

demanda sem envolver custos adicionais e sem perder a capacidade operacional. Baseado 

no caso de Armação dos Búzios, o referido autor indica o processo eletrolítico como 

método adequado de tratamento de esgotos em regiões balneárias, apresentado suas 

vantagens. 

As três questões identificadas como prioritárias (esgoto, lixo, ocupação 

desordenada do solo e especulação imobiliária) são corroboradas pelos apontamentos de 

Giordano (op. cit.) sobre os impactos ambientais observados em Búzios e por outros 

trabalhos referentes à cidade (IBAM, 1999; FGV/CIDS, 2001; XAVIER, 2001). 

Entre os efeitos da poluição, suas implicações sobre a saúde pública foram 

enfatizadas por alguns dos entrevistados e apresentadas por FGV/CIDS (2001), após um 

extenso levantamento de informações junto à população local. Anteriormente ao referido 

trabalho, Giordano (op. cit.) já havia apontado como questão emergencial a necessidade de 

elaboração de um plano diretor para o controle da poluição e da saúde pública. 

5.7. PROBLEMAS AMBIENTAIS E TURISMO EM BÚZIOS 

Pela análise das informações obtidas, percebe-se que o histórico e o cenário atual de 

Búzios coincidem com as descrições das principais teorias sobre desenvolvimento de 

localidades turísticas litorâneas. Para a discutir esta questão, foram considerados como 
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referenciais teóricos os trabalhos de Smith (1992), Plog (1973 apud PLOG, 2001), Butler 

(1980) e Holder (1988).  

É observado que, em geral, o processo de expansão urbana e demais alterações 

sucedidas em Búzios têm acompanhado a hipótese de Smith (1992). Descrevendo 10 fases 

do desenvolvimento de cidades litorâneas, o autor identificou uma série de indicadores: 

• físicos: estradas, hotéis, ocupação de áreas de preservação (ocupação 

irregular), uso de estilos arquitetônicos não tradicionais, etc; 

• ambientais: poluição das praias, poluição da água doce, processos erosivos, 

inundações, etc; 

• sociais: aumento da população, prostituição, mudanças nas condições de vida 

da população residente, etc; 

• econômicos: variação na contribuição dos turistas para a economia local, 

excesso de oferta para a demanda; 

• políticos: mudanças na autonomia política local, aumento da corrupção, 

inadequações na gestão pública, envolvimento com interesses de grupos 

econômicos, etc. 

 

Comparando tais aspectos com as informações os problemas identificados na 

presente investigação (Tabela 7 e Anexo 3), constata-se que muitos dos itens 

problemáticos de Búzios coincidem com aspectos dos indicadores apontados por Smith 

(1992). Deve ser considerado, entretanto, quanto às características da paisagem construída, 

que Búzios possui um diferencial positivo, o “estilo buziano”. Este estilo é uma marca da 

paisagem local que surgiu da assimilação das características das casas de pescadores pelos 

projetos de arquitetura para a cidade. O estilo foi incorporado nas normas municipais de 

edificação de maneira bastante inusitada (LARTIGUE e MARTINHO, s/d) e se tornou um 

marco da identidade cultural dos buzianos (JUSTUS, 1996). As normas especificam altura 

máxima e outras características das edificações (XAVIER, 2001), dificultando a 

descaracterização cultural da arquitetura e contendo, até certo grau, a deterioração 

paisagística. Mas os benefícios da manutenção do estilo buziano certamente não poderão 

superar as conseqüências do adensamento dos pequenos lotes e nos condomínios e dos 

demais problemas da cidade. 
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Foi observado em campo e pelas entrevistas que perda do “bom turista” é uma 

lamentação generalizada. As mudanças de perfil dos turistas são abordadas por Plog 

(2001). Para o autor, dentro de um espectro psicográfico35, os turistas se distribuem 

quantitativamente segundo uma curva normal (Figura 13) que vai de aventureiros 

(alocêntricos), num extremo, para confiável (psicocêntricos), no outro extremo, passando 

por uma faixa central onde estão os turistas cêntricos. 

 

 

Figura 13. Distribuição dos segmentos psicogáficos de Plog (PLOG, 2001). 
 

Os aventureiros são pessoas autoconfiantes, que gostam de conhecer lugares 

diferentes, pouco conhecidos e não costumam retornar a um mesmo destino, mas são 

grandes consumidores dos produtos locais e divulgam amplamente as suas experiências. Já 

os psicocêntricos preferem locais bastante conhecidos, com infra-estrutura desenvolvida, 

onde se sintam seguros dispondo dos serviços existentes em suas cidades de origem, mas 

não viajam com freqüência e consomem pouco. Na faixa central se enquadra a maioria das 

pessoas, tendendo para uma direção ou para outra; são os turistas cêntricos, 

caracterizadores do turismo de massa. Segundo Plog (2001), a idade ideal para uma 

localidade turística é quando ela atrai pessoas situadas nos limites entre quase-aventureiro 

e cêntrico. Depois deste ponto, em direção ao turista confiável, inicia-se o estágio de 

declínio. 

A definição elaborada pelos buzianos para o “bom turista” é enquadrada no perfil 

aventureiro e quase-aventureiro. Pelos relatos dos entrevistados e observando as 

características atuais da cidade, fica claro que o turista de Búzios realmente mudou e que 

isso foi conseqüência das transformações da cidade. 

                                                 
35 Relativo a características psicológicas e motivacionais. 
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Estas mudanças também devem ser discutidas sob a perspectiva do “ciclo de vida 

das destinações turísticas”, de Butler (1980). Este ciclo compreende as fases de exploração, 

investimento, desenvolvimento, consolidação, estagnação e declínio ou rejuvenescimento 

(Figura 1, p.13).  

A primeira fase do ciclo de Butler é análoga à fase 1 de Smith (1992) e recebe um 

turista tipo aventureiro. Na fase de desenvolvimento rapidamente diminui o controle local 

sobre os equipamentos turísticos, aparecem instalações elaboradas e modernas que 

substituem as rústicas, surgem alterações na paisagem e a cidade começa a atrair turistas 

cêntricos. No estágio seguinte a economia local está totalmente voltada para o turismo e 

aplica largos investimentos em propaganda e marketing. Na fase de estagnação é alcançado 

o pico do número de visitantes e são atraídos turistas caracterizados por Plog (2001) como 

confiáveis. A partir de então começam a ser ultrapassados os limites de capacidade de 

suporte ambiental e social (isto não foi comprovado em Búzios), os atrativos naturais e 

sociais genuínos foram suprimidos por facilidades artificiais e importadas (fato observado 

em Búzios) e a localidade sai de moda, entrando em declínio. A concorrência leva à 

redução dos preços atraindo turistas de menor poder aquisitivo e o turismo de massa 

(relatado para Búzios). Os equipamentos perdem a qualidade (começa a ser observado em 

Búzios) ou passam a ser usados para outros fins e a cidade pode perder totalmente sua 

função turística, o que caracteriza a extinção de um destino. Butler afirma que após a fase 

de decadência é possível que ocorra rejuvenescimento, mas que isso só pode ser alcançado 

através da completa reorientação nas atrações nas quais o turismo é baseado, de modo que 

a localidade adquire um significado totalmente novo no mercado turístico. Recapitulando a 

história de Búzios, observa-se que esta cidade já passou pelo menos pelas duas primeiras 

fases do ciclo ora descrito. 

A determinação do estágio em que se encontra uma localidade em estudo é 

essencial para o direcionamento de seu desenvolvimento. Porém, o fazer com absoluta 

certeza é tarefa difícil, mesmo porque tais teorias apresentam modelos gerais que não 

prevêem as especificidades locais. Mas Ruschmann (1997) oferece uma orientação útil e 

simples: 

 
 
“Se há queda prolongada do número de visitantes, dos gastos ou de pernoites 
em uma destinação/produto turístico, e se ela afeta a lucratividade do 
equipamento e a vida da comunidade, é preciso admitir que o estágio desta 
área na curva do ciclo de vida é o declínio. Por mais discutíveis que sejam os 
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padrões ou critérios para sua determinação, as medidas a tomar são 
necessariamente aquelas que revertam essa queda e que direcionem essa 
curva no sentido do ‘rejuvenescimento’.” 
 
 

A observação da autora pode ser interpretada como uma medida de precaução, 

tendo em vista que processo é muito lento, levando a população local ao não-

reconhecimento da deterioração. Mas as pessoas que não visitam a cidade há muitos anos 

se chocam ao constatar as mudanças. Esta reação pode ser presenciada com freqüência nas 

ruas de Armação dos Búzios e é mais um entre os indícios de que a cidade estaria num 

momento crítico do seu ciclo de vida. 

Pelas análises expostas, considerando que geralmente se estabelece em 20 anos o 

período de apogeu das destinações turísticas (M.D.E.IM.T., 1992 apud RUSCHMANN, 

1997) e assumindo que Búzios iniciou seu ciclo entre as décadas de 1960 e 1970 (há pelo 

menos 30 anos), é possível crer, portanto, que a cidade esteja num momento de estagnação 

do turismo. Este é um momento crítico e decisivo pela transitoriedade em direção ao 

possível declínio. 

A evidência da transitoriedade é reafirmada por Justus (1997) quando conclui seu 

trabalho da seguinte maneira: 

 
 
“Búzios prepara-se para um novo momento de sua história: a condição de 
município. Um novo turismo se impõe a essa peculiar cidade turística. Na 
projeção para o futuro, os buzianos falam em não perder a sua marca, o seu 
estilo, e assim o futuro está em liame com o passado. A cidade só 
consolidará seu estilo no futuro, se conseguir fortalecer os laços com sua 
memória social, com sua identidade social, com o seu passado. A 
transitoriedade é um fato, a metamorfose é uma evidência. Como algo que 
tem dois lados, como uma moeda, sustentando suas antíteses, sendo natural e 
diversa. Ainda que se atualizando, através de uma outra linguagem, 
conseguir manter seus pares antitéticos.” 
 
 

 

Assumindo que Búzios encontra-se num momento de estagnação, ainda é relevante 

a discussão de Holder (1988). A fase de estagnação de Butler (1980) é análoga à terceira 

fase, entre quatro, do ciclo descrito por Holder (op. cit.) como “teoria da autodestruição do 

turismo”. Baseado em estudos sobre localidades caribenhas, o pesquisador enfatiza a 

relevância prioritária da qualidade dos elementos da natureza para que se evite a última 

fase da autodestruição do turismo. Sendo assim, recomenda que as localidades assumam 
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preservação ambiental e empreendam um planejamento para longo prazo, voltado para a 

determinação dos níveis de capacidade de suporte que garantirão a sobrevivência 

econômica. 

No caso de Búzios, ficou muito claro que o pensamento local sobre os problemas 

da cidade concorda com os estudos sobre desenvolvimento das localidades turísticas 

costeiras. A maior evidência deste pensamento é o próprio reconhecimento da crise que se 

impõe à cidade. Por esta percepção os atores reivindicam um planejamento adequado e 

efetivo, prioritariamente para o desenvolvimento do turismo. 

Na visão sobre o planejamento, a preocupação com a qualidade ambiental atravessa 

os interesses de todos os atores consultados, de maneira mais utilitarista (na maioria dos 

casos) ou propriamente conservacionista. Foi observado um entendimento relativamente 

generalizado de que os principais problemas da cidade, que também afetam os setor 

turístico, sejam conseqüência da explosão urbana que ocorreu desordenadamente e das 

condições inadequadas de infra-estrutura, o que configura três necessidades gerais 

prioritárias para o planejamento local: 

• o estabelecimento de rede de coleta e tratamento de esgoto que suporte as 

situações de pico da alta temporada, 

• o estabelecimento de um sistema integrado de gestão do lixo e 

• o controle efetivo da ocupação da terra. 

 

A apresentação destas prioridades foi profundamente relacionada a uma 

preocupação com a qualidade das praias e das paisagens naturais (Tabela 7). Em relação 

às praias também foi salientado o incômodo pela ocupação da faixa de areia (por 

residências, pousadas e quiosques), pela falta de organização das atividades praticadas na 

alta temporada (vendedores ambulantes, prática de esportes e superlotação) e pela poluição 

gerada pelos quiosques. 

Prosseguindo, entre os problemas ambientais da cidade, a qualidade das praias é 

uma das principais preocupações da comunidade buziana. Elas também foram apontadas 

como os principais atrativos turísticos e palcos da maioria das atividades de lazer. Por estas 

constatações, foram considerados problemas ambientais prioritários para o turismo em 

Búzios aqueles incidentes sobre as praias. Para tais problemas foram delineadas diretrizes 

gerais que poderão ser úteis para a elaboração de futuras propostas de gestão ambiental. A 
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gestão ambiental das praias, portanto, atenderia não somente a uma demanda econômica 

como também responderia a algumas das principais preocupações comunitárias.  

É necessário abrir parênteses para esclarecer que, neste trabalho, o termo praia está 

retratando uma área onde se desdobram diversas formas de apropriação do espaço, relações 

sociais características e interações ambientais específicas. Então, é compreendida como um 

tipo de paisagem dentro do que se denomina por “orla marítima”: 

 
 
“A orla marítima pode ser definida como unidade geográfica inclusa na zona 
costeira, delimitada entre a faixa de interface entre a terra firme e o mar (...). 
Apesar da pequena proporção de sua extensão em face da escala da zona 
costeira, observa-se a variedade de situações que podem ocorrer no espaço 
abrangido pelo conceito de orla. Neste conjunto, os espaços praias devem ser 
objeto prioritário das ações de ordenamento e regulamentação, dado o 
significativo adensamento de usos no seu entorno” (MMA, 2002). 
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5.7.1. OS PROBLEMAS INCIDENTES SOBRE AS PRAIAS 

Búzios tem cerca de 23 praias sendo que as da península sofreram ocupação mais 

intensa. A partir dos resultados obtidos, foram constatados 5 padrões paisagísticos básicos 

(Tabela 8 e Figura 14) determinados pelo tipo e grau da ocupação, pelos usos e atividades 

instaladas (Figura 14) e pelo grau de preservação natural. Estes fatores determinam para 

cada praia conjuntos específicos de problemas (Tabela 9). 

 

Tabela 8. Possíveis perfis paisagísticos das praias de Búzios. 

Perfis Características 
Da ocupação da beira-mar 

Grau de 
Conservação 

Natural 

Grau de 
utilização por 

turistas 
Exemplos Observações 

Pe
rfi

l 1
 - Predomínio de restaurantes, 

algumas pousadas e poucas 
residências. 

Baixo Baixo - Praia do Canto 
- Praia da Armação 

Apresentam pontos com 
evidente contaminação por 
esgoto. 

Pe
rfi

l 2
 

- Predomínio de residências e 
pousadas. Baixo Baixo - Praia de 

Manguinhos 

Em Manguinhos há uma 
pequena área de 
manguezal extremamente 
poluída por esgoto. 

Pe
rfi

l 3
 - Predomínio de pousadas e 

residências. 
- Presença de quiosques na areia. 

Baixo Altíssimo 
- Praia de Geribá 
- Praia de João 

Fernandes 

Em João Fernandes, pela 
pequena espessura do 
solo, o esgoto das fossas 
percola sobre a rocha 
matriz chegando na praia. 

Pe
rfi

l 4
 

- Baixo grau de ocupação da orla. 
- Presença de quiosques. Médio a Alto Alto - Praia da Tartaruga 

Na Praia da Tartaruga há 
grande quantidade de 
quiosques. 

Pe
rfi

l 5
 - Pouco ou nenhum grau de 

ocupação da orla. 
- Presença escassa ou ausência de 
quiosques. 

Alto Baixo - Praia de José 
Gonçalves 

Esta praia está se tornando 
mais conhecida por estar 
inserida na área da recém 
criada APA do Pau Brasil. 
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Figura 14. Atividades presentes nas praias de Búzios. 
 

 

Segundo a Tabela 8, percebe-se que as praias mais evidentemente contaminadas 

por esgoto são também as menos usadas pelos turistas. Por outro lado, algumas praias com 

natureza bastante conservada ainda são pouco exploradas turisticamente. Na Tabela 9 

estão inseridos os vários problemas ambientais das praias, que compreendem aspectos de 

poluição, uso de embarcações, problemas de acesso e ocupação intensa da orla e outras 

ações antrópicas. Os efeitos acumulativos destes problemas levam a sérias conseqüências 

ambientais e à desvalorização do ambiente costeiro. 

 

 

ENCOSTAS 
RESTINGA 

FAIXA DE 
AREIA MAR 

- Residências 
- Pousadas 
- Estacionamento 
 
- Trilhas (para 
caminhadas, bicicletas 
ou veículos) 

- Casas 
- Pousadas 
- Quiosques 
- Restaurantes 
 
- Banhistas 

(turistas, veranistas, outros 
visitanes, moradores) 

 
- Instrutores de Esportes 
- Vendedores Ambulantes 
 
- Despejo de esgoto 
(tubulação de águas pluviais) 
 

- Barcos de passeio 
    (escunas, lanchas, etc) 
- Jet Ski 
- Barcos de pesca 
- Navios petroleiros 
- Navios transatlânticos 
 
- Banhistas 
- Mergulhadores 
- Caiaques 
- Banana boat 
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Tabela 9. Lista de problemas incidentes nas praias, agentes causadores e efeitos 
relacionados. 

 Problema Principal Agentes envolvidos      e      Observações 

1) Esgoto - Imóveis em geral (destaque para 
restaurantes a beira-mar) - Efeitos na saúde; danos ambientais 

2) Lixo - Embarcações em geral, banhistas, 
ambulantes, quiosques e embarcações - Idem 

Po
lu

içã
o 

3) Risco de poluição por 
petróleo - Exploradores de petróleo off shore - Alto grau de risco ambiental, com 

implicações para a economia local 

4) Excesso de embarcações - Riscos aos banhistas 
- Impactos no substrato 

Em
ba

rc
a-

çõ
es

 

5) Óleo de motores de 
embarcações 

- Embarcações em geral direcionadas 
ao turismo - Poluição 

- Acúmulo de óleo nos costões 

6) Superlotação das praias - Banhistas e comerciantes ambulantes - Diminuição do conforto 

7) Falta de organização das 
atividades que ocorrem nas 
praias, inclusive as 
comerciais 

- Excesso de ambulantes 
- Presença de animais domésticos 

(fezes de cães) 
- Prática de frescobol e outros esportes 

que representam riscos ou diminuem o 
conforto dos banhistas 

- Riscos aos banhistas 
- Diminuição do conforto 

8) Coleta e pisoteamento de 
organismos marinhos 

- Mergulhadores (turistas), banhistas e 
coletores com fins comerciais 

- Diminuição da riqueza biológica 
(quantitativo e qualitativo) 

9) Remoção da vegetação - Edificações, quiosques, pessoas, 
pisoteamento 

- Fragmentação da cobertura vegetal 
- Alteração da dinâmica deposicional 

da areia; At
ivi

da
de

s a
nt

ró
pi

ca
s n

as
 p

ra
ias

 

10) Ocupação da faixa de 
areia pelos quiosques e 
seus aparatos (mesas e 
cadeiras), muitas vezes de 
forma abusiva. 

- Perda de liberdade do turista: diminuição da área disponível para as pessoas 
que não desejam consumir nos quiosques; 

- Perda de cobertura vegetal; 
- Impactos sobre a fauna de areia. 

11) Servidões estreitas36 - Casas, restaurantes e pousadas - Relativa privatização de algumas 
praias 

Ac
es

so
 

12) Falta de transporte coletivo 
para as praias 

- O excesso de automóveis particulares leva a uma intensa remoção de 
vegetação para o caminho até a praia e o estacionamento. 

- Turistas que estão sem carros encontram dificuldade para chegar até as 
praias. 

Oc
up

aç
ão

 
Im

ob
iliá

ria
 

13) Ocupação de áreas de 
preservação permanente - Casas, pousadas e restaurantes 

- Desmatamento 
- Descaracterização paisagística 
- Alteração de processos naturais 

 

                                                 
36 Medindo aproximadamente 3 metros de largura, contrariando inclusive a Lei Municipal nº108 de 16 de setembro de 
1979 (apud Xavier, 2001), que diz que as edificações “(...) não poderão prejudicar o acesso público às praias e margem 
dos rios e canais, não podendo cercá-las para uso privativo (...) e devendo reservar uma faixa de nove metros de largura, 
no mínimo, para a servidão pública”. 
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5.7.2. DIRETRIZES GERAIS PARA A GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DAS PRAIAS 

Inicialmente, a partir dos problemas ambientais gerais identificados pela pesquisa, 

foram delineadas 18 diretrizes gerais relevantes para a gestão ambiental em Armação dos 

Búzios, enquadradas em 6 eixos temáticos: (a) Infra-estrutura Básica; (b) Educação e 

Cultura; (c) Preservação e Conservação Ambiental; (d) Gestão do Litoral e da Costa; (e) 

Atividades de Lazer para os Turistas; (f) Administração Pública. 

Posteriormente, especificando os problemas que afetam as praias (Tabela 9), foram 

delineadas 17 diretrizes de gestão das praias, já mais detalhadas, relacionadas a quatro 

eixos temáticos: (a) Infra-estrutura Básica; (b) Proteção das Áreas Verdes da Orla, (c) 

Responsabilidade Ambiental e (d) Administração das Atividades Praticadas nas Praias. 

Diretrizes Gerais Para a Gestão Ambiental 

Infra-Estrutura Básica 

1) Implantação de sistema de coleta e tratamento de efluentes adequado à dinâmica 

sazonal da cidade 

2) Gestão adequada do lixo (resíduos sólidos) 

 

Educação e Cultura 

3) Educação Ambiental e Revitalização Cultural: 

a) Resgate da identificação com os elementos da natureza através de projetos de 

resgate (revitalização) cultural, incidindo sobre a população como um todo 

(resgate com os nativos e sensibilização com os não nativos) 

b) Nas escolas, reconfiguração dos currículos escolares 

o Incorporação de temas relacionados com a realidade local 

o Revitalização cultural nas escolas 

c) Ampla divulgação das informações relativas à cidade, da forma mais didática 

possível 

d) A cidade precisa conhecer os problemas relacionados com a construção civil 

e com a exploração do petróleo 
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e) Sensibilização ambiental de todos os setores da população (principalmente 

sobre os temas: paisagismo, lixo em locais inadequados, destruição 

indiscriminada da natureza) 

f)   Educação ambiental para profissionais do turismo, capacitando os que atuam 

diretamente com o turista 

g) Orientação ecológica para os turistas (incluindo as ações inadequadas) 

h) Capacitação da população em geral para intervir quando os visitantes 

assumam posturas inadequadas 

i) Todas as ações regulatórias devem ser acompanhadas de campanha de 

sensibilização com os setores afetados 

 

Preservação e Conservação Ambiental 

4) Revitalização de áreas degradadas e preservação das atuais áreas verdes 

5) Elaboração e aplicação de planos de manejo para as áreas de proteção ambiental já 

estabelecidas 

a) Estudos de capacidade de suporte 

b) Gestão sustentável das atividades desenvolvidas na área das APAs 

6) Incentivo ao uso de fontes renováveis de energia Instalação de banheiros públicos 

7) Atividades poluidoras (exemplo: futura fábrica de gelo dos pescadores): exigência 

de destinação adequada dos poluentes 

 

Gestão do Litoral e da Costa 

8) Gerenciamento costeiro 

a) Exploração do petróleo: necessidade de se estabelecerem normas adequadas 

de segurança 

b) Pesca: controle da ação de grandes barcos pesqueiros oriundos de outras 

regiões, até mesmo de outros estados 

9) Gerenciamento das praias (controle das atividades, ambulantes, restrições, etc) 

a) Construção de Infra-estrutura de apoio às embarcações (ancoragem e 

desembarque) 

b) Zoneamento na área aquática (locais para passagem de lanchas, etc) 

c) Determinação da capacidade de suporte, especialmente das praias ainda não 
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amplamente utilizadas para o turismo 

d) Determinação das atividades permitidas em cada praia e das normas 

adequadas para a minimização de impactos ambientais 

e) Regulamentação sobre as atividades que fazem uso das praias 

f) Regulação das atividades comerciais 

10) Criação de uma Reserva Extrativista Marinha a exemplo do que foi feito em 

Arraial do Cabo (RJ, Brasil) – demanda local 

11) Servidões de acesso às praias: 

a) Nos novos loteamentos à beira-mar, garantir o livre e amplo acesso às praias 

b) Buscar formas viáveis de ampliar as atuais servidões (evitando as 

desapropriações, e buscando negociações amigáveis)37 

12) Embarcações 

a) Regulação da atividade das escunas 

b) Maior controle da manutenção das embarcações (elementos geradores de 

poluição e aspectos de segurança dos passageiros) 

 

Atividades de Lazer Para os Turistas 

13) As atividades turísticas devem: 

a) Sofrer ajustes a fim de evitar danos ambientais 

b) Ser incentivadas a incorporar os princípios do turismo sustentável 

c) Ecoturismo: Aqueles que dizem trabalhar com ecoturismo devem ser 

orientados quanto aos verdadeiros preceitos desta atividade e devem sofrer 

ajustamentos 

14) Diversificação de opções de áreas para o lazer dos turistas 

a) Descentralização da Rua das Pedras 

b) Incentivo controlado para a maior freqüência das praias atualmente pouco 

valorizadas (descentralização de Geribá, João Fernandes e Tartaruga, que 

ficam superlotadas) 

 

                                                 
37 Informações relevantes em: 
ROCHA, L. G. M. da. Parques Nacionais do Brasil e a Questão fundiária: O caso do Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos. 2002, ___f.  Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental) – Pós-Graduação em Ciência Ambiental, 
Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2002. 
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Administração Pública 

15) Capacitação dos funcionários cujo trabalho se relaciona com a gestão ambiental 

16) A gestão pública deve ser participativa, considerando as demandas, expectativas 

e conhecimentos de todos os setores sociais. 

17) Correção das deficiências estruturais e sistemáticas presentes na administração 

pública (ações indicadas por FGV/CIDS, 2001), sendo necessária intensa 

participação da sociedade como cobrando e fiscalizando as ações do governo. 

18) Planejamento estratégico integrado de longo prazo, envolvendo: 

a) Controle do processo de periferização, atuando nas causas; 

b) Plano de Desenvolvimento Sustentável 

c) Plano de Desenvolvimento Turístico 

o O plano deve incorporar os princípios do Turismo Sustentável 

o Envolvendo todos os âmbitos da atividade, não se restringindo às 

particularidades da dinâmica econômica como as estratégias 

publicitárias 

o Necessidade de avaliação e deliberação sobre a influência do veraneio 

e da explosão da hotelaria sobre sustentabilidade do turismo 

d) Planejamento e controle do uso do solo (plano diretor de uso do solo) 

o Deve ser verificado o cenário atual e previstas as tendências de 

cenários futuros para a determinação de regras pertinentes com os 

objetivos da cidade 

o Este plano deve considerar os usos atuais e potenciais do solo 

o Regularização de terrenos com conflitos de legalização da propriedade 

o Ordenamento da ocupação, que atualmente está descontrolada 

o Revisão dos critérios de concessão à construção de condomínios, 

padrões de edificação e de parcelamento do solo 

o Mapeamento das áreas verdes da cidade 

o Preservação das áreas ecologicamente relevantes 

o Determinação de áreas que devem ter uso restrito devido a interesses 

de preservação ambiental 
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o Aplicação das leis em vigor para evitar a ocupação de áreas de 

preservação permanente 

o Atenção especial para a recuperação e preservação do Mangue de 

Pedra 

Diretrizes Específicas Para a Gestão das Praias 

Infra-Estrutura Básica 

1) Implantação de sistema de coleta e tratamento de efluentes 

a) O sistema deve ser preparado para suportar a extrema demanda da alta 

temporada 

2) Gestão integrada dos resíduos sólidos 

a) Destinação controlada de forma criteriosa, a fim de a evitar e minimizar 

impactos ambientais 

b) O sistema de coleta na cidade deve estar preparado para a extrema demanda 

da alta temporada 

c) Conscientização de turistas e moradores para somente jogarem lixo em locais 

adequados 

d) Aumento do número de lixeiras espalhadas pela cidade 

e) Embarcações de turismo devem ser responsabilizadas pela destinação 

adequada do lixo gerado em seu interior 

§ Focos das ações: Efeitos da poluição por esgoto e lixo. 

 

Proteção das Áreas Verdes da Orla 

3) Controle da ocupação imobiliária 

4) Planejamento preventivo para o desenvolvimento das praias ainda pouco usadas 

para o turismo 

5) Revitalização de áreas degradadas na orla 

6) O planejamento preventivo e a revitalização ambiental devem fazer uso de 

passarelas de tábuas ou passagens suspensas para pessoas transitarem sem 

remover a vegetação. Esta é uma excelente maneira de, com baixo impacto, 

colocar o turista em contato com o meio natural (informações úteis em 
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ANDERSEN, 1999 e CEBALLOS-LASCURÁIN, 1996). 

§ Focos das ações: Desmatamento, descaracterização paisagística e alteração de 

processos naturais. 

 

Responsabilidade Ambiental 

7) Determinação da Responsabilidade Profissional de operadoras e guias de turismo 

8) Educação ambiental para profissionais que atuam diretamente com o turista 

9) Orientação ecológica para os turistas 

§ Focos das ações: Coleta e pisoteamento de organismos marinhos, remoção da 

vegetação pelas atividades turísticas e outras ações individuais 

que provoquem impactos ambientais. 

 

Administração das Atividades Praticadas nas Praias 

ØEm terra 

10) Determinação de posturas adequadas para as praias explicar o que isso quer 

dizer 

11) Determinação da capacidade de suporte (principalmente nas praias ainda não 

urbanizadas, com pouco uso turístico) das praias 

12) Atividades de lazer para os turistas: 

a) Determinação das atividades permitidas em cada praia (zoneamento) 

b) Especificação de medidas adequadas para a minimização de impactos 

ambientais, as quais devem ser respeitadas pelas atividades praticadas 

c) Incentivos à incorporação dos princípios do turismo sustentável 

d) As atividades erroneamente autodefinidas como ecoturismo devem ser 

orientados quanto aos verdadeiros preceitos desta atividade e, assim, sofrer 

ajustes 

13) Comércio: 

a) Regulamentação do funcionamento dos quiosques 

b) Controle do comércio ambulante 

14) Transporte coletivo para as praias, respeitando padrões de sustentabilidade 

ambiental 
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15) Servidões de acesso às praias: Buscar formas viáveis de ampliar as atuais 

servidões, evitando as desapropriações, e buscando negociações amigáveis 

(informações úteis em ROCHA, 2002) 

ØNo mar 

16) Organização das atividades turísticas, principalmente as embarcações 

a) Construção de Infra-estrutura de apoio às embarcações 

b) Delimitação de áreas específicas para passagem, ancoragem e desembarque 

de passageiros 

17) Negociações para o estabelecimento de normas adequadas para a exploração do 

petróleo na costa de Búzios 

 

§ Focos das ações: Preservação ambiental, democratização do uso das praias, segurança 

e conforto dos turistas (e demais pessoas presentes nas praias). 

§ Observações: Estruturas construídas para suporte e apoio ao turista devem seguir 

princípios de arquitetura ecológica. As instalações ecoturísticas 

procuram estar em equilíbrio com a paisagem natural e com os aspectos 

culturais locais, ao mínimo impacto ambiental possível e beneficiando a 

comunidade receptora (ANDERSEN, 1999). 

 

 

 

Tais apontamentos se referem a um determinado momento na história da cidade não 

devem ser tomados como uma lista completa que substitua trabalhos mais aprofundados e 

projetos específicos elaborados por equipes especializadas. Salienta-se, ainda, que a gestão 

das praias deve ser parte de um planejamento mais amplo que necessariamente privilegie 

as concepções de gestão participativa e desenvolvimento integrado. 

Por gestão participativa entende-se um processo com poder decisório 

descentralizado, contemplado pelos múltiplos interesses dos diferentes atores envolvidos 

(PETERSEN, 1999), ou seja, um processo onde os indivíduos possam exercer plenamente 

sua cidadania através da organização da sociedade civil. Este novo paradigma é 

fundamental para a garantia da continuidade dos projetos, na medida em que estes ficam 
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menos vulneráveis às mudanças de equipes políticas e porque fazem emanar nas 

comunidades sentimentos de co-responsabilidade e de cidadania (IRVING, 2002). 

Como também pode ser observado pelo diagrama da Figura 11 (p.65), o turismo é 

um fenômeno de grande amplitude e abrangência que envolve elementos e processos com 

origens e finalidades distintas, num complexo sistema de inter-relações (RUSCHMANN, 

1997) que Beni (2001) definiu como Sistur - Sistema de Turismo. Portanto, o turismo 

requer um planejamento integrado, em que os elementos físicos, econômicos, sociais, 

culturais, técnicos e ambientais sejam considerados coerentemente, para a sustentabilidade 

de todos os seus elementos essenciais e para a satisfação dos atores envolvidos. O 

planejamento integrado do turismo deve estar necessariamente incluído numa política 

global, no caso, de todo o município, e requer uma equipe técnica multidisciplinar para o 

levantamento exaustivo de dados (BARETJE, 1980 apud RUSCHMANN, op. cit.). 

Observa-se, por fim, que planos setoriais muitas vezes devem também ser globais já 

que os problemas das cidades são difusos, em sua maioria, envolvendo temas relativos a 

várias secretarias. Desse modo, as secretarias devem ter grande entrosamento, atuando 

conjuntamente. As ações devem ser cuidadosamente delineadas em acordo com os setores 

envolvidos para que não sejam inviabilizadas práticas já implementadas. 

5.7.3. FUNDAMENTOS FORMAIS PARA PRESERVAÇÃO DAS PRAIAS E OUTRAS 
CONSIDERAÇÕES 

Além do valor das praias para a população e para o turismo de Búzios, alguns 

argumentos formais impõem a necessidade de preservação destes ambientes.  

O fundamento mais básico para esta necessidade é o próprio texto constitucional, 

que reafirma o caráter público das praias além de determinar a propriedade estatal dos 

terrenos e acrescidos de marinha38 (artigos 2º e 3º do Decreto-lei 9.760/46) e estabelecer 

atribuições e competências para a preservação e conservação do patrimônio natural e 

cultural do país. 

                                                 
38 “Art. 2º - São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a 
parte da terra, da posição da linha do preamar médio de 1831: 
a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das 

marés; 
b) os que contornam as ilhas situadas em zonas onde se faça sentir a influência das marés. 
c) Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo a influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 

(cinco) centímetros pelo menos do nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano. 
Art. 3º - São terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem formado, natural ou artificialmente, para o lado do mar ou 
dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha.” 
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Outros instrumentos de amparo legal mais específicos são as Leis Federais 7.661/88 

e 9.636/98. A primeira institui e define princípios, objetivos e instrumentos do Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro; para o nível municipal estabelece o Plano de Gestão 

como instrumento necessário para a preservação da orla marítima, entre outras 

determinações. Já a Lei 9.636/98 versa diretamente sobre o “Patrimônio da União”, do qual 

fazem parte os terrenos e acrescidos de marinha, onde se enquadram as praias. 

Os terrenos de marinha e seus acrescidos são, em princípio, bens de domínio da 

União, susceptíveis de utilização por particulares. Entretanto, nas áreas legalmente 

definidas como de praia39 “veda-se a sua destinação individual, pois não é admitida a 

utilização privativa de áreas de uso comum do povo, por expressa disposição legal, uma 

vez que não são bens disponíveis para esse fim, devendo a sua utilização se destinar a toda 

a coletividade” (MMA, 2002). 

Em adição às leis federais, em nível municipal, Búzios é contemplado pela Lei de 

Uso e Ocupação do Solo (lei complementar 002, de 24 de fevereiro de 2000) e pela Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano (lei complementar 003, de 31 de dezembro de 1999). 

Todavia, as mesmas devem ser revisadas (FGV/CIDS, 2001). O projeto original da Lei de 

Uso e Ocupação do Solo (IBAM, 1999) contemplava criteriosamente as necessidades de 

preservação ambiental da cidade. Contudo, durante o processo de tramitação na Câmara 

Municipal “foram aprovadas emendas, para as quais não se fez a devida compatibilização 

entre o mapa de zoneamento e o texto aprovado” (FGV/CIDS, 2001). 

A cidade também deve respeitar os princípios da Agenda 21, assentada na Rio-9240, 

e demais Convenções Mundiais voltadas para a proteção ambiental dos quais o Brasil seja 

signatário. Este é o caso da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar41, a qual 

menciona o turismo como uma das atividades humanas que provocaram grande degradação 

dos ecossistemas costeiros (ONU PORTUGAL, 2003), e a Convenção da Diversidade, 

Biológica, que tem como um dos objetivos, o uso sustentável dos componentes da 

diversidade biológica (MMA, 2000). 

                                                 
39 Definição legal no art. 10, §3.º, da Lei 7.661/88, que diz: “Entende-se por praia a área coberta e descoberta 
periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e 
pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema.” 
40 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
41 A Convenção entrou em vigor, internacionalmente, no dia 16 de novembro de 1994 e atualmente seus princípios são 
adotados até mesmo por algumas nações não signatárias (Marinha do Brasil, 2003). 



 

  

87

5.7.4. AS AÇÕES DO GOVERNO EM RESPOSTA AOS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

Também é interessante e bastante útil compreender como o governo de Armação 

dos Búzios tem respondido às demandas ambientais locais e a relação destas com o 

turismo. Neste caso, inicialmente deve ser citado Puppim de Oliveira (2003), para quem as 

intervenções governamentais devem tentar: 

 
 
“(...) to ensure minimum levels of negative externalities and maximum levels 
of positive externalities to society, as well as help organize the different 
actors in the tourism sector to avoid unintended longer-term negative 
impacts. Governments play these roles though environmental planning, 
regulation and provision of infra-structure and financing” (PUPPIM DE 
OLIVEIRA, 2003). 
 
 

A partir do estudo de três localidades turísticas no nordeste brasileiro, Porto Seguro 

(BA), Fernando de Noronha (PE) e Icapuí (CE), o referido autor (op. cit.) identificou e 

analisou diferentes estratégias que os governos adotaram para arcar com os impactos 

ambientas decorrentes do desenvolvimento do turismo: 

• O desenvolvimento de capacidade institucional, através da criação de 

agências governamentais de meio ambiente, treinamento e instrução para 

profissionais do governo sobre os temas ambientais e a imposição de 

regulamentos específicos; 

• O estabelecimento de áreas legalmente protegidas, que podem ser criadas pelo 

governo ou por proprietários particulares, os quais podem receber incentivos 

públicos; 

• Investir em projetos ambientais, que podem ser de infra-estrutura, de 

recuperação ambiental e de educação ambiental; 

• O controle do desenvolvimento do turismo e do fluxo de turistas, o que pode 

ser feito através da imposição de regras para o empreendimentos, o incentivo 

de práticas ambientalmente adequadas, o controle do fluxo de turistas em 

áreas protegias e a restrição de financiamentos para uso de áreas 

ambientalmente sensíveis. 
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Num discurso atualizado, Puppim de Oliveira (2003) apresenta três realidades 

distintas dentro do território brasileiro. Portanto, seus dados são amplos podendo ser 

aceitos como parâmetros básicos para a análise do presente caso. Para cada estratégia 

foram identificadas diversas ações, mas a adoção de uma estratégia depende de “how the 

environmental policy-making process took place in each case”. Já isso depende de vários 

fatores, tais como os atores envolvidos nos processos, seus interesses, os tipos de alianças 

estabelecidas entre eles, a configuração inicial do processo político e as condições sócio-

ambiental-econômicas do local.  

O autor (op. cit.) concluiu que a efetividade destas estratégias depende de como o 

processo de construção política se desenvolveu e da efetividade pela qual os atores 

envolvidos são capazes de influenciar as políticas públicas, sendo a efetividade em parte 

determinada pela disposição dos governos em empoderar as comunidades locais e 

desenvolver práticas ambientalmente adequadas. Tal empoderamento se viabiliza através 

de processo políticos que criem ou estreitem alianças entre diferentes atores, mudando uma 

estrutura tradicional de poder e de interesses. Para tal, têm sido criados os conselhos 

formados por vários atores governamentais e não-governamentais, que podem opinar e 

interferir em projetos submetidos a aprovação, visando a preservação da sociedade local e 

da natureza. 

Voltando ao caso de Búzios, foi elaborada a Tabela 10 onde as ações 

implementadas em Búzios contra os problemas ambientais foram enquadradas dentro das 4 

estratégias apontadas por Puppim de Oliveira (2003). Já a Tabela 11 compara as ações 

locais com as diretrizes gerais para a gestão ambiental apontadas pela presente pesquisa42. 

                                                 
42 Não foi necessário tabular as informações sobre as diretrizes para gestão das praias porque as ações locais 
correspondentes seriam as mesmas já indicadas na tabela 11. 
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Tabela 10. Estratégias gerais e ações públicas para a solução dos problemas 
ambientais de Armação dos Búzios. 

Estratégia Geral: A Criação de Capacidade Institucional 

Ações Estágio de Desenvolvimento e outras Considerações 

Existência de secretarias específicas: Meio 
Ambiente (SECMA), Turismo (SECTUR), 
Planejamento e Urbanismo (SECPLAN), etc. 

As secretarias são pouco articuladas entre si, mantendo uma visão muito restrita de suas 
funções.  

Existência de Conselhos Municipais formados 
por entidades públicas e organizações da 
sociedade civil, determinados pelo prefeito. 

Conselho de Turismo: Formado pelas secretarias de Turismo, Meio Ambiente e 
Saneamento, Executiva, de Planejamento e Urbanismo, o Gabinete do Prefeito, 
representantes da Câmara dos Vereadores, além das Associações de Hotéis, de 
Pousadas, de Amigos e Comerciantes da Rua das Pedras e a Colônia de Pesca. 
Conselho de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: Formado pelas Secretarias 
de Meio Ambiente e Saneamento e Planejamento e Urbanismo obrigatoriamente, e mais 
as de Turismo, Finanças e de Habitação, do Gabinete do Prefeito, dois vereadores, 
associações Comercial, de Hotéis e Assoc. de Engenheiros e Arquitetos. 

Leis Municipais 

   A cidade está sujeita às normas federais e estaduais, porém, não há um código 
específico visando à proteção ambiental (ainda é vigente em Búzios a Política Ambiental 
de Cabo Frio, estabelecida na Lei nº 1.123, de 1991, Artigo 16). Entretanto, algumas 
resoluções estabelecem itens relativos ao uso dos espaços e dos recursos: 
- Código de Posturas (Lei Complementar nº006, de 10/09/2002): Capítulo II, Do Uso 

Adequado das Praias. 
- Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar nº002, de 24/02/2000): determina 

áreas de uso restrito ou proibido devido ao interesse ambiental. 
- Lei nº263, de 13/08/2001: dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de novas árvores 

quando alguma oura tenha sido morta. 

Estratégia Geral: O Estabelecimento de Áreas Legalmente Protegidas 

Ações Estágio de Desenvolvimento e outras Considerações 

APA da Azeda / Azedinha Criada pela Lei nº086, de 19/08/1988 de Armação dos Búzios. Há um conselho gestor e o 
plano de manejo está em elaboração. Há conflitos sobre a situação fundiária. 

APA do Pau-Brasil 
Criada pelo Decreto Estadual nº 31.346, de 06/06/2002. Segundo FGV/CIDS (2003), a 
representatividade do atual conselho gestor é questionada. Situação fundiária ainda não 
regularizada e plano de manejo em elaboração. 

Reserva Ecológica do Tauá (ou Reserva 
Ecológica de Cabo Frio) Criada pelo Decreto Municipal 1.751, de 15/02/1991. Parte da reserva é área de Búzios. 

Estratégia Geral: Investimentos em Projetos Ambientais 

Ações Estágio de Desenvolvimento e outras Considerações 

Implantação de rede de esgotamento sanitário Em desenvolvimento, com atraso, através de convênio com a Empresa PROLAGOS – 
Águas de Portugual, acompanhado pela SECMA. 

Educação Ambiental 

- Com turistas: Monitores Ambientais observam e orientam os turistas nas praias quando 
estes realizam ações ambientalmente inadequadas. 
- Com a população local: Projeto permanente de preparo dos docentes para a educação 
ambiental na escola.  
- Instituições envolvidas: Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento e Secretaria de 
Educação 

Implantação de Aterro Sanitário com Usina de 
Triagem e Compostagem 

Projeto de Responsabilidade da SECMA, em parceria com Cabo frio, decorrente de um 
Termo de Ajustamento de Conduta assinado junto ao Ministério Público. 

Estratégia Geral: Controle do Desenvolvimento do Turismo e do Fluxo de Turistas 

Ações Estágio de Desenvolvimento e outras Considerações 

Sem ações objetivas ----------- 
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Tabela 11. Como as diretrizes gerais propostas para a gestão ambiental em Búzios 
estão contempladas pelas ações governamentais. 

 

Diretriz Geral de Gestão Ambiental 
Ações Governamentais que Contemplam 

as Diretrizes Apontadas para a Gestão 
Ambiental 

Secretarias Municipais 
Envolvidas 

Sistema de esgotamento sanitário Projeto em andamento. SECMA 

In
fra

-
es

tru
tu

ra
 

Gestão integrada do lixo Projeto parado. SECMA 

Educação Ambiental 

Contemplado parcialmente. 
Ações principais nas escolas, dentro do 
conteúdo formal. Com os turistas a ação é 
insipiente. 

SEMED e SECMA 

Ed
uc

aç
ão

 e 
Cu

ltu
ra

 

Revitalização cultural 
O projeto “Essa casa tem história”, trabalha o 
resgate cultural com os alunos da rede 
municipal de ensino, através da docência. 

SEMED 

Recuperação das áreas degradadas Não contemplado. -------- 

Preservação das áreas verdes Criação de APAS. SECMA 

Manejo das unidades de conservação Planos de manejo em elaboração. SECMA 

Pr
es

er
va

çã
o 

e 
co

ns
er

va
çã

o 
am

bi
en

ta
l 

Uso de fontes renováveis de energia Não contemplado -------- 

Gerenciamento costeiro Não contemplado -------- 

Criação de Reserva Extrativista Marinha Não contemplado -------- 

Ampliação das servidões de acesso às 
praias Não contemplado -------- 

Ge
st

ão
 d

o 
lit

or
al 

e d
a 

co
st

a 

Controle da atividade das embarcações Não contemplado -------- 

At
ivi

da
de

s 
Tu

rís
tic

as
 d

e 
laz

er
 Ajustes para minimização de impactos 

ambientais e incorporação de princípios 
de sustentabilidade 

Não contemplado. -------- 

Capacitação de funcionários Não contemplado suficientemente. -------- 

Gestão participativa 
Estão sendo inseridos instrumentos de 
participação coletiva, como os conselhos 
municipais e a o orçamento participativo. 

Todas as secretarias 
municipais integram algum 

conselho municipal 
Ajustes na estrutura do sistema 
administrativo Não contemplado. -------- 

Ad
m

in
ist

ra
çã

o 
Pú

bl
ica

 

Desenvolvimento de planos 
interdisciplinares de para longo prazo 

Em elaboração o Plano de Desenvolvimento 
Sustentável de Armação dos Búzios. 

Todas as instituições 
governamentais locais 

 

 

 

 

 



 

  

91

Como assinalado (Tabela 10 e Tabela 11), em Búzios há secretarias específicas 

para a área de Meio Ambiente e para o Turismo, entre outras, e a Prefeitura, tem instituído 

Conselhos Municipais para diversos temas. Esses Conselhos são formados por instituições 

do governo local e por organizações da sociedade civil. No entanto, as entidades são 

determinadas pela própria prefeitura, o que torna questionável esta representatividade. 

Uma grande incoerência é a não participação de entidades ambientalistas na composição 

do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e nem tampouco do Conselho 

de Turismo. Ao mesmo tempo, para ambos os casos comentados, as organizações da 

sociedade que compõem os conselhos43 correspondem, na verdade, a grupos de interesses44 

relacionados com os setores de hotelaria, construção e comércio. Além disso, os conselhos 

são apenas fóruns de discussão de opiniões e apresentação de sugestões, não tendo o poder 

de interferir nas decisões políticas, o que dificulta o processo de empoderamento da 

sociedade local, mantendo uma estrutura política tradicional, centralizada. 

A população buziana, por sua vez, assume posturas muito positivas para o processo 

de construção política local. Ocorre que, de um modo geral, os habitantes são bem 

informados sobre o que acontece na cidade e também muito mobilizados na defesa de seus 

interesses enquanto cidadãos. É evidente o alto grau de associativismo, a facilidade para a 

mobilização social e o espírito de participação. A população tem conseguido influenciar as 

decisões políticas (apesar das alianças existentes) formalmente, através da atuação das 

diversas organizações da sociedade civil existentes, e mesmo informalmente, por meio de 

diversas formas de manifestação coletiva, como passeatas, abaixo-assinados e outras tantas 

atividades que foram presenciadas durante o período da pesquisa. 

Falando das respostas objetivas do governo aos problemas ambientais e, 

principalmente, das relações com o turismo, o governo reconhece a existência dos 

problemas identificados por este trabalho. Porém, somente algumas providências diretas 

foram tomadas, dentro de uma concepção reducionista e fragmentada (Tabela 10). As 

ações assumidas são responsabilidade predominantemente da SECMA, e da SECMED, no 

caso da Educação Ambiental, sem nenhuma articulação com a SECTUR, conforme pode 

ser verificado na Tabela 11.  

Na ocasião do levantamento de dados, a SECMA apresentou suas metas de 

trabalho, as mesmas ainda apresentadas no site desta secretaria (SECMA, 2003c): 
                                                 
43 No caso, Associação Comercial de Armação dos Búzios, Associação dos Comerciantes e Amigos da Rua das Pedras, 
Associação das Pousadas de Búzios, Associação dos Hotéis de Búzios e Associação dos Arquitetos e Engenheiros. 
44 Definição em conformidade com a discussão de VIEIRA (1999). 
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• Implantação do Aterro Sanitário; 
• Recuperação ambiental do atual vazadouro; 
• Desenvolvimento de um Programa de Gestão integrada do Lixo; 
• Acompanhamento da implantação do sistema de esgotamento sanitário, tendo 

como meta "0" (zero) efluentes para o mar; 
• Recuperação dos espelhos d'água, especialmente a Lagoa de Geribá; 
• Implantação de um Programa de Educação Ambiental, amplo, geral e 

irrestrito; 
• Identificação, delimitação e manutenção das áreas verdes da cidade, incluindo 

como primeiros passos o Cadastro Ambiental e o Parque do Forno; 
• Desenvolvimento do Plano de Gerenciamento Costeiro; 
• Implantação de um Programa de Desenvolvimento da Pesca; 
• Implantação definitiva das APA's da Azeda e das Emerências; 
• Ampliação do Programa de Monitores Ambientais. 

 

Estavam sendo elaborados projetos relativos a algumas metas. Com base nas 

informações então acessadas, foi observado que os projetos existentes eram mal 

estruturados, pouco articulados entre si e em relação a outros setores, inclusive o turismo. 

De fato o trabalho das secretarias do governo é muito autônomo, em alguns casos, com 

duplicidade de funções; ao mesmo tempo, alguns temas importantes não são contemplados 

por nenhuma instituição específica, como a gestão dos recursos hídricos, que deveria ser 

uma atribuição objetiva da SECMA (FGV/CIDS, 2003).  

A pouca articulação entre as secretarias de meio ambiente e de turismo mantém 

uma lógica equivocada de que investir em turismo significa investir em capacitação 

profissional e atração turística, como tem atuado a SECTUR e, aliás, como também tem 

demandado a população, em resposta a uma atual crise econômica. É necessário, portanto, 

um certo grau de desmercantilização do turismo e a incorporação de novos paradigmas de 

descentralização e interdisciplinaridade. 

Estas deficiências são relativamente explicadas pelo fato de o Município ainda não 

ter uma tradição administrativa estruturada, e pela insuficiente quantidade de recursos 

materiais e de profissionais qualificados (FGV/CIDS, 2003). Como alternativa, a prefeitura 

tem contratado o trabalho de equipes especializadas em diversas áreas profissionais para 

orientar a gestão da cidade. Entretanto, algumas recomendações das equipes técnicas não 

foram aceitas, comportamento contraditório ao discurso político. Por exemplo, foram 
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aprovadas diversas alterações no texto original da Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

diminuindo as restrições que protegeriam a cobertura vegetal nativa. 

O fato mencionado torna flagrante uma queixa comum na cidade, de que algumas 

decisões políticas estariam comprometidas com o setor da construção civil. Este tipo de 

aliança deve ser combatida, uma vez que viabiliza um dos problemas identificados como 

mais graves que é a expansão desordenada da malha urbana. O território deve ser 

criteriosamente planejado. 

Por fim, deve ser considerado que a própria responsabilização sobre o turismo a um 

único órgão da administração é discutível, dada as fortes interfaces entre o turismo e outras 

atividades sociais e produtivas (SANSOLO e CRUZ, 2004). Como alternativa, tem sido 

sugerido que o turismo, assumido como uma atividade altamente relevante para uma 

localidade, ao invés de ser submetido a um ato geral específico, seja influenciado por 

outras políticas setoriais que tenham qualquer ingerência sobre o seu bom 

desenvolvimento. Este princípio foi adotado na Alemanha, onde o turismo é tido como a 

principal atividade do setor de serviços (ibid.). 
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6. CONCLUSÃO 

Entre os 20 municípios costeiros do Estado do Rio de Janeiro, Armação dos Búzios 

destaca-se por ser um dos principais destinos turísticos, recebendo turistas de todas as 

partes do Brasil e do mundo. Localizada numa região marcada por clima e natureza 

peculiares, a cidade vem se desenvolvendo no segmento turístico ao longo das últimas três 

décadas, de modo que hoje o setor é considerado vocação natural da cidade e motivador 

central da economia local. 

De fato, o comércio buziano é voltado predominantemente para o consumo pelos 

turistas e são inúmeras as pousadas e demais formas de hospedagem. O setor turístico é de 

interesse de toda a sociedade, envolvendo moradores, pescadores, políticos, 

empreendedores, ambientalistas, veranistas e, obviamente, turistas. Embora o clima da 

cidade seja favorável ao turismo por praticamente todo o ano, a presença dos turistas 

acompanha uma sazonalidade muito marcada, com a alta temporada restrita a cerca de três 

meses do ano. Por tal razão, quando o movimento na alta temporada é menor do que o 

esperado, muitos empreendimentos são inviabilizados, conseqüentemente, muitos 

empregos perdidos. 

Na pesquisa com os atores sociais, questões econômicas foram apresentadas como 

predominantes entre as preocupações prioritárias, seja em termos da viabilidade de 

atividades específicas (para empreendedores e pescadores), de garantia e geração de 

empregos (para muitos dos moradores) ou mesmo em relação aos preços impostos aos 

turistas. Já os aspectos ambientais foram considerados propriamente como problemas 

(problemas por si) apenas por ambientalistas e pescadores, que demonstram grande 

preocupação com a preservação do mar e das áreas verdes. Os demais atores sociais 

percebem os problemas da natureza como aspectos transversais ou determinantes de outros 

tipos de problemas, pelos quais se interessam mais, sobretudo os econômicos. A despeito 
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das diferenças de percepção, os atores sociais são praticamente unânimes na preocupação 

com o desenvolvimento desordenado da cidade, relacionando o fato com a ocupação do 

solo, e com a poluição do mar por esgoto e lixo, o que prejudica a qualidade das praias. 

A história da cidade comprova o valor da natureza para a população nativa e para o 

desenvolvimento do turismo, sendo privilegiado o mar e as praias. Sabe-se que os 

primeiros visitantes foram atraídos especialmente pelas belezas naturais, com ênfase à 

riqueza da fauna marinha. Inúmeros estrangeiros fixaram residência na cidade, trazendo 

novas influências culturais que ajudaram a transformar a pequena aldeia de pescadores em 

uma pequena cidade cosmopolita, ao mesmo tempo rústica e moderna. A Búzios atual, 

então, exerce fascínio pela associação entre os elementos da natureza, principalmente as 

praias, e a diversidade cultural, proporcionada pela presença dos estrangeiros de diferentes 

nacionalidades em associação com as características de uma comunidade praiana. 

Sendo a atratividade da cidade determinada por esses dois aspectos (natureza e 

cultura) de forma indissociável, ambos devem ser considerados centrais no planejamento 

turístico da cidade. Por outro lado, o âmbito natural torna-se mais urgente, mesmo quando 

discutida a identidade cultural. Afinal, se as belezas naturais puderam atrair os estrangeiros 

de Búzios, a descaracterização desta natureza pode impulsioná-los à procura de outro local 

que atenda suas expectativas de vida. Assim, novamente se conformaria uma outra Búzios, 

então com paisagens e tradições descaracterizadas, certamente de maneira irreversível. 

Entre os ambientes naturais as praias são áreas especialmente valorizadas por 

moradores e turistas, devendo ser alvo de grande atenção e cuidado pelos planejadores 

públicos. As praias foram apontadas por turistas como principais elementos motivadores da 

visitação e um dos melhores aspectos da cidade. Tais áreas são também palcos principais 

de lazer e de encontro social, onde os turistas passam a maior parte do dia. 

A variedade dos usos e atividades praticados na interface terra-mar, entretanto, 

ocorre desordenadamente, ocasionando inúmeros efeitos negativos. O esgoto é lançado in 

natura em alguns pontos; o comportamento dos turistas, e até mesmo de moradores, 

freqüentemente é predatório; casas construídas sobre a areia praticamente privatizam 

algumas áreas; os barcos transitam sem obedecer a nenhuma regra. Conseqüentemente, são 

oferecidos riscos à integridade física dos banhistas, a paisagem é descaracterizada e são 

impactados ecossistemas sensíveis. Todos estes fatores são acentuados pela rápida 

expansão da malha urbana, que invade áreas de preservação permanente, altera a estrutura 

social local e contribui para a superlotação da cidade.  
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Então são necessários cuidados urgentes que amenizem, ou mesmo suprimam, os 

impactos ambientais atualmente incidentes sobre as praias de Búzios, e medidas de 

planejamento que preservem as que ainda se encontram em bom estado de conservação. 

Nesse sentido, a partir dos problemas identificados na pesquisa, foram sugeridas 18 

diretrizes gerais que podem servir de apoio a futuras ações de gestão ambiental da Cidade e 

17 diretrizes específicas para a gestão das praias. Estas últimas estão incluídas em 4 eixos 

temáticos principais: infra-estrutura básica, proteção das áreas verdes, responsabilidade 

ambiental e administração das atividades praticadas nas praias. Tais medidas visam o bem-

estar da população em geral e a qualidade da experiência do turista, o que pode significar 

uma estadia maior, o retorno, ou ainda a divulgação positiva da cidade. 

Deve ser ressaltado, porém, que as diretrizes aqui apontadas não constituem um 

plano de ação para a gestão ambiental e que as informações aqui disponibilizadas não 

invalidam a necessidade de análises ambientais mais detalhadas. O que o presente trabalho 

apresenta é, primeiramente, um quadro diagnóstico dos problemas ambientais da cidade, 

para um momento específico, pela associação das opiniões dos atores locais e da literatura 

referente à área. A partir deste quadro geral, então, enfocando a viabilidade futura do 

turismo, foram apontadas diretrizes gerais que devem ser prioritárias para a gestão 

ambiental. 

O enfoque sobre a viabilidade futura do turismo na cidade é a razão pela qual as 

praias foram priorizadas neste trabalho. Entretanto, é possível que ações necessárias para a 

gestão das referidas áreas sofram certo grau de rejeição. Esta afirmação é fundamentada 

em algumas observações, a começar pela necessidade de muitas das atividades praticadas 

nas praias sofrerem ajustes, os quais podem implicar em custos adicionais ou em menor 

lucratividade. Também foi observado que, apesar do papel fundamental das praias para o 

turismo, ao serem relatados problemas deste setor, os atores priorizam questões 

econômicas mais imediatistas, ou utilitaristas, principalmente aquelas relativas à atração 

turística. Tal fato leva à suposição de que a priorização da gestão das praias no 

planejamento turístico em detrimento de um trabalho adequado de atração do turista não 

seria uma medida perfeitamente compreendida por todos os atores envolvidos. 

A possibilidade de rejeição evidencia, finalmente, que a viabilidade das ações 

necessárias de gestão ambiental requer intensas discussões entre todos os atores envolvidos 

e ações de sensibilização ambiental. Mais uma vez surge a relevância do trabalho de 

equipes de especialistas junto à sociedade. Sem um processo de gestão efetivo, Búzios 
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certamente enfrentará os problemas da velhice das cidades turísticas, que envolve 

estagnação e declínio do movimento turístico, podendo até implicar na perda das funções 

turísticas da cidade. 

O processo de gestão ambiental, contudo, deve ser parte de um planejamento mais 

amplo, que integre os problemas de outras categorias e todo o território municipal de forma 

democrática, considerando os cenários atuais e as possibilidades futuras. Todavia, tal 

processo não pode ser viabilizado sem a educação ampla e irrestrita, formal ou não, que 

contemple todos os setores e classes sociais, informando sobre a realidade da cidade e 

permitindo o desenvolvimento do pensamento crítico para o exercício pleno da cidadania. 

Seguindo esse raciocínio, analisando as respostas institucionais para os problemas 

ambientais e da cidade e a forma como a administração local percebe as relações Meio 

Ambiente–Turismo, algumas conclusões são possíveis. Pode ser afirmado que poucas 

ações diretas e efetivas foram implementadas no combate aos problemas ambientais da 

cidade. Além disso, o planejamento turístico é desvinculado do planejamento ambiental e 

do planejamento geral da cidade, conseqüência de uma mentalidade de trabalho limitada e 

da atividade extremamente autônoma das instituições públicas. A criação recente da cidade 

dificulta um trabalho mais eficaz devido a carências materiais e, principalmente, 

intelectuais. Por outro lado iniciativas como a criação dos Conselhos Municipais e a busca 

por assessoria especializada de instituições com tradição em pesquisa e planejamento 

sinalizam a intenção em desenvolver trabalhos bem estruturados e definitivos. 

Lembrando mais uma vez que um dos maiores entraves à preservação da natureza 

em Búzios é o processo de apropriação do solo, este trabalho pode ser, finalmente, 

concluído através de um retorno ao início da pesquisa, remetendo a um questionamento 

lançado por um dos entrevistados, que disse: 

 
 
“Como provar para os proprietários das terras de Búzios que preservar a 
natureza pode ser viável economicamente?” 
 
 

A resposta, referenciada numa visão de cidade (de todo, de coletivo, e não de 

unidade, de individual), também assume forma de pergunta: 

Como os proprietários das terras de Búzios podem provar que não preservar a 

natureza pode ser viável economicamente? 
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7. RECOMENDAÇÕES 

Recomenda-se que a administração municipal incorpore a preservação ambiental 

como elemento essencial do planejamento turístico. Os delineamentos propostos pela 

presente pesquisa e as informações sistematizadas mostram-se úteis como subsídios 

iniciais para a elaboração de propostas de gestão ambiental e do turismo. 

Futuras propostas de manejo necessitarão de estudos ambientais mais detalhados, 

da determinação dos níveis de capacidade de suporte das praias e da análise dos conflitos 

de usos e de interesses envolvidos nas áreas a serem trabalhadas.  A presença dos navios 

transatlânticos não foi discutida, mas merece ser analisada em função dos prejuízos 

ambientais e sociais gerados. 

Foi constatado que a ocupação imobiliária dificulta a implementação de ações de 

preservação ambiental, devendo, então, ser pesquisadas e desenvolvidas formas de 

negociação com os proprietários. Também é recomendável que o governo local reconsidere 

seus posicionamentos quanto à concessão ao direito de construir, especificamente sobre a 

construção de condomínios. 

É importante que as secretarias municipais se integrem e que seja privilegiada a 

participação social com poder decisório em todos os processos do planejamento e da 

gestão ambiental propriamente dita. Para isso, devem ser criados instrumentos que 

formalizem esta participação, tais como os conselhos municipais. 

No âmbito socioeconômico, como sugestão, devem ser discutidos os problemas 

referentes à mão-de-obra local, aos altos custos para os comerciantes, à fuga de capital, os 

problemas de transporte e a necessidade em viabilizar economicamente a baixa temporada. 

Além disso, devem ser incentivados empreendimentos de comerciantes que residam na 

cidade. 
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No aspecto cultural, é essencial preservar da identidade cultural atual e revitalizar e 

divulgar a cultura nativa.  

Em relação a todas as considerações acima, é fundamental incentivar estudos sobre 

a cidade e contar com a orientação de profissionais especializados para o delineamento de 

soluções adequadas para os problemas enfrentados. Sendo assim é altamente benéfica a 

iniciativa do governo local em contratar equipes qualificadas para a realização de estudos 

necessários para a administração do município, embora as recomendações de tais equipes 

nem sempre tenham sido aceitas.  
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ANEXO 1: 

CARACTERIZAÇÃO DAS PESSOAS QUE FORAM ENTREVISTADAS 
DURANTE A PESQUISA 

 

PRIMEIRA ETAPA (12 entrevistas) 
 

Secretaria de Meio Ambiente 
1. Então Secretário de Meio Ambiente: brasileiro, não-nativo, residente na cidade. 

- Funcionários dos setores de: 

2. Pesca: Biólogo, brasileiro, não-nativo, residente. 

3. Educação ambiental: médica veterinária, brasileira, não-residente. 

4. Saneamento: Engenheiro, brasileiro. 

 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
5. Secretário de Planejamento e Urbanismo: Brasileiro, morador não-nativo. 

6. Chefia da Divisão de Planejamento: profissional de Engenharia Civil, morador há 3 
anos, freqüenta a cidade há 28 anos. 

 

Moradores e Comerciantes (também moradores; nativos ou não) 
7. Moradora nativa, dona de pousada; 

8. Estrangeiro, morador há mais de 20 anos, dono de restaurante e comércio de artesanato 
na Rua das Pedras; 

9. Moradora não-nativa, dona de restaurante e comércio de artesanato na Rua das Pedras; 

10. Não-nativo, residente há 7 anos, dono de pousada. 

11. Não-nativa, freqüenta a cidade para veraneio há 46 anos, atualmente residente e dona 
de pousada. 

 

Profissionais Atuantes em Atividades de Lazer 
12. Morador nativo, pescador e atuante no turismo com passeios em traineira; 

13. Profissional do turismo, funcionário de uma empresa de passeios em escuna, residente 
em Cabo Frio. 
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SEGUNDA ETAPA (19 entrevistas; 20 pessoas) 
 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
 

Prefeitura - Procuradoria 
1) Residente em município vizinho; graduando de curso de Direito. 

 

Secretaria de Turismo 
2) Diretora de Informações: Residente há 16 anos; natural do Rio de Janeiro; 

 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
3) Morador nativo, funcionário da secretaria de planejamento, reconhecido como 

conhecedor da história da cidade e de seus problemas (inclusive os conflitos por 
propriedades de terras); 

 

Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento 
4) Funcionário responsável pelo projeto de Monitores Ambientais, morador nativo, 

graduando em Faculdade de Biologia. 
 

 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 
 

Comércio 
5) ACB - Associação Comercial de Búzios (presidente): brasileiro, morador não-nativo, 

reside na cidade há mais de 20 anos, dono de comércio do setor de alimentação. 

6) Associação dos Quiosques da Praia de Geribá (presidente): brasileiro, morador não-
nativo, reside na cidade há pelo menos 17 anos e trabalha com quiosque na praia há 15 
anos. 

7) Associação de Arquitetos e Engenheiros de Búzios (membro): brasileiro, morador não-
nativo, reside na cidade há cerca de 30 anos, profissional da área de arquitetura. 

 

Hotelaria 
Associação das Pousadas da Búzios (2 membros): 

8) Brasileira, moradora não-nativa, residiu na cidade por 2 anos (em meados de 2002 
voltou para sua cidade de origem – Novo Hamburgo). É profissional com experiência 
em administração de pousadas e com operadora de turismo. 
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9) Estrangeiro, residente em Búzios desde 1986 onde já trabalhou com produção rural, 
agência de viagens, artesanato e hoje é proprietário de camping e pousada. 

10) Associação de Hotéis (presidente): estrangeiro, residente, dono de pousadas. 

 

Meio Ambiente e Esportes 
11) ASENAB - Associação de Esportes Náuticos de Armação dos Búzios (presidência): 

Velejador, brasileiro, residente em Búzios há 10 (dez) anos, mas conhece a cidade há 
mais tempo. 

12) Piratas de Búzios (membro): Brasileiro, residente em Búzios. 

13) Movimento Viva Búzios de Cooperação Popular e Preservação Ambiental (membro 
fundador): Estrangeiro, trabalha na cidade em atividade não relacionada ao turismo, 
freqüenta a cidade há mais de 30 anos, mas mora desde 1988. 

14) Movimento Ecológico de José Gonçalves (2 membros fundadores): Brasileiros, não-
nativos, residentes em Búzios, um a 6 anos e o outro a 9 anos; desenvolvem trabalho 
com crianças envolvendo esporte, capoeira e educação ambiental e pretendem atuar no 
turismo; são membros da Associação de Moradores do Bairro de José Gonçalves. 

 

Moradores 
15) Associação de Moradores da Praia dos Ossos (presidência): Estrangeiro, em Búzios 

tem sua segunda residência há 20 anos. 

16) AMACANTO - Associação de Amigos e Moradores do Canto Esquerdo de Geribá 
(membro): Moradora, nativa de Búzios, funcionária da Prefeitura. 

 

Pesca 
17) Associação de Pesca de Manguinhos (presidência): morador nativo, pescador, 

presidente da associação há 25 anos. 

18) Colônia de Pesca Z23 (presidência): morador nativo, pescador, presidente da colônia 
desde 2000. 

19) Associação de Maricultura (membro fundador): Brasileiro, morador não-nativo. 
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ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS TURISTAS 

 

Caro turista, 
Este questionário é parte de um estudo sobre o turismo em Búzios. Ele fornecerá importantes 

informações para uma tese de mestrado que está sendo desenvolvida na área de Ciência Ambiental pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, Rio de Janeiro. 

Agradecemos a sua colaboração que será de grande relevância. 
Saudações, 

Karen C. Barbosa (e-mail: karen.campos@ig.com.br) 
 
 
Idade:__________________________________________________ 

Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

Local de origem (País, Estado ou cidade): _____________________ 

Nível de escolaridade: ____________________________________ 

Profissão: ______________________________________________ 

Para quantos dias está prevista a sua estadia em Búzios? ________ 

ASPECTOS GERAIS 

1) É a primeira vez que você vem à Búzios? 
(  ) Sim          (  ) Não û Há quanto tempo você conhece Búzios? __________________ 

2) Que aspectos determinaram a sua escolha por conhecer Búzios? 
(  ) Natureza em geral              (  ) Principalmente as praias             (  ) A vida noturna 
(  ) Esportes aquáticos             (  ) Outros esportes                           (  ) Meditação  
(  ) Conhecer a cultura local     (  ) Tranqüilidade para descansar 
(  ) Outros: _____________________________________________________________ 

3) O que você mais gostou (gosta) em Búzios?  
(  ) Natureza              (  ) Clima              (  ) Vida noturna              (  ) Tranqüilidade 
(  ) Cultura local         (  ) Outros: ___________________________________________ 

4) Qual o aspecto que menos lhe agradou em Búzios? 
(  ) Lixo nas ruas                    (  ) Lixo nas praias                  (  ) superlotação das praias 
(  ) Destruição da natureza    (  ) Falta de informações sobre a cultura local 
(  ) Outros: _____________________________________________________________ 

5) Por quais aspectos você mais se interessa em suas viagens de turismo? 
(  ) Contato com a natureza            (  ) Conhecer outras culturas e outros povos 
(  ) A vida noturna e festas              (  ) Tranqüilidade  
(  ) Outros:_________________________________________________________ 

mailto:karen.campos@ig.com.br


 

  

114

ASPECTOS CULTURAIS 

1) Você conheceu algo da história ou da cultura tradicional de Búzios? 
(  ) Não          (  ) Sim û O Quê? Gostou? ________________________________ 

2) Que festas ou eventos de Búzios você já conheceu? 
(  ) Festa de Sant’Ana            (  ) Festa de Santa Rita            (  ) Festa de São Pedro 
(  ) Carnaval                           (  ) Festival de cinema              (  ) Nenhum 
(  ) Outros:_________________________________________________________ 

ASPECTOS AMBIENTAIS 

1) Como você considera a influência da arquitetura (padrões de construções) na 
paisagem de Búzios? 
(  ) Arquitetura harmônica com a natureza 
(  ) Arquitetura desarmônica com a natureza 
(  ) Arquitetura sem influência para a paisagem 
(  ) Outros: ________________________________________________________ 

2) Você considera a natureza de Búzios preservada? 
(  ) Sim          (  ) Não û Por quê?_______________________________________ 

3) Você sabia que nas matas de Búzios sobrevivem espécies ameaçadas de extinção 
como a árvore do Pau-brasil e o Mico-leão-dourado? 
(  ) Não          (  ) Sim û Como ficou sabendo?_____________________________ 

4) Você fez alguma atividade de ecoturismo em Búzios?  
(  ) Não          (  ) Sim û Qual (ou quais)? ________________________________ 

5) Qual dos aspectos abaixo você considera que as atividades de ecoturismo devem 
envolver? 
(  ) Obtenção de conhecimentos sobre a natureza 
(  ) Contemplação da beleza da natureza sem obtenção de informações sobre ela 
(  ) Obtenção de informações sobre os aspectos da cultura tradicional local 
(  ) Valorização da população local 
(  ) Preservação a natureza 
(  ) Preservação a cultura local 
(  ) Atividades de Educação Ambiental 

SATISFAÇÃO 

1) Búzios atendeu às suas expectativas? Você ficou satisfeito durante sua estadia? 
(  ) Sim          (  ) Não û Por quê?_______________________________________ 

2) Aconteceu alguma coisa que lhe desagradou durante a sua estadia? 
(  ) Não          (  ) Sim û O Quê? _______________________________________ 

3) Você deseja voltar a Búzios? 
(  ) Sim          (  ) Não û Por quê?_______________________________________ 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE PROBLEMAS INDICADOS PELOS ENTREVISTADOS 
(Os números da primeira coluna identificam os órgãos do governo ou entidades da sociedade 
correspondentes aos entrevistados. A listagem está na última página deste anexo. No corpo da matriz, o 
número “1” identifica os problemas que cada ator citou e o número “0” tem sentido inverso) 
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1) Prefeitura; 2) Secretaria de Turismo; 3) Secretaria de Planejamento e Urbanismo; 4) Secretaria de Meio 
Ambiente e Saneamento; 5) Associação Comercial de Búzios; 6) Associação dos Quiosques da Praia de Geribá; 
7) Associação de Arquitetos e Engenheiros de Búzios; 8 e 9) Associação de Pousadas de Búzios; 10) Associação 
de Hotéis; 11) Associação de Esportes Náuticos de Armação dos Búzios; 12) Piratas de Búzios; 13) Movimento 
Viva Búzios de Cooperação Popular e Preservação Ambiental; 14) Movimento Ecológico de José Gonçalves; 15)
Associação de moradores da Praia dos Ossos; 16) Associação de Amigos e Moradores do Canto Esquerdo de 
Geribá; 17) Associação de Pesca de Manguinhos; 18) Colônia de Pesca Z23; 19) Associação de Maricultura. 



 

  

119

ANEXO 4 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DE LAZER 
DISPONÍVEIS EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

(segundo levantamento feito em julho de 2001, atualizado em janeiro de 2003) 

 

Em terra 

As praias: Uma das principais atividades em Búzios é “ir para a praia”, sendo mais 

freqüentadas as da península, principalmente Geribá, João Fernandes e Tartaruga. 

Caminhadas Ecológicas e City Tour: Os roteiros ecológicos em trilhas e os roteiros dentro 

da cidade (city tour) são orientados por guias especializados. Estes guias são moradores 

do local ou de municípios vizinhos que fizeram um curso de “Guia Regional e de 

Ecoturismo”, patrocinado pela prefeitura em convênio com uma empresa especializada 

no ramo.  

Ciclismo (e Mountain Bike), Jeep Tour, e Passeio de Quadriciclo: São formas de excursão 

nos principais pontos da península (quadriciclo) ou na área de mata remanescente 

localizada na porção continental da cidade. 

Búzios Trolley: Consiste em um caminhão com caçamba adaptada para o transporte de 

passageiros que percorre os principais pontos turísticos da península, incluindo 12 

praias e 2 mirantes, sendo o passeio orientado por um guia.  

 Esportes: Golf - Pode ser praticado no Búzios Golf Club, situado no bairro da Rasa, 

próximo ao aeroporto Umberto Modiano. Implantado sobre área de restinga, oi campo 

inclui 18 buracos e 7.072 jardas. 

 

No Mar 

Mergulho: Há vários estabelecimentos comerciais que oferecem cursos de mergulho. Nas 

praias e nos barcos são oferecidos equipamentos para o snorkeling (máscara, snorkel e 

nadadeiras). 

Passeios marítimos: 

- Catamarã: esta é uma embarcação luxuosa, com o fundo de vidro para visualizar o 

fundo do mar. Possui capacidade para 18 pessoas sentadas. Tem saídas diárias com 

duração de 3 horas visitando praias e ilhas. 
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- Passeio de Escuna: A escuna é uma embarcação com capacidade para um número 

relativamente grande de pessoas. O passeio tem roteiros e horários fixos e costumam ser 

oferecidas bebidas, frutas e música. 

- Traineiras: São barcos de pesca dos pescadores locais, que podem ser alugados por 

hora e são conduzidos pelos próprios pescadores em roteiros variáveis segundo a 

vontade do turista. O visitante tem o contato com uma pessoa nativa que tem muitas 

histórias e informações interessantes para contar. 

Esportes: Esportes a vela, Surf, Jet Ski e Rapel em costão. 

- Surf: Na praia de Geribá há aluguel de pranchas e aulas com instrutores. 

- Jet Ski: Pode ser praticado somente na praia do Canto, no centro da cidade (Secretaria 

de turismo). 

- Windsurf, hobbie catch, lazer e outros esportes a Vela: As praias de Manguinhos e 

Ferradura são as mais propícias aos esportes à vela e windsurf. Nelas existem escolas 

que dispõe de curso para crianças e adultos oferecidas pela Associação de Esportes 

Náuticos de Búzios. 

 

Outras atividades 

- Massagem na praia (em algumas praias), aulas de meditação, visita a hortas orgânicas de 

plantas medicinais tradicionais (estas três últimas, no Instituto Ecológico Búzios Mata 

Atlântica). 
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ANEXO 5 

BARBOSA, K. C. e WALLNER-KERSANACH, M. Ecoturismo no Município de 
Armação dos Búzios: Caracterização, Impactos e Propostas de Gestão. Simpósio 
ECOTOUR Amazônia 2001, Manaus, 2001. pp. 74-76. 

 

 
 

ECOTURISMO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS (RJ, BRASIL): 
CARACTERIZAÇÃO, IMPACTOS E PROPOSTAS DE GESTÃO 

 
 

Karen Campos Barbosa45 & Mônica Wallner-Kersanach1∗ 
 
 
Introdução 

O turismo costeiro tem se desenvolvido de forma crescente em todo mundo (Miller, 1990) e a 
preocupação atual refere-se à capacidade de suporte das localidades turísticas, assim como a criação de 
diretrizes que consigam atingir sustentabilidade na região (Miller & Kaae, 1993). O Brasil tem uma longa 
extensão costeira (7491 km), o que favorece o desenvolvimento do turismo no litoral, sendo este o setor que 
figura entre os principais itens de arrecadação internacional do país (Rabahy, 1990, in Aulicino, 1999). 

Com o crescente interesse por temas relativos ao meio ambiente, assim como pela valorização dos 
saberes tradicionais, a prática do ecoturismo, é o segmento do setor turístico que atualmente apresenta 
maiores taxas de crescimento (Serrano, 1997). 

O ecoturismo é reconhecido, segundo uma das definições atuais mais completas (Honey, 1999),  
quando está atendendo sete características: 1) viagem a um local com potencial ecológico, 2) minimização 
de impactos, 3) construção de consciência ambiental, 4) promoção de benefícios financeiros diretos para a 
conservação, 5) promoção de benefícios financeiros e poderes para a população, 6) respeito à cultura local e 
7)  suporte aos direitos humanos e movimentos democráticos. 

O turismo ecológico no Brasil ocorre desordenadamente, impulsionado principalmente pela 
oportunidade mercadológica, deixando, a rigor de gerar os benefícios esperados e comprometendo, não raro, 
a imagem do produto ecoturístico brasileiro nos mercados interno e externo (EMBRATUR, 1994). Em 
Armação dos Búzios essa questão é, em especial, visível e crítica. A área vem sofrendo desde os anos de 60 
um processo de urbanização acelerado, que se intensificou a partir da década de 70. Os atrativos naturais 
aliados às características climáticas fazem do local um dos pontos turísticos mais procurados do país 
(Dantas & Bohrer, 2001). 
                                                 
45 Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PGCA) - Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ 
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O presente trabalho visou um levantamento preliminar das atividades ecoturísticas na área de 
Búzios, com os seguintes objetivos: 1) identificar e caracterizar as atividades de ecoturismo, 2) identificar 

alguns impactos ambientais de tais atividades e 3) identificar pontos deficientes e relevantes para 
futuras propostas de estratégias de gestão. 

 

Descrição da área de estudo 

A região de Búzios está localizada no litoral sudeste brasileiro, a leste da cidade do Rio de Janeiro 
(22° 45’ S, 41° 55’ W). O clima é tropical, seco, com baixa pluviosidade (820mm/ano), alta taxa de insolação, 
ventos constantes e baixa umidade relativa do ar; a vegetação típica é a mata atlântica (Dantas & Bohrer, 
2001). Esta pequena península de litoral bastante recortado, possui pelo menos 23 praias, cada uma com 
suas características próprias, ideais para diversas atividades aquáticas e esportes náuticos.  

A região é reconhecida pela comunidade científica mundial como de mais alta prioridade para a 
conservação (hot-spot), já que por suas particularidades climáticas, apresenta alta biodiversidade e vários 
níveis de endemismo (WWF&IUCN, 1997).  

 

Resultados e Discussão 
 As atividades encontradas no local sob a denominação de ecoturismo são: caminhadas ecológicas, 
jogos na praia, aulas de meditação, visitas a hortas orgânicas de plantas medicinais tradicionais (IEBMA. 
2000), mountain bike, massagem na praia, roteiros ecológicos com guias especializados, jipe tour, mergulho, 
city tour, passeio à cavalo, ciclismo, diversas modalidades de esportes (golf, surf, jet sky, windsurf, tênis, 
paddle, squash), banana-boat, catamarã, passeio de escuna e passeio com traineira (Secretaria Municipal de 
Turismo, entrevistas com guias de ecoturismo e sites na internet). 
 A maior parte das atividades classificadas em Búzios como ecoturismo não se enquadram numa 
correta definição. As mesmas têm gerado fortes impactos, causando danos principalmente ao ecossistema 
marinho: resíduos sólidos, poluição por óleo das embarcações, caça submarina predatória, retirada 
indiscriminada de organismos marinhos, afastamento dos cardumes de peixes das praias, interferência em 
locais de desova de peixes (Carneiro, 1997), entre outros danos. 
 Tomando como base a definição de ecoturismo (Honey, 1999), foi elaborado um fluxograma 
mostrando como identificar o verdadeiro ecoturismo (Figura 1) e que o mesmo só pode ser viabilizado por 
um processo de gestão que considere as interrelações de diversos fatores. Os aspectos básicos envolvidos 
na gestão são: educação ambiental, cultura local, conservação ambiental, regulação do uso do ambiente e 
benefícios econômicos. Além de a gestão ser um processo complexo e contínuo, o êxito do ecoturismo 
dependerá essencialmente do empenho do setor público e da conscientização do setor privado.  
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Conclusão 

O ecoturismo em Búzios tem sido um “turismo na natureza” sem o comprometimento em alcançar as 
metas propostas pelo verdadeiro ecoturismo, devido à falta de conhecimento e aos interesses econômicos 
que sobrepujam a preservação da natureza, além das dificuldades do setor público em solucionar a questão. 

Estudos futuros, dando continuidade a este trabalho, visarão traçar diretrizes para a minimização 
dos impactos ambientais e sociais, elaboração de propostas de educação ambiental para a população local e 
flutuante como suporte ao manejo do ecoturismo na região. 
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Figura 1. Identificação do ecoturismo envolvendo os aspectos da gestão: educação ambiental, 
cultura local, regulação do uso do ambiente e benefícios econômicos. Essas inter-relações 
promovem a regulação da sustentabilidade do ecoturismo. 
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