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RESUMO 

Piaçabuçu é um município alagoano que fica situado às margens do rio São Francisco, essa região faz 
parte de uma Área de Proteção Ambiental - APA, e recebeu esse título pelo seu rico ecossistema formado 
por dunas, mangues, vegetação de mata atlântica, coqueirais, aves migratórias, tartarugas marinhas. 
Desse modo, torna-se questionável a percepção ambiental dos indivíduos que estão envolvidos com o 
turismo na região. Nesta pesquisa buscou-se avaliar de que forma se dá a percepção ambiental dos 
visitantes excursionistas e trabalhadores do turismo na Foz do rio São Francisco, em Piaçabuçu-AL. Foi 
realizado um estudo transversal descritivo com abordagem qualiquantitativa, através da metodologia de 
interpretação de caráter exploratório. A aplicação dos questionários e entrevistas se deu na Foz do São 
Francisco em Piaçabuçu-AL, totalizando 750 participantes da pesquisa, que foram divididos em dois 
grupos: visitantes excursionistas (G1) e trabalhadores do turismo (G2). A assinatura do TCLE foi 
realizada in loco, com perguntas e informações especificas sobre a realidade do local e a percepção 
ambiental. A tabulação dos dados e a análise descritiva foram realizadas no Microsoft Office Excel®, 
versão 2013. Observou-se, que a percepção varia dependendo da origem, faixa etária, gênero, profissão, 
escolaridade e renda familiar. Do ponto de vista da responsabilidade ambiental, verificou-se que 98,13% 
dos excursionistas; 92,05% dos guias; e 100% dos informantes afirmaram ter simpatia pelas causas 
ambientais. Contudo, 89,73% dos excursionistas; 94,12% dos guias; e 100% dos informantes julgaram 
o turismo como propulsor de desenvolvimento econômico e qualidade de vida local. Constatou-se, que 
os excursionistas entrevistados se sentiram satisfeitos a respeito da qualidade do passeio, totalizando 
83,19% de grau de satisfação. Cada indivíduo possui diferentes percepções sobre determinados temas, 
e isto está intimamente relacionado com características intrínsecas de cada um. No entanto, os visitantes 
excursionistas e os trabalhadores do turismo da Foz, enxergam neste atrativo turístico natural uma 
oportunidade de progresso econômico mais rápido e maiores benefícios na qualidade de vida da 
população local.  
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