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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo avaliar, através de estudo de caso, a 
atuação do Parque Estadual Dunas de Natal, enquanto unidade de conservação ecológica, 
verificando a sua viabilidade econômica, identificando as causas de possíveis déficits 
financeiros, bem como sugerindo direcionamentos para minimizar seus efeitos. Toma como 
referência uma discussão teórica que aborda temas relacionados a gestão ecológica, gestão 
ambiental, sustentabilidade, movimentos ecológicos no Brasil e unidades de conservação, 
enfocando a sua importância para a estabilidade da biodiversidade e também da perpetuação 
da humanidade e, mais brevemente, aborda a utilização da prática do ecoturismo como 
alternativa para a sustentabilidade econômica. Usa como metodologia a pesquisa 
bibliográfica exploratória e pesquisa de campo, cujos resultados apontam como causas da 
inviabilidade econômica da referida unidade de conservação o uso de um insuficiente 
processo de gestão do empreendimento que subutiliza o seu potencial atrativo, além de não 
adotar medidas de caráter estratégico, tal como ampliar a rede de parcerias com empresas 
que poderiam colaborar para estabilizar os resultados financeiros apresentados. Ademais, o 
parque ainda se depara com carência na área de recursos humanos, uma campanha 
divulgadora insuficiente, além de outras questões administrativas que contribuem para a sua 
inviabilidade. 
Palavras-chave: Unidades de conservação; Gestão ambiental; Gestão ecológica; 
Sustentabilidade econômica. 

1. Introdução 

A crise ambiental provocada pelo uso desordenado e pela exaustão de diversos 
recursos naturais tem colocado o cenário mundial em uma situação de alerta. Ao mesmo 
tempo, abre espaço para questionamentos e reflexões que evidenciam a preocupação sobre o 
que tem sido feito para evitar danos ainda maiores à natureza, tendo em vista que esse 
prejuízo se reflete diretamente na própria sociedade que depende dos meios naturais para a 
sua sobrevivência. 

Na busca pela minimização dos conflitos, faz-se a aplicação da gestão ambiental, que 
se apresenta como uma forma de ordenar e regular o acesso e o uso dos recursos pela 
humanidade. 

Dentro dessa abordagem, a gestão ecológica se caracteriza como um conceito que se 
preocupa com o gerenciamento eficiente de temas relacionados à ecologia e ao meio 
ambiente. Especialmente aplicada à gestão de unidades de conservação da natureza, tem como 
conseqüência a contribuição para o desenvolvimento sustentável, por sua importância na 
proteção do meio ambiente. 

Cada vez mais destacadas pela comunidade internacional em termos de crescimento, 
reconhecimento e importância, as unidades de conservação (UCs) têm papel relevante na 
proteção da natureza, preservação e conservação da fauna e flora. Tais entidades proliferam 
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em todo o mundo, contribuindo, entre outros aspectos, para a melhoria do nível de 
consciência ecológica da população. 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho consiste em avaliar a atuação do 
Parque Estadual Dunas de Natal, enquanto unidade de conservação, verificando a viabilidade 
econômica do empreendimento. 

A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica de literatura existente sobre os temas 
abordados e um estudo de caso no Parque Estadual Dunas de Natal, através de visitas à área 
de uso público da unidade de conservação e entrevista com técnicos do parque e do Instituto 
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) – órgão 
gestor, levando em consideração os aspectos legais do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC). 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: em uma abordagem teórica, encontram-
se enfoques sobre gestão ambiental, gestão ecológica, sustentabilidade, movimentos 
ecológicos no Brasil e unidades de conservação, cujo desenvolvimento apresenta-se nas 
seções dois, três e quatro e em suas subseções; o item cinco descreve os resultados da 
pesquisa e, por fim, as considerações finais vêm descritas na seção seis. 

Na consecução do objetivo, torna-se conhecida a eficiência da UC relacionada ao uso 
controlado dos recursos ambientais e os benefícios proporcionados à população do entorno da 
área protegida. Ademais, o estudo apresenta direcionamentos de acompanhamento, controle e 
implementação, com vistas ao alcance da sustentabilidade econômica do parque, frente aos 
resultados encontrados atualmente no seu estágio de gestão. 
 

2. Gestão ambiental, gestão ecológica e sustentabilidade 

 Até o século XIX, os recursos naturais eram admitidos como uma fonte ilimitada à 
inteira disposição do homem. Entretanto, em meados da Segunda Guerra Mundial, começou a 
ser desenvolvida uma concepção ambiental, a partir da observação dos impactos gerados que 
provocaram uma crise originada, em sua essência, pelo desequilíbrio proveniente da relação 
entre o homem (sociedade industrial) e o meio ambiente. 
 Dentro dessa perspectiva, Lima apud Guimarães (2003, p.90) comenta que as 
preocupações com a questão ambiental “refletem a percepção de um conflito crescente entre a 
expansão do modelo de crescimento econômico e o volume de efeitos desagregadores sobre 
os ecossistemas naturais”. 
 Na busca pela minimização dos conflitos, faz-se a aplicação da gestão ambiental, que, 
de acordo com Machado et al. (2002, p.02), 

é definida como uma atividade voltada para a formulação de princípios e diretrizes, 
estruturação de sistemas gerenciais e tomada de decisões tendo por objetivo final 
promover, de forma coordenada o uso, proteção, conservação e monitoramento dos 
recursos naturais e sócio-econômicos em um determinado espaço geográfico, com 
vistas ao desenvolvimento sustentável. 

 Esse conceito é complementado e reforçado pelos princípios do que se denomina 
como gerenciamento ecológico, o qual “envolve a passagem do pensamento mecanicista para 
o pensamento sistêmico. Um aspecto fundamental é que a percepção do mundo como 
máquina cede lugar à percepção do mundo como sistema vivo”. (ANDRADE et al., 2002, 
p.11) 
 Para tanto, a gestão ecológica busca conciliar o desenvolvimento da teoria da 
administração com os sistemas de gestão ambiental. Procura, ainda, estabelecer uma relação 
direta entre a teoria do desenvolvimento organizacional e a gestão, com vistas a integrar a 
evolução dos sistemas administrativos ao conceito de desenvolvimento sustentável. 
 O termo sustentabilidade é mais amplamente utilizado referindo-se à questão 
ambiental. Porém, tal conceito foi ampliado com o advento da ECO-92, passando a incluir a 
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sustentabilidade social, econômica, financeira e institucional. (SANTOS & ULTRAMARI, 
2002) 
 De uma forma geral, entende-se por desenvolvimento sustentável o atendimento às 
necessidades atuais sem comprometer a possibilidade do usufruto dos recursos pelas gerações 
futuras. Dentro dessa proposta, o desenvolvimento das sociedades e a conservação do meio 
ambiente devem constituir um binômio indissolúvel, o qual exige a reinterpretação do 
conceito de progresso. 
 

3. Movimentos ecológicos no Brasil: histórico e conscientização 

Os movimentos ecológicos no país tiveram impulso a partir do advento da Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento - ECO-92, um evento de 
natureza estratégica de repercussão internacional, quando os temas educação ambiental e 
meio ambiente passam a fazer parte da agenda de políticos e discussão nos meios acadêmicos.  

Para Camargo et al. (2002), a crise econômica e o Plano Real fizeram com que, nos 
anos seguintes ao evento, as reformas econômicas se impusessem sobre as demandas sociais e 
ambientais. 

O Brasil recebeu influência do movimento ambientalista ocorrido em nível mundial no 
final dos anos 60 e anos 70, no qual a discussão sobre o tema juntamente com a crise do 
petróleo deu relevância aos recursos naturais, à energia e ao meio ambiente em geral. O 
assunto revestiu-se de importância econômica, social e política, o qual passou a ser 
denominado de Questão Ambiental, alertando para a existência de conflito e 
incompatibilidade entre crescimento econômico e preservação dos recursos ambientais.  

A crítica ambientalista que teve início nos meios científicos e ambientalistas foi 
aderindo progressivamente ao campo da ciência econômica. Tal crítica tem origem no terreno 
das ciências físicas e biológicas e desenvolveu de forma progressiva análises do 
funcionamento do sistema econômico e de suas inter-relações com o sistema ambiental.   

Outro fator de influência foi o Clube de Roma com a publicação do Relatório 
Meadows, de 1972 “The Limits to Growth”, o qual alerta para um cenário catastrófico devido 
à exaustão dos recursos ambientais, propondo um crescimento econômico “zero”.  

Com o advento da globalização, a humanidade passa a ter a visão de que a questão 
ambiental não se restringe à esfera local. Conforme Ferreira (2003, p.12), “a frase ‘pensar 
globalmente, agir localmente’ é um resumo do pensamento que passou a dominar os 
organismos ambientalistas de várias partes do mundo”. 

Para Amazonas (2004), passa a existir um debate entre duas correntes, uma 
defendendo o “crescimento zero” conhecida por “neo-malthusiana”, enquanto a outra vem 
propondo direito ao crescimento, indo tal debate desaguar na Conferência de Estocolmo em 
1972, a qual sugere a tese do Ecodesenvolvimento, onde desenvolvimento econômico e 
preservação ambiental não são incompatíveis, mas sim combináveis e interdependentes. 

O modo como as sociedades atuais são estruturadas representa um conflito frente ao 
desafio da sustentabilidade ecológica, por existir uma tensão entre economia e ecologia. A 
economia incentiva e estimula o processo de competição, expansão e dominação, enquanto a 
ecologia incentiva a cooperação, conservação e parceria. 

No que tange à consciência ecológica, os países ao desenvolverem seus programas de 
educação deveriam priorizar a conscientização das crianças sobre a importância de cuidar do 
meio ambiente. Também seria fundamental a disseminação de um conhecimento adequado da 
ciência ambiental. Conscientização e conhecimentos, juntos, poderiam realmente promover 
atitudes corretas e o desenvolvimento de habilidades específicas para a solução de problemas 
no futuro (FERREIRA, 2003). Ainda sobre o tema, Capra (2003) revela que entender os 
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princípios de organização ecológica significa pensar e perceber o mundo em que vivemos e 
sentir-se como parte integrante da natureza e não tê-la como nossa oponente.  

Explorando as riquezas da Terra, o modo capitalista de produção afeta diretamente o 
meio ambiente, provocando, muitas vezes, impactos negativos irreversíveis ou de difícil 
recuperação. Na atualidade, os riscos produzidos se espalham em quase todas as dimensões da 
vida humana, obrigando-nos a repensar a forma como agimos sobre o meio ambiente e as 
próprias relações sociais, e a questionar os hábitos de consumo e as formas de produção de 
mercadorias (BERNARDES & FERREIRA, 2003).  

A partir dessas preocupações e com a sensível modificação da percepção dos 
problemas ambientais e da utilização dos recursos naturais, surge a necessidade de criação de 
espaços especialmente destinados para a manutenção do meio natural, conservação da 
biodiversidade e proteção de ecossistemas naturais, ou pelo menos amostras deles. Tais 
espaços passam a ser conhecidos como unidades de conservação da natureza, objeto de estudo 
da próxima seção. 

 
4. Unidades de conservação 

4.1 Definição e estruturação 

Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), uma área 
natural protegida, conhecida como UC, “é uma superfície de terra ou mar consagrada à 
proteção e manutenção da diversidade biológica, assim como dos recursos naturais e culturais 
associados, e manejados por meio de meios jurídicos e outros eficazes” (COSTA, 2002, p.12). 

Por ser o meio ambiente bem de uso comum, a proteção ambiental é incumbência de 
todos, especialmente dos entes do poder público, em função de sua importância no combate às 
atividades produtivas degradantes. Segundo Dellazari (2003), a preservação dos ecossistemas 
florestais é tema de relevante interesse do Direito Ambiental, em face do importante papel das 
florestas no desenvolvimento de inúmeras espécies e sistemas vivos, os quais incluem os 
pastos, as savanas, os mangues, os estuários, os oceanos, os recifes de coral, as áreas 
ribeirinhas, as tundras e as florestas tropicais, destacando-se como tema de interesse 
internacional, na medida em que tais florestas, que têm como função os serviços de 
armazenagem de água, regulagem dos oceanos, além do fornecimento de madeira, 
representam fator para subsistência e perpetuação da biodiversidade e, como conseqüência, da 
própria humanidade. 

Cada espécie de unidade de conservação tem uma finalidade própria criada pela lei, 
dependendo dos atributos que justifiquem a sua proteção. 

Os benefícios aos seres humanos provenientes das chamadas áreas protegidas vão 
além dos oriundos da conservação da biodiversidade. Baseando-se nas medidas de criação das 
UCs e na preservação natural daí proveniente, pode-se citar  como exemplos a conservação 
dos recursos hídricos e das belezas cênicas, a proteção de sítios históricos e/ou culturais, a 
manutenção da fauna silvestre e da qualidade do ar e da água, além da ordenação do 
crescimento econômico regional. (HASSLER, 2005) 

Diversos sistemas ecológicos brasileiros foram atingidos por focos de queimadas e 
incêndios nas florestas, apresentando índices extremamente altos. O crescimento observado 
no número de unidades de conservação se revela como outro aspecto negativo importante que 
marca o período pós-Rio-92, por não ter sido acompanhado pelo incremento da capacidade de 
implantação, gestão e fiscalização dessas áreas. Ao contrário, verificou-se no período uma 
redução da capacidade operativa dos órgãos públicos responsáveis por elas. Entretanto, há de 
se considerar a importância do incremento na área de ecossistemas naturais. 

Graças à adesão dos governos estaduais e de proprietários privados e da atuação do 
governo federal, foi possível aumentar em aproximadamente 55% a área total sob 
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proteção legal no País. Este número é particularmente significativo quando se 
considera que ele está sendo comparado à soma das unidades de conservação criadas 
nas seis décadas anteriores (CAMARGO et al., 2002, p. 25). 

O Código Florestal de 1934 estabeleceu os primeiros conceitos de Parques Nacionais, 
Florestas Nacionais e Florestas Protetoras. O SNUC, instituído pela lei nº. 9.985, de 18 de 
julho de 2000, consolidou a estrutura normativa referente às Unidades de Conservação no 
Brasil, reunindo os instrumentos existentes utilizados até então e determinando critérios para a 
criação, a implantação e a gestão das UCs. 

“Dentre os vários objetivos do SNUC, cita-se no Capítulo II, Art. 4º, inciso XII: 
‘favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em 
contato com a natureza e o ecoturismo’” (KINKER, 2002, p.35). 

Nessa perspectiva, o ecoturismo aponta como atividade de destaque para o 
desenvolvimento dos recursos econômicos através do aproveitamento das áreas protegidas em 
unidades de conservação como atrativo para os visitantes. 

Entretanto, discute-se sobre a complexidade do processo de gestão que envolve esse 
nicho turístico, no intuito de que turismo e meio ambiente consigam encontrar um ponto de 
equilíbrio, o qual, segundo Ruschmann (1999) seria o ponto no qual a atratividade não fosse a 
causa da sua degradação. Nesse sentido, a motivação “contato com a natureza” seria um 
relevante argumento comercial, tornando a UC economicamente viável e sustentavelmente 
desenvolvida. 

A criação de uma estratégia para o estímulo dessa prática deve ser algo 
cuidadosamente planejado de modo que os riscos sejam minimizados e os benefícios 
enfatizados. Dessa forma, o turismo ecológico pode atuar como um legítimo instrumento para 
se alcançar geração de receita para as áreas visitadas, criação de empregos, além de contribuir 
para a promoção da educação ambiental e de conscientização sobre a conservação (BOO, 
1999). 
 

4.2 Aspectos históricos e econômicos 

A primeira Unidade de Conservação do Brasil data de 1937, trata-se do Parque 
Nacional de Itatiaia. Entretanto, a história das Unidades de Conservação brasileiras começou 
em fins do século XIX. Ainda em 1876, durante o Império, o político e engenheiro brasileiro 
André Rebouças propôs a criação de Parques Nacionais em Sete Quedas (PR), e Ilha de 
Bananal, nos rios Araguaia e Tocantis (TO), baseado na criação do Parque de Yellowstone 
(EUA).  

Jardins e hortos botânicos, criados a partir da chegada e instalação da família real 
portuguesa no Brasil foram áreas definidas com objetivos semelhantes aos de algumas 
categorias que compõem o sistema brasileiro de Unidades de Conservação (COSTA, 2002). 

A história das Unidades de Conservação demonstra preocupação maior voltada para 
questões de beleza cênica e contemplação da natureza. A discussão acerca da sustentabilidade 
econômica é assunto relativamente recente. São modernos os conceitos como: contabilidade 
ambiental, que traz em seu teor debates e discussões sobre passivo ambiental, valoração de 
bens ambientais, valor de não uso, quanto custa preservar e outros.        
 As áreas protegidas também têm objetivos econômicos embutidos em sua criação. 
Algumas iniciativas já demonstram na prática como se pode fomentar frentes de trabalho e 
renda com a criação de novas áreas protegidas, as quais devem ser bem gerenciadas, tendo-se 
como princípio o uso ordenado e o respeito à capacidade de suporte dos ambientes. Talvez o 
exemplo mais típico de aproveitamento econômico seja o do turismo, bastante adotado, 
sobretudo pelos Parques Nacionais. (HASSLER, 2005) 
 Em todo caso, há de se ressaltar a necessidade de conservação, que engloba a 
preservação e a utilização sustentada dos ambientes. 
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 Com base no que foi exposto, o item seguinte traz uma descrição da realidade 
encontrada no Parque Estadual Dunas de Natal. 
 
5. Parque Estadual Dunas de Natal: um estudo de caso 

O Parque Estadual Dunas de Natal, criado através do Decreto Estadual nº 7.237, de 22 
de Novembro de 1977, é a primeira UC implantada no Estado do Rio Grande do Norte.  
Nasceu da idéia de se definir uma área de conservação nas dunas costeiras, quando em 1977, 
planejou-se a construção de uma ligação viária entre as praias de Ponta Negra e Mãe Luíza. 

Era premente a necessidade de uma ação pró-ativa e preventiva por parte do governo 
do Estado, na área em questão, face da existência de uma favela próxima, com cerca de 
25.000 habitantes (números da época), bem como o uso desordenado dos recursos ambientais 
– a retirada de lenha, o uso de areia para construção civil e a realização de queimadas. 

Com a implantação da via, no período 1979/1981, surgiu a pressão sobre o ambiente, a 
especulação imobiliária e o povoamento do entorno. Firmou-se a convicção da necessidade de 
implantação de um modelo conservacionista para a área. Dessa forma, a Secretaria de 
Planejamento do Estado (SEPLAN), com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e do Museu 
Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ), montou um projeto específico para realizar levantamento 
ecológico e zoobotânico da área, denominado “Projeto Parque das Dunas – PPD”. 

A gestão do Parque está a cargo do IDEMA e a sua administração é exercida por uma 
bióloga, que coordena uma equipe de 108 pessoas, sendo: 05 técnicos, 11 auxiliares 
administrativos, 25 estagiários, 05 guias jovens, 02 professores da UFRN, 03 guardas 
patrimoniais, 07 faxineiros e 50 policiais do Pelotão Ambiental comandados por um capitão 
da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.  

Dos 1.172 hectares de área da Unidade de Conservação, 07 compreendem a área de 
uso público denominada Bosque dos Namorados, destinada às atividades de educação 
ambiental, lazer e turismo ecológico. Além disso, há uma área de manejo ambiental destinada 
à pesquisa científica, interpretação ambiental e recuperação de áreas degradadas e uma área 
de manutenção e fiscalização. 

Os principais objetivos da Unidade de Conservação são: garantir a preservação e 
conservação dos ecossistemas; proteger os recursos genéticos; possibilitar a realização de 
estudos e pesquisas científicas; preservar sítios de valor histórico, arqueológico e 
geomorfológico; oferecer condições para lazer, turismo ecológico e realização de atividades 
educativas e conscientização ambiental. 

O Parque Estadual Dunas de Natal possui cobertura vegetal nativa da Mata Atlântica 
e, em 1999, foi reconhecido pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica (RBMA), como Posto Avançado da Mata Atlântica Brasileira. A cobertura vegetal 
está representada em 80,0% pela Mata de Duna Litorânea, 10,0% pela formação das praias e 
sopé das Dunas e 10,0% pela Formação Vegetal Tabuleiro Litorâneo. Ademais, apresenta 
uma fauna nativa típica de ecossistemas costeiros terrestres, que em interação com os 
vegetais, são responsáveis pelo equilíbrio ecológico do ambiente natural. Muitas espécies 
animais são endêmicas, ou seja, só são encontradas neste tipo de ambiente. 

A unidade de conservação representa um oásis dentro da cidade, pelos benefícios que 
proporciona à oxigenação e purificação do ar. Possui uma vegetação densa que contribui para 
a estabilidade do solo e fixação das dunas, além de contribuir para a redução da temperatura 
do ar e para o aumento da qualidade de vida, representando uma opção de lazer para a 
população (CARVALHO, 2001).  

Enquanto unidade de conservação possui um planejamento macro denominado Plano 
de Manejo, o qual foi elaborado para o período de 1981 a 1983, tendo sido delineado 
espelhado no pensamento da década de 1970. É também, um documento com perfil 
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puramente ordenativo e racionalista, com visão preservacionista como pode ser observado 
quando de sua análise. 

O Plano de Manejo da unidade de conservação recomenda sua renovação num prazo 
máximo de três anos, independentemente do cumprimento das etapas, bem como do tempo 
decorrido de sua elaboração. Contudo, o mesmo ainda se encontra sem a devida e necessária 
revisão (CARVALHO, 2001).  

Os estudos técnicos consideram que 
o Plano de Manejo é preparado de acordo com as condições existentes, tanto sócio-
econômicas quanto políticas, mas como o processo de planejamento deve ser 
dinâmico, após decorridos quatro a cinco anos do início do plano de manejo, este 
deve ser revisado mediante uma avaliação cuidadosa, se possível, pela mesma 
equipe elaboradora do trabalho original, onde se determinam mudanças, se 
necessárias, de maneira que o plano continue sendo um instrumento útil para outro 
período de quatro a cinco anos (SILVA apud CARVALHO, 2001, p. 86).  

Elaborado sob a égide de princípios estáticos e normativos, o referido documento foi 
considerado completo para a época de sua criação. No entanto, não contemplou a participação 
da comunidade do entorno e também não incorporou nenhuma variável econômica que 
pudesse primar pela sua sustentabilidade. 

Com o objetivo de manter a sustentabilidade no que se relaciona às questões 
econômicas, foram adotadas medidas, tais como: formação de parcerias com empresas 
públicas e privadas, visando a minimizar custos de administração e manutenção do 
empreendimento; instituição da cobrança de taxa anual para acesso aos serviços e instalações 
da área do bosque, na condição copista; cobrança de taxa de entrada por parte de visitantes 
não sócios.  

A tabela abaixo mostra o resultado do trabalho da administração do Parque. 

TABELA 1 – Receitas e Despesas auferidas pela Unidade de Conservação, no período 1997 a 2002 
Ano Receitas Despesas Resultado 
1997 44.898,40 90.078,29 (45.179,80) 
1998 160.145,20 152.163,90 7.981,30 
1999 178.511,65 180.594,10 (2.082,45) 
2000 286.566,93 289.026,55 (2.459,62) 
2001 191.481,77 300.560,22 (109.078,45) 
2002 208.595,37 378.940,20 (170.344,83) 

Fonte: Freire (2004). 
 

Analisando os dados acima apresentados, percebe-se que as medidas adotadas não 
estão sendo suficientes para o alcance de um resultado financeiro economicamente viável. 

Levando-se em consideração as informações obtidas na pesquisa de campo, alguns 
aspectos observados contribuem para a situação atual, merecendo, portanto, atenção em 
alguns fatores que poderiam colaborar para o alcance da eficiência no uso controlado dos 
recursos ambientais, para o envolvimento da comunidade e para a reversão do déficit 
econômico apresentado, tais como: a elaboração do regimento interno sugerido pelo Plano de 
Manejo; a implementação da revisão do Plano de Manejo; a contratação de uma empresa de 
auditoria ambiental para averiguar o cumprimento do Plano de Manejo; a formação de uma 
equipe treinada para o trabalho de recepção dos usuários; a implementação de um sistema 
diferenciado de cobrança para a comunidade do entorno; o acompanhamento e controle do 
vencimento de cadastro dos usuários; a negociação de majoração nas contribuições das 
empresas conveniadas e a busca de novas parcerias; a busca de parcerias com empresas 
participantes do Pólo Turístico Costa das Dunas para promoção de uma campanha de 
divulgação no rádio e televisão; a elaboração de novas formas de interpretação; a promoção 
de campanhas esclarecedoras sobre a importância da UC e o incentivo à participação da 
comunidade e usuários no processo de planejamento; a inclusão de medidas de 
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acompanhamento e controle para manter a efetividade da proteção ambiental diante das 
demandas da comunidade do entorno; o monitoramento através de indicadores, verificando a 
aplicação das propostas, a efetividade das ações, identificando desvios e atualizando decisões 
e, por fim; o incentivo planejado à prática do ecoturismo aproveitando todo o potencial 
atrativo do Parque Estadual Dunas de Natal. 

Deve-se atentar para o fato de que as estratégias de ação adotadas devem ser sempre 
orientadas no sentido de buscar a solução e/ou minimização de conflitos, assegurando 
sustentabilidade ecológica, econômica e social para a unidade de conservação. 
 

6. Considerações finais 

O debate teórico acerca da sustentabilidade econômica, extrapolando a preocupação 
com a beleza cênica e a contemplação da natureza em unidades de conservação, é assunto 
recente de discussão na comunidade teórica. 

O debate atual aponta para medidas que envolvam sinergicamente a preservação dos 
ecossistemas e uma gestão que desenvolva práticas baseadas em um estudo mais apurado de 
viabilidade econômica. 

A realização da presente pesquisa, dentro desse contexto, observou que o Parque 
Estadual Dunas de Natal caracteriza-se atualmente como uma unidade de conservação 
economicamente inviável, não possuindo, portanto, autonomia e independências financeiras. 

Os resultados sinalizam uma atividade gestora que subutiliza o potencial do 
empreendimento. Os aspectos abordados no item anterior, encontrados na pesquisa de campo, 
colaboram para o alcance de uma administração economicamente rentável e, dentro destes, o 
estímulo à prática do ecoturismo precisa ser percebido como uma alternativa chave para os 
resultados financeiramente viáveis. Ademais, como discutido anteriormente, é uma legítima 
oportunidade para não apenas gerar receitas, como também para desencadear um processo de 
conscientização ecológica e educação ambiental. 

Por fim, cabe ressaltar a importância do planejamento para que essa alternativa não 
seja gradativamente degradante, mas sim sustentavelmente desenvolvida. 
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