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Resumo

As mudanças climáticas que consistem no expoente principal da crise contemporânea na
relação entre sociedade e natureza afetam todas as atividades humanas. Em função desse
cenário, novos arranjos de planejamento e gestão devem ser embasados por ações
contextualizadas nos princípios do desenvolvimento de baixo carbono. Assim, este artigo
avaliou os impactos do turismo na Unidade de Conservação (UC) Parque Nacional de
Sete Cidades (Piauí-Brasil), com ênfase no inventário das fontes de emissão de dióxido
de carbono (CO2) dos visitantes. Para tanto, metodologicamente, utilizou-se pesquisas
bibliográfica e de campo. Com base na pesquisa, constatou-se que a média das emissões
per capita dos visitantes na UC foi de 15,1 kgCO2 por dia, abaixo da média de emissões
dos visitantes no mundo que é de 55,5 kgCO2 por dia, tendo como principal vetor, o
consumo de combustíveis, que respondeu por 78,2% das emissões e a produção de lixo
com 21,8%.

Resumo expandido
Introdução

O turismo é vítima e ao mesmo tempo um dos vetores das mudanças climáticas,
devido a estreita relação entre turismo e clima, e o crescimento substancial das emissões
de carbono provenientes dos diversos segmentos turísticos.
Portanto, diante desse panorama de intensificação de mudanças climáticas,
derivado do aumento das emissões de carbono decorrentes das atividades turísticas, fazse necessário a inserção de medidas sustentáveis para a modificação desse quadro. Para
tanto, diversas propostas conceituais e metodológicas vêm sendo discutidas para conciliar
as metas econômicas, com as ecológicas e as sociais. Dentre as quais, aponta-se o
desenvolvimento de baixo carbono e seu subconjunto, o turismo de baixo carbono.
Como medida essencial direcionada a atingir os objetivos do turismo de baixo
carbono está a elaboração de inventários das fontes de emissão de carbono dos atores
turísticos locais, conforme observa a Organização Mundial do Turismo - OMT (2008),
pois esse instrumento é fundamental para construção de cenários climáticos de modo a

apoiar a tomada de decisão de planejadores e gestores. Assim, esse artigo objetivou
avaliar os impactos do turismo no Parque Nacional de Sete Cidades (PNSC), com base
no inventário das fontes de emissões de CO2 dos visitantes.
Metodologia
O inventário das fontes de emissão de carbono dos visitantes da UC foi centrado na
metodologia proposta pelo IPCC e pelo Departamento de Energia e Mudanças Climáticas
do Governo do Reino Unido, em inglês Department for Energy and Climate Change, com
ênfase nos manuais “Diretrizes para Inventários Nacionais dos Gases do Efeito Estufa” e
“Metodologia para Valores de Conversão dos Gases do Efeito Estufa” respectivamente
(DECC, 2012; IPCC, 2006).
Resultados e discussão
Enfatiza-se que as emissões de CO2 do PNSC foram definidas a partir das fontes
de produção de lixo orgânico e inorgânico, e consumo de combustíveis nas viagens
terrestres. Assim, a produção média de lixo mensurada no período de coleta na UC foi de
65,0 kg por dia de visitação.
Constatou-se também que a média de visitantes nos meses de janeiro, julho e
dezembro foi de 57 visitantes por dia no PNSC, com geração de lixo per capita de 0,13
kg/dia. Embasado nesses dados, observou-se que as emissões de CO2 derivadas da
geração de lixo orgânico e inorgânico por dia de visitação na UC foi de 16,4 kgCO2, com
média per capita de 0,24 kgCO2.
Em função dessa configuração, concorda-se com a assertiva de Beni (2007), Hall
(2004) e Gossling (2002), de que a problemática dos resíduos sólidos afeta
expressivamente a experiência turística, em virtude da falta de fiscalização dos órgãos
competentes, e de educação ambiental dos usuários dos destinos turísticos.
No que concerne a categoria consumo de combustíveis decorrentes das viagens
terrestres observou-se que em média, os visitantes do PNSC, percorreram 284,4 km para
chegarem ao parque, sendo que a média de emissões de CO2 do carro de passeio foi de
42,6 kgCO2 por viagem, e as de ônibus 16,2 kgCO2 por viagem.
Logo, detectou-se que o transporte individual contribuiu de forma mais
expressiva para as emissões de CO2 do que os outros modais de transporte, com 14,9
kgCO2 per capita contra 5,4 kgCO2 do transporte coletivo. Essa contextualização decorreu
do fato do consumo de distintos combustíveis provocarem emissões diferentes. Inclusive,
em virtude dos transportes coletivos terem uma capacidade de carga superior,
ocasionaram como consequência a diminuição nas emissões per capita. Tal quadro se
coadunou com a concepção de Borken-Kleefeld, Fuglestvedt e Berntsen (2013), de que o
transporte individual contribui expressivamente com as emissões de CO2 dos
deslocamentos turísticos.
Em função dessa conformação, salienta-se a recomendação da OMT (2009;2008)
e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, em inglês World Travel & Tourism
Council – WTTC (2013), que faz-se mister repensar medidas para redução das emissões
através da eficiência tecnológica, como condição essencial para a implementação do
turismo de baixo carbono.
Em conformidade com os dados investigados, identificou-se que a avaliação dos
impactos do turismo, com ênfase no inventário das fontes de emissão de CO2 no PNSC,
revelou que o agente fundamental que contribuiu para as emissões foi o consumo de
combustíveis nas viagens terrestres, o qual respondeu por 78,2% das emissões, seguido
pela geração de resíduos sólidos com 21,8%.

Considerações finais
Este artigo analisou os impactos do turismo na UC PNSC, assentado no inventário
das fontes de emissão de carbono dos visitantes, utilizando como variáveis analíticas a
produção de lixo orgânico e inorgânico, e o consumo de combustíveis nas viagens
rodoviárias.
Dessa forma, observou-se que os principais impactos derivaram do consumo de
combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, tanto no deslocamento quanto na visita
à UC, pois os visitantes adotavam o carro de passeio e o ônibus como principais meios
de transporte, assim a categoria transporte respondeu por 78,2% das emissões totais
investigadas, e a produção de lixo orgânico e inorgânico equivaleu a 21,8% do total.
Outrossim, salienta-se que as mudanças climáticas confrontadas com os princípios
do turismo de baixo carbono, revelaram que os impactos do turismo decorrentes das
emissões de CO2 na visitação à UC podem ser mitigados, através da substituição dos
combustíveis fósseis por fontes menos poluentes, como o etanol e outros
biocombustíveis, e por investimentos em outros modais de transporte, como bicicleta,
trem e ônibus com tecnologias ecoeficientes. Acrescenta-se que aliado a incorporação das
mudanças na matriz tecnológica, relevou-se como medidas essenciais, o desenvolvimento
de programas de sensibilização ambiental com os prestadores de serviços turísticos e
visitantes.
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