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RESUMO

O objetivo do trabalho foi caracterizar o perfil dos visitantes da praia de Grumari,
durante o período de agosto de 2015 a julho de 2016. Foi possível identificar o nível de
percepção dos usuários sobre a praia, assim como suas preferências e críticas. Para
uma análise mais precisa os dados foram segmentados por estações do ano, pois assim,
foi possível particularizar, de modo sazonal, o perfil dos visitantes. De um modo geral, o
público se mostrou rotineiro, visto que 43% frequenta a praia mais de dez vezes ao ano,
são  instruídos  e  oriundos  da  Zona  Oeste  da  cidade  (67,50%).  Apresentou  ter  um
conhecimento superficial que a praia estava localizada em uma unidade de conservação
(48,50%), o tempo médio de permanência foi de 2 a 6 horas, já o tamanho dos grupos foi,
majoritariamente,  formado por  2 a 4 pessoas (75%). A principal  atividade eleita foi  o
banho de mar (53%), sendo o mar a maior atrativo. O público se mostrou indiferente ou
pouco informado sobre os problemas encontrados na praia (38%), o entendimento sobre
a importância da restinga para a praia foi caracterizado como superficial (40%). No verão
constatou-se que os visitantes são pouco informados, descentralizados regionalmente,
com o maior número de pessoas que visitam a praia pela primeira vez e os maiores
grupos.  No  outono  foi  identificado  um  público  com  maior  conhecimento  sobre  a
importância da restinga, mais assíduos na visitação, o maior número de pessoas que
estão desacompanhadas e os que mais pediram por segurança. Na estação do inverno
foi observado o menor número de pessoas com nível superior (35,14%) e o maior com
ensino médio (64,86%).  Na primavera,  o  público foi  caracterizado com o maior  nível
superior (65,22%) e, juntamente com o verão, apresentou o menor conhecimento sobre a
unidade de conservação.

Palavras chave: ecossistemas de restinga, área protegida, uso público, Praia de
Grumari,



ABSTRACT

This study aimed to characterize the profile of visitors of Grumari beach between August
2015 and July 2016. It was possible to identify the level of perception of users on the
beach, as well as their preferences and options. For a more accurate analysis, the data
were  segmented by  seasons.  This  way,  it  was  possible  to  particularize  the  profile  of
visitors seasonally. In general, the public seemed to be regular because 43% of it go to
the beach more than ten times a year, they are educated and they are from west zone of
the city (67.50%). The visitors seemed to have superficial awareness that the beach was
in a conservation unit (48.50%), the mean stay time was between 2 and 6 hours, and the
groups were mainly composed of 2 to 4 people (75%). The main activity chosen by them
was the sea bath (53%) because the beach was considered the most attractive point. The
public showed itself indifferent or little informed about the problems found on the beach
(38%),  the  understanding  about  the  importance  of  sandbank  to  the  beach  was
characterized as superficial (40%). In the summer, it was verified that the visitors are little
informed, regionally decentralized, with the largest number of people visiting the beach for
the first  time and the with the largest groups. In the autumn, the public showed more
knowledge about the importance of sandbank and it is more assiduous and it is in that
season that  people go to the beach by themselves and the one who asked for  more
safety. In the winter, it was observed the lowest number of people with a higher education
(35.14%) and the highest number with high school education (64,86%). In the spring, the
public was characterized with the highest education level (65.22%) and, with summer, it
presented the least knowledge level about the conservation unit.

Key words: coastal plain ecosystem, protected area, public use, Grumari beach,
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1 INTRODUÇÃO

A  forte  concentração  da  população  em  centros  urbanos,  o  aumento  de

automóveis,  entre  outros  fatores,  são  os  principais  responsáveis  pela  ampliação  da

recreação em áreas naturais,  principalmente em países desenvolvidos (TAKAHASHI,

1998).  Nos últimos anos, essa procura tem se intensificado como meio de “fuga” do

estresse que a cidade proporciona,  por isso,  em seu momento de lazer as pessoas

procuram por essas áreas naturais.

A  visitação  em  Unidades  de  Conservação  (UC)  tem  aumentado  devido  à

popularidade do turismo ecológico, portanto, existe a necessidade de conciliar o uso

público com a preservação da biodiversidade e demais recursos naturais nos espaços

ambientais. Isso não significa restringir a visitação, mas sim possuir um planejamento

para minimização dos efeitos negativos da visitação (LEUZINGER, 2010).

O termo uso público é definido como o usufruto gozado pela população,  com

objetivos recreacionistas, educacionais, científicos ou religiosos (MAGRO, 1999). Esse

termo  é  utilizado  para  caracterizar  as  atividades  exercidas  nas  Unidades  de

Conservação (UCs), desde que essas pessoas utilizem de modo indireto naquelas de

proteção integral e de modo consciente nas de uso sustentável.

O plano de manejo para essas áreas é fundamental, pois permite que se delimite

o  zoneamento adequado,  em que serão estabelecidas as  áreas que podem ou não

serem  visitadas,  a  fim  de  preservar  a  biodiversidade  (LEUZINGER,  2010).  Esta

constatação é essencial, pois tendo um estudo de uso público da UC, o plano de manejo

da respectiva área torna-se mais eficiente em sua implementação.

O Sistema Nacional  de Unidade de Conservação (SNUC),  criado em 2000,  é

composto por um conjunto de Unidades de Conservação (UC). Elas são divididas em

doze categorias de manejo,  que se diferenciam quanto à forma de proteção e usos

permitidos, sua administração e responsabilidade podem ser federal, estadual, municipal

ou particular.

Estas UCs são divididas em dois grupos principais: Unidades de Conservação de

Proteção Integral e Unidade de Conservação de Uso Sustentável. As primeiras precisam

de maiores cuidados e permite o mínimo de intervenção humana, já a segunda os
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recursos naturais podem ser utilizados de forma direta e sustentável (MMA, 2011).

A praia de Grumari localiza-se dentro de uma Unidade de Conservação (UC), o

Parque  Natural  Municipal  de  Grumari,  localizado  entre  os  bairros  do  Recreio  dos

Bandeirantes e Barra de Guaratiba, no município do Rio de Janeiro. O Parque apresenta

uma beleza cênica de grande valor, possui a maior área de preservação de restinga do

município,  além  de  dispor  de  sete  praias,  a  de  Grumari  (mais  conhecida),  Abricó

(naturalismo) e outras cinco de difícil acesso: praia do Meio, praia Funda, praia do Diabo,

praia dos Búzios e do Perigoso. A praia de Grumari foi a escolhida para o estudo, pois

apesar  de  já  possuir  um  plano  de  manejo,  existem  poucos  trabalhos  acadêmicos

referentes ao assunto, além de ser a mais visitada.

O  trabalho  tem  por  objetivo  caracterizar  o  perfil  dos  visitantes  da  praia  de

Grumari,  durante  o período de agosto  de 2015 a julho de 2016.  Em seus objetivos

específicos visa avaliar o conhecimento dos usuários sobre a importância da Unidade de

Conservação, identificar as práticas e usos desses visitantes e compreender se existem

variações sazonais do público.

Com este  estudo,  será  possível  elaborar  sugestões que visem a melhoria  da

infraestrutura da praia e do uso público, bem como, o aperfeiçoamento das informações

para os visitantes da UC.

Esses dados podem ajudar a identificar se ocorreu variação do uso público ao

longo  do  ano,  principalmente  nas  diferentes  estações.  Caracterizar  essa  variação  é

importante,  pois  assim,  é  possível  propor  sugestões  específicas  para  cada  período

específico.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA

Um dos principais motivos para a criação das Unidades de Conservação cuja

categoria prevê a visitação e o uso público é permitir o acesso das pessoas às áreas

naturais.  Acredita-se  que  o  contato  com  a  natureza  traga  diversos  benefícios  aos

indivíduos  e  que  as  áreas  protegidas  possam  desempenhar  um  valioso  papel  de

formadoras  na  consciência  ambiental,  desde  que  o  indivíduo  tenha  uma  relação

participativa com estes ambientes (BARROS, 2003).
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O  conhecimento  sobre  o  perfil  dos  visitantes,  incluindo  suas  percepções  e

demandas, é essencial na elaboração de planos de manejos. Dados como o volume,

frequência e as características da visitação são elementos norteadores para traçar os

planos e estratégias do manejo, caso contrário a visitação pode trazer diversos impactos

negativos (VALLEJO, 2013)

Segundo Takahashi (1998), as informações sobre as características dos usuários

ajudam  a  compreender  o  comportamento  dos  mesmos,  e  assim,  aumenta  o

profissionalismo do manejo, além de melhorar a qualidade da experiência dos visitantes.

A  caracterização  do  perfil  dos  visitantes  é  a  principal  estratégia  para  melhor

conhecer  e  satisfazer  as  necessidades  dos  usuários.  Ao  mesmo  tempo  é  possível

desenvolver  programas  preventivos  destinados  aos  visitantes,  a  fim  de  que  suas

atividades produzam o mínimo impacto possível sobre os ambientes naturais e culturais

(FREITAS, MAGALHÃES e GUAPYASSÚ, 2002).

Conforme destacado pelos autores, o questionário aplicado neste trabalho tem

por objetivo conhecer o tipo de público e a forma como utilizam a praia, pois é através

desse conhecimento que se torna possível a caracterização do visitante.

Conhecer as características básicas dos visitantes permite compreender melhor

quem, quantos, quando, onde e de que modo as pessoas recebem os benefícios das

áreas silvestres (ROGGENBUCK E LUCA apud TAKAHASHI 1998). A praia de Grumari

possui numerosos benefícios para o município, mas principalmente para as áreas do seu

entorno  como,  por  exemplo,  espaço  de  lazer,  incentivo  as  pesquisas  científicas,

preservação de espécies animais e vegetais, educação ambiental, entre outros. Por este

motivo, procurar entender esses benefícios e a maneira como são utilizados é essencial

para o aperfeiçoamento dos mesmos.

sugestões ou críticas sobre a praia.

Como  método  de  obter  informações  foi  utilizado  um  questionário,  o  qual  foi

aplicado ao público  da praia.  Segundo Gil  (2008),  o  questionário  é  uma técnica  de

investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas as pessoas

com  o  propósito  de  obter  informações.  O  autor  ainda  explica  que  construir  um

questionário  consiste  basicamente  em  traduzir  objetivos  da  pesquisa  em  questões

específicas.

Para aplicação dos questionários se utilizou de entrevistas, as quais existem três
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metodologias:  aberta,  estruturada e semiestruturada. Na primeira,  respectivamente,  o

entrevistador introduz o tema e o entrevistado tem a liberdade para discorrer sobre. A

segunda é elaborada mediante perguntas fechadas, ou seja, previamente formuladas e

tem se o cuidado de não fugir a elas, geralmente são utilizadas em censos. Na última,

combinam perguntas abertas e fechadas, onde o pesquisador deve seguir um conjunto

de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao

de uma conversa informal (BONI E QUARESMA, 2005).

Na entrevista semiestruturada o entrevistador deve ficar atento para dirigir, caso

seja  necessário,  a  discussão  para  o  assunto  que  o  interessa  fazendo  perguntas

adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou até mesmo, redirecionar o

assunto,  caso  o  entrevistado  tenha  se  desvirtuado  do  tema  (BONI  E  QUARESMA,

2005).

Neste  trabalho,  por  questões  metodológicas,  foi  escolhida  a  entrevista

semiestruturada para a formulação dos questionários,  pois  permite  que se aborde o

tema proposto sem o risco do entrevistado “fugir” do eixo, e ainda, tenha liberdade para

propor outras opiniões. Como mencionado anteriormente, o trabalho aborda questões

como, o nível de conhecimento sobre restinga, praia e Unidade de Conservação. Com

estes temas,  seria  inviável  elaborar  uma entrevista  aberta,  pois  se corria  o  risco do

entrevistado se desvirtuar demasiadamente do tema, já na estruturada poderiam ocorrer

erros na compreensão da pergunta.

2.1 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

A criação de territórios protegidos tornou-se uma estratégia para a preservação e

conservação  de  áreas  naturais,  dentre  elas,  as  que  foram  degradadas  de  diversas

formas e por diferentes atores ao longo dos anos. Esta ferramenta auxilia o governo a

ter  maior  controle  sobre  essas  áreas,  e  assim,  evitar  sua  degradação  através  de

dispositivos legais.

Para iniciar a discussão é necessário esclarecer a distinção entre alguns termos,

e assim, não gerar dúvidas quanto à nomenclatura. Segundo Leuzinger (2010) espaços
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territoriais especialmente protegidos (ETEP) é um gênero que inclui áreas protegidas,

unidades de conservação e demais espaços de proteção específica. Define ETEP como

qualquer espaço ambiental, assegurado pelo Poder Público, que possua uma proteção

jurídica, integral ou parcial, sobre seus atributos naturais.

Segundo Medeiros (2006), Áreas Protegidas (APs) são espaços territorialmente

demarcados cuja principal função é a conservação e/ou a preservação dos recursos,

naturais e/ou culturais, a elas associados.

Medeiros (2006) faz uma importante diferenciação entre os termos “tipologias” e

“categorias”,  ambos sinalizam apenas uma organização hierarquizada da criação de

áreas  protegidas  no  Brasil.  A  “tipologia”  é  uma área  protegida  específica,  a  qual  é

legalmente  instituída  ou assegurada pelo  poder  público  (por  exemplo,  a  unidade de

conservação ou  reserva  legal).  O termo “categoria”  designa as  subdivisões  de  uma

tipologia, por exemplo, a tipologia “unidade de conservação” é composta por diversas

categorias como, a APA (Área de Proteção Ambiental), RESEX (Reserva Extrativista),

Parque etc (Figura 2.1). O autor faz uma ressalva, destacando que esse critério não é

inflexível,  pois no sistema brasileiro foi  comum a inversão, ou seja, uma tipologia se

tornou categoria e vice e versa.

APA
Unidade de

Tipologia: Categoria:

Conservação
Parque

Figura 2.1 - Fluxograma das diferenças e hierarquia entre tipologia e categoria (exemplo de uma APA
e Parque)

O  SNUC (MMA,  2011)  define  Unidades  de  Conservação  como  espaços  com

características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade

de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats

e  ecossistemas  do  território  nacional  e  das  águas  jurisdicionais,  preservando  o

patrimônio biológico existente.

Atualmente,  a  legislação  que  regulariza  e  define  esses  termos  é  o  Sistema

Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), o qual foi criado no ano 2000 pela Lei nº
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9.985, conhecida como Lei do SNUC. Nesse Sistema, são elencadas doze categorias de

Unidade de Conservação, cujos objetivos específicos se diferenciam quanto à forma de

proteção e usos permitidos. Em seu artigo 7º, essas categorias são divididas em dois

grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável (BRASIL, 2000).

Unidades de Proteção Integral  tem o objetivo básico de preservar  a natureza,

sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais e com o mínimo de

intervenção humana. As Unidades de Uso Sustentável permitem a exploração de seus

recursos naturais renováveis, de forma que preserve a biodiversidade e demais atributos

ecológicos,  e de uma maneira socialmente justa e economicamente viável  (BRASIL,

2000).

Leuzinger (2010) explica que uma UC de Proteção Integral é proibido o uso direto

de  seus  recursos  naturais,  mas  em alguns  casos,  admite-se  o  desenvolvimento  de

pesquisa científica, educação ambiental e turismo ecológico.

Segundo o SNUC as doze categorias de manejo são definidas da seguinte forma

(BRASIL, 2000):

Uso Sustentável:

● Área de Proteção Ambiental:  área em geral extensa, com certo grau de ocupação

humana, dotada de atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade

de vida e o bem-estar das populações.

● Área de Relevante Interesse Ecológico: área de pequena extensão, com pouca ou

nenhuma ocupação humana e com características naturais singulares, cujo objetivo é

manter  ecossistemas  naturais  de  importância  regional  ou  local  e  regular  o  uso

admissível dessas áreas. Permite a existência de propriedades privadas em seu interior.

● Floresta Nacional: área com cobertura florestal onde predominam espécies nativas,

cujo principal objetivo é o uso sustentável e diversificado dos recursos florestais e a

pesquisa científica.

● Reserva Extrativista: área natural com o objetivo principal de proteger os meios, a vida

e a cultura de populações tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, ao

mesmo tempo, assegurar o uso sustentável dos recursos naturais existentes.
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● Reserva de Fauna: área com populações animais de espécies nativas, terrestres ou

aquáticas, onde são incentivados estudos técnicocientíficos sobre o manejo econômico

sustentável dos recursos faunísticos.

● Reserva  de  Desenvolvimento  Sustentável:  área  natural  onde  vivem  populações

tradicionais  que  se  baseiam  em  sistemas  sustentáveis  de  exploração  dos  recursos

naturais.

● Reserva Particular do Patrimônio Natural: área privada criada para proteger a 

biodiversidade a partir de iniciativa do proprietário

Proteção Integral:

● Estação Ecológica: área destinada à preservação da natureza e à realização de 

pesquisas científicas.

● Reserva  Biológica:  área  destinada  à  preservação  da  diversidade  biológica,  onde

podem  ser  efetuadas  medidas  de  recuperação  de  ecossistemas  alterados  e  de

preservação  e  recuperação  do  equilíbrio  natural,  da  diversidade  biológica  e  dos

processos ecológicos naturais.

● Parque: área destinada à proteção dos ecossistemas naturais de grande relevância

ecológica  e  beleza  cênica,  onde  podem  ser  realizadas  atividades  de  recreação,

educação e interpretação ambiental, e desenvolvidas pesquisas científicas.

● Monumento Natural:  área que tem como objetivo básico a preservação de lugares

singulares,  raros  e  de  grande  beleza  cênica.  Permite  a  existência  de  propriedades

privadas em seu interior.

● Refúgio de Vida Silvestre:  ambiente natural  onde se asseguram condições para a

existência  ou  reprodução  de  espécies  ou  comunidades  da  flora  local  e  da  fauna

residente ou migratória. Permite a existência de propriedades privadas em seu interior.

O  SNUC  é  composto  pelo  conjunto  de  unidades  de  conservação  federais,

estaduais, municipais e particulares. Tem como objetivo melhorar o desempenho das

UC, e assim, aprimorar sua gestão, de forma que todas tenham um planejamento e

administração integrada. Garante que espaços significativos e ecologicamente viáveis

das  diferentes  populações,  habitats  e  ecossistemas  estejam  adequadamente

representados no território nacional e nas águas jurisdicionais (BRASIL, 2000).
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Além  da  conservação  de  ecossistemas  e  da  biodiversidade,  as  UC  também

geram  renda,  emprego,  desenvolvimento  e  melhoria  na  qualidade  de  vida  das

populações locais. O Brasil possui aproximadamente 17% do seu território continental

protegido por UC, em números absolutos o país ocupa o 4º lugar em quantidade de área

continental destinada a unidades de conservação (MMA, 2011).

Vale  ressaltar  que  em  tamanho  de  área  preservada,  o  Brasil  apresenta  um

destaque, porém isso não ocorre na qualidade da preservação. Possuir uma ampla área

de cobertura não é sinônimo de uma conservação eficaz e bem planejada.

A criação de UC visa conscientizar a população sobre seus benefícios, melhorar a

relação das pessoas com a natureza, preservar o patrimônio biológico, desenvolvimento

de atividades econômicas e sustentáveis, entre outras funções.

O SNUC elenca os seguintes objetivos (BRASIL, 2000):

 Contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas e 

dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;

 Proteger as espécies ameaçadas de extinção;

 Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais;

 Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;

 Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza 

no processo de desenvolvimento;

 Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;

 Proteger as características relevantes de natureza geológica, morfológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;

 Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;

 Proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos 

e monitoramento ambiental;

 Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;

 Favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental e 

a recreação em contato com a natureza;
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 Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura

e promovendo-as social e economicamente.

Em  muitos  casos  esses  objetivos  nem  sempre  são  alcançados,  e  quando

alcançados, não ocorrem do modo esperado pelo SNUC. Podem gerar mais conflitos

que benefícios aos envolvidos, ao contrário do que a constituição prevê. Os conflitos

perpassam por questões fundiárias, comunidades tradicionais, usos indevidos das áreas

destinadas à preservação, entre outros problemas.

As  categorias  APA  e  Parque  são  as  de  maior  representatividade  no  SNUC,

ambas protegem 53% de toda área abrangida por UC no Brasil. O primeiro Parque a ser

criado no Brasil  foi  o Parque Nacional  de Itatiaia no ano de 1937, hoje somam 273

parques, entre federais, estaduais e municipais (MMA, 2011).

O  Parque  Natural  Municipal  de  Grumari  (PNMG)  se  enquadra  na  tipologia

Unidade de Conservação, e na categoria como Parque, tema que terá maior destaque

neste trabalho.

A área em estudo é categorizada como Parque (proteção integral), portanto, não

permite a ocupação humana e o uso de seus recursos naturais só é permitido se for

realizado de forma indireta. Segundo o SNUC é definido como:

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (SNUC,
2000).

O § 4º do Art. 11, declara que “as unidades dessa categoria, quando criadas pelo

Estado ou Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque

Natural Municipal”. Na área em estudo deste trabalho, o Parque foi criado pela Prefeitura

do Rio de Janeiro no ano de 2001.

Conforme  explicado  acima,  o  PNMG,  legalmente,  permite  o  uso  de  práticas

recreativas,  educacionais  e  realização  de  pesquisas,  mas  de  modo  controlado  e

consciente. Na prática, dentro do Parque existe uma comunidade local, a qual relata

residir nas terras antes da área se tornar uma UC. Este tema, sobre a legalidade da

posse  de  terras,  é  bem complexo  e  de  grande  relevância,  porém não  cabe  a  este

trabalho discorrer sobre o assunto.
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2.3 USO PÚBLICO

A  visitação  em  área  protegidas  pode  ser  entendida  como  as  atividades

educativas, recreativas e de interpretação ambiental, que proporcionam aos visitantes a

oportunidade  de  conhecer,  entender  e  valorizar  os  recursos  naturais  e  culturais  ali

presentes (MMA, 2005).

Para Magro (1999) os termos uso público e recreação estão relacionados, servem

para  designar  as  atividades  desenvolvidas  nas  áreas  naturais.  A  nomenclatura  uso

público é utilizada pelos órgãos oficiais e, está relacionada ao manejo de áreas naturais.

É definido como usufruto gozado pelo poder público, quer seja recreacionista, educador,

pesquisador ou religioso.  A nomenclatura  recreação é adotada na linguagem técnica

internacional  pelos  especialistas  em  lazer,  o  qual  é  entendido  como  atividades  de

diversão exercidas durante o tempo livre.

Vallejo (2013) identifica três grupos de atores que estão diretamente envolvidos

no uso público das áreas protegidas: os gestores, os visitantes e os prestadores de

serviços. Para o autor, os gestores possuem o papel de controle territorial tendo como

referência  a  elaboração  do  Plano  de  Manejo,  já  os  visitantes  são  os  atores  mais

diversificados  do  ponto  de  vista  numérico  e  qualitativo,  são  os  consumidores  dos

atrativos,  sendo que este mesmo consumo pode envolver  diferentes motivações.  Os

prestadores de serviços são os que promovem e/ou atuam na exploração do turismo

através de agências, guias, meios de hospedagem, alimentação e comércio de produtos.

O termo uso público pode ser utilizado de uma maneira abrangente, de forma que

indique o uso das unidades de conservação pelo público,  através da visitação e do

turismo, independentemente da motivação/atividade (contemplação, recreação, esporte,

observação) ou do segmento do turismo como, por exemplo, o ecoturismo e turismo de

aventura (RODRIGUES, 2009).

O uso público contempla todos os tipos de usos: os diretos e indiretos, segundo o

SNUC (BRASIL, 2000), os primeiros estão associados à coleta e uso comercial ou não,
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dos recursos naturais. O segundo é aquele que não envolve o consumo, coleta, dano ou

destruição  dos  recursos  naturais.  Os  tipos  de  usos,  bem  como  suas  restrições  e

incentivos, serão definidas de acordo com a tipologia da Unidade de Conservação.

Para facilitar e orientar a análise dos termos utilizados nos documentos legais e

institucionais, Rodrigues (2009) elaborou um quadro (Quadro 2.1) no qual exibe esses

termos que tratam do planejamento e gestão da visitação em unidades de conservação.

O autor destaca que as palavras recreação e visitação são as que mais se repetem nos

documentos, elas caracterizam o uso público nos parques e são dispostas com certa

regularidade na gestão de uma UC.

A visitação pode ser abordada como uma das formas de utilização das unidades

de  conservação,  mas  é  importante  salientar  que  nem  todo  visitante  é  turista.  A

população é a que vive  na região e não precisa viajar para conhecer,  já o turista é

aquele que se desloca entre as regiões com diversas finalidades e permanece por até

um ano, mas ambos estão envolvidos no consumo de serviços. Do ponto de vista da

gestão,  todos  são  visitantes,  independentemente  da  origem,  da  motivação  e  do

seguimento  do  turismo  (ecoturismo,  turismo  de  aventura,  turismo  cultural).  Alguns

parques nacionais recebem mais visitantes do que turistas, como o Parque nacional de

Brasília (DF), enquanto outros como o Parque Nacional do Iguaçu (PR) a maioria dos

visitantes são turistas (RODRIGUES, 2009).

Quadro  2.1:  Termos  e  expressões  utilizadas  nos  documentos  legais  e  institucionais  que  tratam  do
planejamento e da gestão da visitação em unidades de conservação (Rodrigues, 2009).
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2.4 CAPACIDADE DE CARGA E LIMITE ACEITÁVEL DE CARGA – LAC

Devido a grande quantidade de visitantes em Unidades de Conservação, alguns

estudiosos começaram a calcular ou estipular um limite de pessoas para a realização da

visita. Este tema gera uma ampla discussão no meio acadêmico, visto que sua eficácia é

questionável.

O conceito de capacidade de carga foi inspirado no manejo de pastagens, mas

somente na década de 70 teve seu uso difundido no manejo do uso recreacional das

áreas naturais protegidas para impor limites a intensidade do uso. O primeiro a atualizar

o conceito foi WAGAR (1964), ele o definiu como “o nível de uso que uma área pode

suportar sem afetar a sua qualidade” (MAGRO, 1999).

O  mesmo  autor  elucida  que,  quando  uma  área  se  encontra  impactada  a

estimativa  do número de pessoas que a utiliza é importante  para um controle,  mas

também  auxilia  nas  justificativas  dadas  aos  visitantes  sobre  as  atitudes  de  manejo

tomadas  pelo  administrador.  Estes  números  permitem  implantar  limites  de  usos  a

determinadas  áreas,  seja  pelo  uso  excessivo,  ou  pela  fragilidade  inerente  de  seus

recursos, contudo, são apenas instrumentos para o manejo do uso público.

A  quantidade  de  pessoas  que  visitam  uma  unidade  de  conservação  não

necessariamente influencia nos impactos ambientais e sociais, mas sim o tipo de uso

que  eles  praticam  no  local,  pois  suas  ações  podem  ser  mais  danosas  do  que  a

quantidade de pessoas em si.  Um público de trinta  pessoas conscientizadas,  causa

menos impacto do que dez pessoas sem nenhuma consciência ou tipo de instrução.

Depois de  muitos  estudos,  esse conceito  foi  revisto  pelo Serviço  Nacional  de

Parque dos Estados Unidos no ano de 1992, e então passou a caracteriza-lo como: “o

tipo e nível de uso que pode ser conciliado enquanto sustenta os recursos desejados, e

as  condições  recreativas  que  integram  os  objetivos  da  unidade  e  os  objetivos  de

manejo”.  Por  conseguinte,  o  número  de  usuários  assume  uma  posição  secundária,

desde  que  os  recursos  sejam  adequados,  e  as  condições  recreativas  possam  ser

medidas e mantidas (TAKAHASHI, 1998).
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O autor Ceballlos-Lascuranin (1996 apud PIRES, 2005) constatou que existem 

quatro componentes básicos que definem a capacidade de carga, são eles:

●O  componente  biofísico da  capacidade  de  carga  está  relacionado
principalmente aos recursos naturais, estendendo-se também aos recursos não
naturais  (patrimônio  histórico-cultural)  na  sua  expressão  física.  A  avaliação
científica nesta área requer a participação de especialistas da área de ciências
naturais e da terra;

● O componente sociocultural da capacidade de carga reconhece que poderão
ocorrer impactos socioculturais negativos sobre a população local se o turismo
exceder um determinado nível, embora, às vezes, seja difícil distinguir entre os
impactos negativos causados estritamente pelo turismo ou por outras atividades
humanas. A avaliação deste tipo de impactos e, por extensão, da capacidade de
carga, em nível  científico, requer a assessoria de profissionais das áreas das
ciências sociais e humanas;

● O componente  psicológico da capacidade de carga relaciona-se ao número
máximo  de  visitantes  para  os  quais  uma  área  está  apta  a  oferecer  uma
experiência  turístico-recreativa  satisfatória  num  determinado  período.  A
capacidade de carga psicológica, neste caso, depende de cada área e de seus
atrativos, e das características ou expectativas dos turistas.  A avaliação desse
componente  prescinde,  também,  de  profissionais  das  ciências  sociais  e
humanas, com destaque para a psicologia;

● O componente do manejo e gestão da capacidade de carga se refere ao nível
máximo  de  visitação  que  pode  ser  adequadamente  manejado  (mantido  sob
controle) numa determinada área. Este componente está intrinsecamente ligado
ao tipo de facilidades físicas e de infraestrutura disponíveis para os visitantes em
uma área. O manejo e a gestão da capacidade de carga, neste caso, apontam
para um envolvimento profissional e científico interdisciplinar.

Como explicitado acima, o conceito de capacidade de carga não é tão simples,

pois ele possui diversos componentes que devem ser levados em consideração antes de

executar  um levantamento do mesmo. Esses componentes por sua vez,  auxiliam no

aprimoramento  da  gestão  das  Unidades  de  Conservação  na  medida  em  que

estabelecem um parâmetro para a visitação dessas áreas.

Segundo  Pires  (2005),  a  ideia  de  “capacidade  de  carga”  foi  exposta  em sua

dimensão conceitual e desdobrada na sua abrangência de enfoques, por esse motivo,

passou  a  atuar  como conceito  operacional.  Essa  metodologia  foi  absorvendo  novas

variáveis de análise para que ganhasse maior consistência, por conseguinte, surgiram

novas  propostas  metodológicas  e  processuais.  Os  principais  modelos  e  referências

metodológicas a serem destacados são os seguintes:

●Capacidade de Carga (Carryng Capacity) e padrões numéricos;

●Espectro de Oportunidades Recreativas (The Recreation Opportunity Spectrum - 

ROS); ●Limites Aceitáveis de Alteração (Limits of Acceptable Change - Ac);
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●Gestão do Impacto de Visitantes (Visitor Impact Management - VIM);

●Processo de Gestão da Visitação (Visitor Activiy Management Pracess - VMP); 

●Proteção aos Recursos e à Experiência dos Visitantes (Visitar Experience and

Resaurce Protection - VERP);

●Modelo de Otimização da Gestão Turística (Tourism Optimization Management Model-

OMM);

●Distância Pessoal (Bolha Ecológica).

Dentre esses modelos, o que ganhou maior aceitação foi o Limite Aceitável de

Câmbio (LAC), o qual foi elaborado pelo Serviço Florestal Americano para atender ao

manejo dos impactos da recreação. Consiste em um sistema técnico de planejamento,

proporcionando um referencial sistemático para a tomada de decisões da gestão. Tem

por objetivo a elaboração de um plano estratégico e tático para uma determinada área,

baseado em limites definidos de alterações ou mudanças físicas e/ou sociais aceitáveis

para  cada  uma  das  classes  de  oportunidade  recreativa.  Possui  indicadores  de

alterações, assim, eles podem ser utilizados para monitorar as condições ecológicas e

sociais do contexto em questão (PIRES, 2005).

3 ÁREA DE ESTUDO

3.1 LOCALIZAÇÃO

Conforme evidenciado nas figuras 3.1 e 3.2, a praia de Grumari está localizada no
bairro de mesmo nome, na Região Metropolitana do município do Rio de Janeiro, com
uma área total de. 804,73 hectares. A APA de Grumari possui áreas sobrepostas ao
Parque Estadual da Pedra Branca (acima da cota 100m de altitude) e à APA do Maciço
da Pedra Branca (acima da cota 300m), também possui limite com o Parque Natural
Municipal da Prainha (PNMP) (FUNBIO; SMAC, 2012).
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Figura 3.1 - Mapa com a localização da área de estudo. Fonte: FUNBIO; SMAC, 2012.

Figura 3.2 - Mapa com a delimitação no PNM Grumari e PNM Prainha. Fonte: Pereira, 2012. Adaptado.

Segundo  o  Mapa  Índice  das  Regiões  Administrativas  (Prefeitura  do  Rio  de
Janeiro,  2012),  o  bairro  de  Grumari  pertence  a  XXIV  Região  Administrativa  e  fica
localizado entre os bairros Recreio dos Bandeirantes e Barra de Guaratiba (Figura 3.3).
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Figura 3.3 - Mapa índice das Regiões Administrativas (Prefeitura do Rio de Janeiro, 2012), acesso em 16
de junho de 2017. Adaptado.

Na língua indígena grumari significa uma espécie do gênero Cassia (Fabaceae),

vegetação de terra firme que floresce de janeiro a março nas serras que ladeiam o mar.

O PNMG e sua área adjacente são um dos últimos remanescentes em boa conservação

natural,  no  município  do  Rio  de  Janeiro,  comparada  a  outras  áreas  já  bastante

impactadas pelo avanço da ocupação urbana e a especulação imobiliária. A área
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tombada compreende o anfiteatro verde formado pelas encostas da Floresta da Pedra

Branca que se aproximam do Oceano Atlântico, a respectiva porção continental onde

inclui as areias da praia e a vegetação de restinga, e o trecho de mar onde afloram as

Ilhas das Peças, das Palmas e a Ilhota adjacente (INEPAC, s.d).

Segundo  INEPAC  (s.d)  o  Monumento  Natural  da  Praia  de  Grumari  teve  seu

tombamento provisório em 30 de outubro de 1984, mas o definitivo ocorreu em 18 de

abril de 1985. Sua localização consiste no trecho da faixa litorânea ao sul do município

do Rio de Janeiro, delimitado pela poligonal fechada que une os morros de São João da

Mantiqueira,  da  Faxina,  das  Piabas  e  Boa  Vista,  seguindo  em  direção  ao  mar  e

contornando  as  Ilhas  das  Peças,  das  Palmas  e  seu  ilhote  próximo,  retornando  ao

continente  e  compreendendo  as  respectivas  porções  do  oceano,  de  baixada  e  as

vertentes do maciço da Pedra Branca contidas no interior da referida poligonal.

O PNM Grumari dispõe de diversas praias, como: Abricó (265 m), Grumari (2.473

m), e as chamadas praias selvagens: praia do Diabo (175m), praia Funda (270 m), praia

do Meio (335 m), praia do Perigoso (250 m), praia dos Búzios (55 m), totalizando 3.723

m de extensão de praias (FUNBIO; SMAC, 2012).

A praia  de Grumari  é a maior e mais conhecida,  a do Abricó é destinada ao

naturalismo. Os pontos das praias mais visitados são aqueles localizados a leste, junto à

praia do Abricó, e no extremo oeste da praia de Grumari, onde se encontra um bar, um

clube e uma pousada.  O acesso a  essas praias  é  realizado através  da Estrada de

Grumari,  via  Guaratiba,  e  pela  Avenida  do  Estado  da  Guanabara,  via  Recreio  dos

Bandeirantes (Figura 3.4). A praia de Grumari dispõe de 800 vagas de estacionamento,

mas no verão, devido ao grande público, os visitantes acabam estacionando em áreas

de restinga, sendo um dos motivos de sua degradação. As praias selvagens por serem

de difícil acesso, são comuns à visitação de praticantes de caminhadas e surfistas. A

exceção é a praia do Perigoso, que é mais próxima a área urbana de Guaratiba, por este

motivo, apresenta uma frequência maior de banhistas. Ambas as praias não possuem

acesso por transporte público (FUNBIO; SMAC, 2012).
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Figura 3.4 - Mapa com as principais vias de acesso a praia de Grumari e as praias adjacentes. Fonte:
Google Earth, acesso em 16 de junho de 2017. Adaptado

Grumari também possui um Horto de Espécies Ameaçadas de Extinção, o qual

tem por objetivo a restauração de áreas degradadas, porém não dispõe de um centro de

visitantes.

3.2 OCUPAÇÃO

A área em estudo possui uma comunidade local que segundo o Cadastro das

Residências do PNM de Grumari elaborado em agosto de 2011 pela SMAC-CPA-GPA,

há um total  de 63 residências nessa área,  porém 21% não se encontram habitadas

(FUNBIO; SMAC, 2012).

Segundo  Pereira  (2012)  os  residentes,  em sua  maioria  agricultores,  possuem

como principal atividade o cultivo de plantas ornamentais. O autor chama atenção para a

venda ilegal de terrenos a pessoas de fora da comunidade, que começam a construir
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residências  com  padrão  arquitetônico  bem  diferente  do  encontrado  nas  casas  da

população local.

O  PNM  Grumari  é  uma  região  propensa  a  especulação  imobiliária,  pois  se

encontra próxima aos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vargem

Grande, entre outros que possuem uma ampla expansão e valorização imobiliária.

Segundo  o  Relatório  elaborado  a  partir  de  documentação  existente  junto  à

SMAC/Coordenadoria  Técnica  de  Planejamento  e  Informações  Ambientais  (2003),

diversos processos administrativos foram abertos por particulares visando a construção

de  condomínios  residenciais  e  pousadas.  Foram  barrados  pela  redação  que

regulamenta  exclusivamente  o uso residencial  unifamiliar  e o impedimento de novos

parcelamentos na área (FUNBIO; SMAC, 2012).

Esta  pressão imobiliária  precisa  de uma atenção especial  para  que se  possa

manter  a  preservação  e  manutenção  dos  ecossistemas  locais,  pois  grandes

empresários,  associados  a  indústrias  imobiliárias,  hoteleiras  e  de  construção  civil

buscam alterar a legislação vigente (FUNBIO; SMAC, 2012).

3.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

3.3.1 Precipitação e clima

Segundo a  classificação de Koppen,  o  clima  do Parque  Natural  Municipal  de

Grumari está inserido na região delimitada como subtipo Aw, clima tropical com uma

estação seca em que a precipitação média mensal é inferior a 60 mm em pelo menos

um mês por ano, na época de sol mais baixo e dias mais curtos (inverno). O Parque está

situado na faixa de precipitação de 1.001 a 1.200 mm nas suas partes sudoeste e leste e

de 1.201 a 1.400 mm na sua parte central e áreas elevadas, com uma insolação na faixa

de 1.800 h e 2.000 h por ano. As temperaturas médias mínimas variam entre 18ºC e

20ºC, enquanto as temperaturas médias máximas situam-se entre 27ºC e 29ºC,
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enquanto  as  temperaturas  médias  máximas  situam-se  entre  27ºC  e  29ºC,  com

temperaturas médias anuais entre 22ºC e 24ºC (FUNBIO; SMAC, 2012)

De acordo com Mapa de Clima do Brasil, elaborado pelo IBGE (2002) na escala

1.5.000.000 o estado do Rio de Janeiro abrange o clima Tropical do Brasil Central. A

área em estudo é caracterizada como clima quente superúmido, com subsecas (Figura

3.5).

Figura 3.5 - Mapa climático do Brasil, em destaque a área de estudo. Fonte: IBGE, 2002. Adaptado
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3.3.2 Vegetação

Conforme evidencia a figura 3.6, a vegetação do PNMG está incluída na região da

Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), com presença de Formações Pioneiras

marinhas (restingas)  e  flúvio  lacustres  (várzeas  ou brejos),  entreposta  por  áreas  de

Refúgios Vegetacionais (campos e vegetação rupestre) nos costões rochosos e porções

mais  íngremes.  A  somatória  das  classes  de  mapeamento  Formações  pioneiras  e

Estágios Médio e Avançado da sucessão vegetal, totalizam 79,95% da superfície da UC,

entretanto, 2,86% são ocupados com a classe agropecuária. (FUNBIO; SMAC, 2012).

Segundo o plano de manejo da UC (2012), ao longo dos séculos as atividades

humanas alteraram consideravelmente a cobertura vegetal natural,  principalmente por

atividades agrícolas. Atualmente é possível notar um mosaico de estágios sucessionais

da vegetação, entremeados por pastagens e cultivos agrícolas, com grande relevância

para o cultivo de banana.

Verifica-se que a vegetação de restinga predomina no “Campo de Grumari”,  a

qual totaliza 50,22 ha e ocupando 5,34% da superfície do conjunto Grumari/Prainha. As

formações arbóreas interiorizadas predominam sobre as herbáceas, restritas a estreita

faixa. Dentre as espécies destacam-se: salsas-de-praia - Ipomea pes-caprae e l. littoralis

(Convolvulaceae),  feijão-da-praia – Canavalia  rosea  (Fabacea),  entre  outras.  Mais

interiorizados  se  estabelecem as  espécies  arbóreas  como,  goeta  -  Pavonia  alnifolia

(Malvaceae), Cathedra  rubricaulis  (Olacaceae),  muirapinima-preta – Brosimum

guianense (Moraceae), entre outras entremeadas de cactáceas dos gêneros Cereus  e

Opuntia (FUNBIO; SMAC, 2012).

Os Parques possuem algumas espécies endêmicas do estado do Rio de Janeiro

como,  a  bromélia  (Vriesea  amethystina),  Vriesea  psittacina,  ingá  (Inga  lenticellata  -

Leguminosae), Maria mole (Psychotria stenocalyx e P. tenuinervis – Rubiacea), jasmim-

do-morro  (Metternichia  princeps – Solanaceae)  e  guabirova-amarela  (Campomanesia

laurifólia – Myrtacea) (FUNBIO; SMAC 2012).

Segundo o levantamento florístico da praia de Grumari elaborado por Peixoto et.

al (2016), nos seus setores de estudos registrou-se um total de 17 famílias botânicas, 31
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espécies, sendo que 12 espécies de porte arbustivo.  Destaca-se a família  Fabaceae

como a de maior representatividade na área. Os mesmos autores chamam a atenção

para o uso público da praia, pois foi constado que banhistas utilizavam a área de plantio

para fazer churrasco, o que não é permitido nas praias do município do Rio de Janeiro,

com isso várias mudas de plantio foram queimadas.

Segundo o CONAMA (MMA, 2002), restinga pode ser definida como:

Depósito  arenoso  paralelo  a  linha  da  costa,  de  forma  geralmente  alongada,
produzido  por  processos  de  sedimentação,  onde  se  encontram  diferentes
comunidades  que  recebem  influência  marinha,  também  consideradas
comunidades edáficas por dependerem mais da natureza do substrato do que do
clima. A cobertura vegetal nas restingas ocorre em mosaico, e encontra-se em
praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o
estágio  sucessional,  estrato herbáceo, arbustivos e arbóreo,  este  último mais
interiorizado.

Esta vegetação exerce papel fundamental para a estabilização dos sedimentos e

manutenção da drenagem natural, bem como para a preservação de sua fauna local e

migratória  (FALKENBERG,  1999).  Por  este  motivo  é  importante  que  se  enfatize  a

importância  de  sua  preservação,  afinal,  a  praia  de  Grumari  abriga  um  dos  poucos

remanescentes no município do Rio de Janeiro.

Figura 3.6 - Mapa de cobertura vegetal e uso do solo do PNM Grumari e PNM Prainha. Fonte: 
FUNBIO, SMAC, 2012.
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3.3.3 Geologia

A figura 3.7 exibe o Mapeamento Geológico do Estado do Rio de Janeiro,  na

escala 1.500.000 (CPRM, 2000a),  segundo o qual  a área de estudo é caracterizada

como:

NƳ1r:  De  idade,  proterozóica,  composta  pelo  complexo  Rio  Negro,  Ortognaisse

bandado, TTG, de granulação grossa, texturas profiríticas, recristalizadas e augen, com

forte  foliação  tangencial.  Intercalações  de  metagabro  e  metadiorito  deformados

(anfibolito)  ocorrem localizadamente.  Intrusões de granada leucogranitos  tipo-S e  de

apófises de granitoides do Batólito Serra dos Órgãos ocorrem regionalmente.

Qphm:  De  idade  quaternária,  composta  por  depósitos  flúvio  marinhos  síltico-areno-

argilosos, ricos em matéria orgânica, englobando linhas de praia atuais a antigas, além

de mangueizais.

ƐƳ5:  De  idade  paleozóica,  composta  por  granitoides  pós-tectônicos  do  tipo  I,  de

granulação fina a média, textura equigranular a porfirítica localmente com foliação de

fluxo  magmático  preservado.  Ocorrem  como  corpos  tabulares,  diques,  stocks e

pequenos  batólitos  cortando  as  rochas  regionais.  Ocorrem  também  como  plútons

homogêneos,  algumas  vezes  com  evidências  de  magma  minling e  mixing.  Fases

aplíticas tardias são abundantes.
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Figura 3.7 - Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro, escala 1.500.000. Destaque para a área de
estudo. Fonte: CPRM, 2000a. Adaptado. NƳ1r: Complexo Rio Negro; Qphm: Depósito Marinho e Flúvio-
Marinho; ƐƳ5: Granitóides pós-tectônico.
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3.3.4 Geomorfologia

Conforme evidenciado na figura 3.8, o Mapa Geomorfológico do Estado do Rio de

Janeiro na escala 1.500.000 (CPRM, 2000b) caracteriza a área de estudo como:

121: Planície Costeira – Terrenos arenosos de terraços marinhos, cordões arenosos e

campos de dunas, contendo superfícies sub-horizontais com microrelevo ondulado de

amplitudes topográficas inferiores a 20m, geradas por processos de sedimentação e/ou

eólica. Terrenos bem drenados com padrão de drenagem paralelo, acompanhando as

depressões intercordões.

251: Maciços costeiros e interiores – Predominante nos PNM Grumari e PNM Prainha, é

caracterizado como relevo montanhoso extremamente acidentado, localizado em meio

ao  domínio  das  baixadas  e  planícies  costeiras,  ou  escarpadas  e  topos  de  cristas

alinhadas, aguçados ou levemente arredondados. Densidade de drenagem alta a muito

alta com padrão de drenagem variável, de paralelo a dendrítico, geralmente centrífugo.

Os  Parques  em  estudos  fazem parte  da  Unidade  Geomorfológica  Maciço  da

Pedra Branca, a qual está inclusa na Unidade Morfoestrutural Maciços Costeiros, que

por sua vez está inserida na Unidade Morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico

(FUNBIO; SMAC, 2012).
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Figura 3.8 - Mapa Geomorfológico do Estado do Rio de Janeiro, escala 1.500.000. Fonte: CPRM, 2000b.
Adaptado. 121: Litorâneo; 251: Maciços Costeiros e interiores.

3.4 – HISTÓRICO DO PNM GRUMARI

A regulamentação fundiária de Grumari é um tema ainda muito complexo, que

gera  diversos  conflitos.  No  século  XIX,  a  maior  parte  do  atual  Parque,  pertencia  a

Fazenda Crumarim1 que era dividida em quatro grandes lotes e possuía plantações de

café, mandioca e outras fruticulturas. Com o passar dos anos, essas lavouras foram

1 Crumarim ou mamoninha da praia é uma espécie de árvore da família das Rutaceae que ocorre na mata
Atlântica, de Minas Gerais e Rio de Janeiro até Santa Catarina. Seu nome científico é Esenbeckia 
febrifuga (A. St. Hil.) A. Juss.
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substituídas por plantações de banana, que ocupam as encostas até hoje (GUERRA,

2005).

Até a implantação do ramal ferroviário de Santa Cruz (1850), o bairro de Grumari

foi um dos principais pontos de escoamento agrícola. Os principais produtos produzidos

era o café, farinha de mandioca e peixe salgado, seu transporte era feito através de

pequenas embarcações até o Rio de Janeiro e retornava com produtos manufaturados

como sal, tecidos, louças, ferramentas e outros (SMAC, 2004 apud FUNBIO; SMAC,

2012).

Durante  a  década  de  1950,  o  Sr.  Francisco  Caldeira  de  Alvarenga,  então

proprietário da área, desmembrou-a em lotes e glebas, através do Projeto Aprovado de

Loteamento (PAL) nº16.686, que ao longo dos anos foram vendidas. O principal intuito

era  transformar  a  área  em  “Cidade  Balneária”,  com  a  criação  do  “Condomínio

Grumarim”, o qual teria 4.100.000 m² e seria composto por mil lotes residenciais, sendo

os donos destes imóveis sócios proprietários da Cidade Balneária Grumarim (GUERRA,

2005).  Este loteamento ocorreu nos anos de 50 e 60, período de forte  especulação

imobiliária  em direção à São Conrado,  Barra  da Tijuca  e Recreio  dos Bandeirantes

(PCRJ, 2000 apud FUNBIO; SMAC, 2012).

A situação jurídica das terras do condomínio era considerada problemática, além

de sua planta demonstrar grande impacto ambiental, pois previa a abertura de diversas

vias e os lotes nas encostas que chegam até a cota 100, em alguns casos a ultrapassam

(GUERRA, 2005).

Com a intensificação dos loteamentos, o Instituto Estadual do Patrimônio Artístico

e Cultural (INEPAC) propôs o tombamento da área no ano de 1985. A partir disso, as

construções na região passam a ser limitadas, pois precisavam de uma aprovação do

Conselho Estadual de Tombamento (CET). Na década de 80, foi instituído um Grupo de

Trabalho na Prefeitura para propor um plano de ocupação da área, que se adequasse

ao tombamento estadual (GUERRA, 2005).

Em 1986, o bairro de Grumari é declarado Área de Preservação Ambiental (APA

de Grumari), mas somente é regulamentada em 1992, através do Decreto Municipal nº

944 (GUERRA, 2005). Finalmente no ano de 2001, sob o decreto Municipal nº 20.149,

foi  criado  o  Parque  Natural  Municipal  de  Grumari  com  uma  área  total  de  804,  73

hectares, resguardando um dos últimos redutos do ecossistema de restinga da cidade

do Rio de Janeiro (FUNBIO; SMAC, 2012).
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3.5 – INFRAESTRUTURA E QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO PNM GRUMARI

O núcleo do PMNG possui 4 edificações: o Centro de Visitantes e 3 construções

de  apoio  (Reservatório,  Estufa  e  Depósito).  A  entrada  é  desprovida  de  qualquer

identificação (Figura 3.9).  A única atividade desenvolvida no Núcleo é a produção e

distribuição de mudas, principalmente de espécies da restinga e ameaçadas de extinção

(FUNBIO; SMAC, 2012). É importante ressaltar que o Centro de Visitantes só possui a

edificação,  porém  não  é  usado  para  esta  finalidade.  Atualmente  funciona  como  a

administração do Parque.

A B

C

Figura 3.9 - Centro de Visitantes (A); entrada do Núcleo PNMG (B); vista aérea do Horto Municipal no

PNMG. Fonte: FUNBIO; SMAC, 2012.
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Segundo  observação  de  campo  a  praia  dispõe  de  quiosques,  restaurantes,

barracas (tendas na faixa de areia) e um Clube (Figura 3.10). Segundo Pereira (2012) no

extremo Oeste da Praia existe uma colônia de pescadores denominada de Colônia de

Pesca do Cantinho de Grumari, a qual está vinculada a Colônia de Pesca Z-14 de Pedra

de Guaratiba.

Ao longo de toda a orla e faixa de areia da Praia possui lixeiras distribuídas e

coleta  regular  do  lixo.  O  estacionamento  possui  uma  mureta  que  não  permite  ao

automóvel  esmagar  a  vegetação,  mas  alguns  trechos  das  vias  não  dispõe  dessa

barreira, o que faz com que estacionem sobre a vegetação (Figura 3.10).

A B

C

Figura 3.10 - Distribuição de lixeiras pela orla e mureta no estacionamento (A); quiosque na Praia de

Grumari (B); Coleta regular de lixo realizada pela COMLURB (C).

Em  sua  administração,  o  Parque  conta  com  1  Chefe  da  Unidade,  1  Agente

Ambiental, 2 Guardas Municipais. Para a limpeza e conservação dispõe de 8 Garis da

COMLURB (2º a 6º feira) e 2 de plantão (sábado e domingo) (FUNBIO; SMAC, 2012).

39



4 PROCEDIMENTOS

A metodologia realizada para caracterizar  o  uso público da Praia de Grumari,

baseou-se em questionários  sobre  o perfil  do  visitante,  composto de doze questões

múltipla escolha, com um campo para eventuais observações. A metodologia utilizada foi

baseada  em  Takahashi  (1998),  Freitas,  Magalhães  e  Guapyassú  (2002),  e  Barros

(2003), adaptadas para que atendessem aos objetivos deste trabalho.

As variáveis abordadas no questionário sobre o perfil do visitante foram: gênero;

idade;  grau de instrução e local  de procedência.  As questões tratadas na entrevista

semiestruturada foram: nível de conhecimento sobre a UC; nível de conhecimento sobre

a importância da restinga; frequência anual de visitas; tempo de permanência; principais

atividades praticadas na praia; principal atrativo da praia; tamanho dos grupos e

As entrevistas foram realizadas mensalmente ao longo de toda a orla da praia de

Grumari no período de agosto de 2015 até julho de 2016, foram entrevistadas pessoas

acima de 16 anos e apenas um indivíduo por grupo participava.

Todos os questionários foram preenchidos pelo entrevistador, pois em algumas

questões foi preciso que se abordasse melhor o tema da questão com o entrevistado.

Esse  procedimento  foi  necessário  para  se  certificar  do  nível  de  conhecimento  do

abordado, as principais questões foram: se ele sabia que Grumari é uma unidade de

conservação, portanto, regida por uma legislação específica; a outra foi para entender se

o usuário sabia o que era a vegetação de restinga e a sua importância.

Para  a  aplicação  dos  questionários,  a  orla  da  praia  foi  dividida  em  quatro

retângulos iguais, de modo que pudesse manter o mesmo número de entrevistas em

cada um deles.

Para a análise e interpretação dos dados foi utilizado o software Microsoft Excel,

pois  com ele  foi  possível  criar  tabelas e gráficos,  facilitando assim a organização e

compreensão das informações adquiridas.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os  dados  foram  obtidos  no  período  de  agosto  de  2015  a  julho  de  2016,

totalizando 200 questionários aplicados. No verão foram entrevistados 69 pessoas, no

outono 48, no inverno 37 e na primavera 46. Conforme relatamos a seguir:

5.1 Gênero e faixa etária

Dos questionários aplicados, 53,50% foram respondidos por homens, portanto, as

mulheres representaram 46,50% deste total de participantes (Figura 5.1). Vale ressaltar

que o entrevistador fez abordagens aleatórias, quando um grupo era abordado pedia-se

para que apenas um representante participasse da pesquisa, em sua grande maioria

indicavam o homem para participar.

Uma pressuposição para o número de entrevistados homens ser maior que o de

mulheres é que o entrevistador também era homem, pois se constatou em campo que

quando  um  grupo  era  abordado  as  pessoas  ficavam  desconfiadas  e,  geralmente,

indicavam algum representante do sexo masculino  para participar.  Apenas no verão

ocorreu o inverso (Figura 5.2), ou seja, o número de entrevistados foi majoritariamente

composto por mulheres, talvez isso tenha ocorrido porque a praia estava mais cheia, fato

que inspirou maior confiança no (a) entrevistado (a).

É importante  ressaltar  que  isto  são  suposições  e,  portanto,  essas  variações

podem ser interpretadas de outra maneira, pois depende da visão e conhecimento de

quem  está  analisando  esses  dados.  Essas  suposições  podem  ser  questionadas  e

modificadas posteriormente.

Conforme  evidenciado  pelo  gráfico  abaixo  (Figura  5.3),  o  questionário  foi

respondido majoritariamente por adultos, principalmente na faixa etária de 31 a 40 anos

(40%). A classe etária que ocupou o segundo lugar foi a de 21 a 30 anos (32%).

Na avaliação por estações do ano (Figura 5.4) foi identificada que a classe de 31

a  40  anos  também  se  destacou,  principalmente,  nas  estações  do  verão,  outono  e

inverno.
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Figura 5.1 - Gênero dos entrevistados
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Figura 5.2 - Distribuição de gênero por estações do ano
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Figura 5.3 - Distribuição etária dos entrevistados
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Figura 5.4 - Distribuição etária dos entrevistados por estações do ano

5.2 Grau de instrução

O nível educacional foi de médio para alto, pois 51% das pessoas possuem nível

médio seguido de 47,50% com nível superior e, apenas 1,50% dos visitantes com o nível

fundamental  (Figura  5.5).  Com este  resultado,  pode-se  inferir  que  um programa de

educação do visitante pode ser bem aceito por esse público, pois possuem um bom

nível educacional.

Segundo Barros (2003) o nível de conhecimento do visitante é muito importante,

visto que o ajuda a compreender a importância das atitudes e ações de todos nas áreas

naturais. Este fato pode contribuir para que um programa de educação do visitante seja

bem recebido e aceito pelo público.

Com o grau de instrução mais elevado, se espera que os visitantes compreendam

melhor o programa de educação ambiental da UC como, por exemplo, ações que visem

a mitigação dos impactos ambientais.

A estação do ano que apresentou o maior número de visitantes com nível médio

foi o inverno (64,86%), já o de nível superior foi na primavera com 65,22% (Figura 5.6).

Os visitantes com nível fundamental, em termos quantitativos, foram pouco significativos,

o maior índice foi identificado na primavera com 2,17% dos entrevistados.

Foi constatado em campo que na abordagem em grupo, em alguns casos, os
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integrantes indicavam para participar do questionário aquele tido como o “inteligente” do 

grupo. Este é outro fator constatado e que pode interferir no resultado da pesquisa.
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Figura 5.5 - Grau de instrução
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Figura 5.6 - Grau de instrução dos entrevistados de acordo com as estações do ano

5.2 Procedência

A procedência predominante foi da zona oeste da cidade com 67,50% dos 

entrevistados, em segundo lugar a zona sul com 14,50%, seguido pela zona norte com
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8%, já as pessoas de outro município representaram 4% e apenas 1,50% são do centro

(Figura 5.7). Foi registrado que 4,50% são oriundos de outros estados, os estrangeiros

não participaram da pesquisa por falta de compreensão da língua, mas é importante

ressaltar que foram identificados ao longo da pesquisa.

Muito provavelmente esse alto índice de visitantes oriundos da zona oeste do Rio

de Janeiro  se  deve  à  proximidade,  pois  o  deslocamento  é  um dos motivos  que  se

considera ao realizar um passeio à praia.

A proximidade do visitante é um fator importante, pois sua relação com a Unidade

de Conservação ou, mais precisamente, com a praia o torna mais íntimo deste lugar. A

tendência é que ele  tenha uma maior  preocupação com a praia,  e  assim, ajude na

manutenção e conservação da mesma.

Conforme observado por Pereira (2012) a porção oeste da praia de Grumari é

frequentado por banhistas da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, já o no centro e

extremo leste se concentram os visitantes oriundos da Zona Sul e turistas. O presente

trabalho também observou os mesmos resultados destacados pelo autor.

Isto ocorre por causa do acesso, pois para os visitantes da zona sul da zona sul o

acesso mais rápido a praia é pela AV. Estado da Guanabara, logo entram pela porção

sul da praia. Os visitantes oriundos da zona oeste (com exceção de alguns bairros) tem

como acesso mais rápido a Estrada de Grumari, localizada na porção oeste da praia

(Figura 3.4).

Na avaliação realizada por estações do ano (Figura 5.8) foi possível perceber que

a zona oeste se manteve como a principal região de procedência em todas elas, porém

no verão foi observado um maior crescimento de outras regiões, principalmente, da zona

sul carioca. Na primavera também foi observado o mesmo padrão, mas a zona norte

(17,39%) fica um pouco a frente da zona sul (15,22%). Nestas mesmas duas estações

se constataram um aumento do número de turistas (outro município ou estado). Como o

Rio de Janeiro é uma cidade que registra altas temperaturas durante quase todo o ano,

na  estação  da  primavera  as  pessoas  começam  a  frequentar  a  praia  com  maior

assiduidade,  se  antecipando  ao  verão,  fato  que  contribuiu  para  essa  maior

descentralização regional dos visitantes nessas estações.

Nas estações do outono e inverno, se identificou que a maior parte do público é

oriunda da zona oeste e com pequena participação da zona sul, portanto, nesta época

do ano a praia de Grumari é frequentada, majoritariamente, por moradores do entorno.

45



Nº Entrevistados

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Centro Zona Norte Zona Sul  Zona Oeste Outro Outro

Município Estado
Região

Figura 5.7 - Distribuição dos visitantes por procedência
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Figura 5.8 - Distribuição sazonal dos visitantes por procedência

5.3 Nível de conhecimento sobre a praia e a Unidade de Conservação

Os visitantes também foram interrogados se eles possuíam conhecimento que a 

praia estava localizada em uma Unidade de Conservação e, portanto, regida por uma
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legislação ambiental específica. Como evidenciado pelo gráfico abaixo (Figura 5.9) a

maior parte possui o nível de conhecimento superficial (48,50%), aquelas que em algum

momento ouviram que a praia se localiza em uma UC, mas não tem certeza disso.

As pessoas que possuíam o pleno conhecimento, ou seja, sabe o que é uma

Unidade de Conservação e que a praia se localiza na mesma representou 41,50%. Isto

demonstra que uma grande parte dos visitantes possui conhecimento que a praia se

localiza em uma UC.

Alguns visitantes sabiam o que é uma UC, porém não tinham o conhecimento que

a praia de Grumari faz parte da mesma, estes representaram 3,50%.

Os outros 6,50% dos entrevistados não sabiam o que é uma UC, sendo eles de

nível fundamental e médio com procedência da zona norte e sul da cidade.

Na  intepretação  por  estações  do  ano,  pode-se  verificar  que  no  verão  e  na

primavera se registrou os maiores índices de pessoas que não sabiam o que era uma

UC (Figura 5.10). Nestas mesmas estações, foi identificado o menor índice de pessoas

com o pleno conhecimento (Aproximadamente 29% em cada).

O verão registrou o maior indicativo de pessoas que conheciam superficialmente

(59,42%). A causa mais evidente é que o público dessa estação é muito descentralizado

regionalmente, sendo assim, vai à praia somente neste período do ano e não possui

qualquer  tipo de vínculo com o lugar.  Estas pessoas visitam a praia apenas para o

banho de mar, e não procuram saber mais informações sobre a área.

Os  maiores  índices  de  pessoas  que  possuíam  o  pleno  conhecimento foram

identificados no outono (58,33%) e inverno (59,46%).
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Figura 5.9 - Nível de conhecimento dos visitantes sobre a UC
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Figura 5.10 - Nível de conhecimento dos visitantes sobre a UC de acordo com as estações do ano

5.4 Importância da restinga

Os visitantes,  quando indagados se conheciam a vegetação de restinga e se

tinham  conhecimento  de  sua  importância  para  o  meio  ambiente  40%  responderam

conhecer superficialmente, ou seja, conhecem o tipo de vegetação, mas não tem muita

noção  de  sua  importância.  Outros  33%  disseram  ter  pleno  conhecimento,  portanto,

sabiam da importância dessa vegetação para a praia. As pessoas que não conheciam

esse tipo de vegetação e a caracterizavam como um simples “mato” representaram 27%

(Figura 5.11).

Isto  evidencia  que  a  maior  parte  dos  visitantes  conhece  o  principal  tipo  de

vegetação que compõe a flora desta praia, entretanto, a conservação da restinga não é

muito bem assimilada pelo grande público. Foi verificado em campo que as pessoas não

descartam o lixo de modo adequado,  pois foi  observada uma grande quantidade do

mesmo  espalhado  pela  areia  e  na  restinga,  principalmente  durante  o  verão.  Os

principais lixos encontrados foram: garrafas pets, garrafas de vidro, plásticos e carvão

que provavelmente foi  utilizado para a prática de churrasco, o que gera um risco de

queimada da restinga. À vista disso, percebe-se que mesmo os visitantes tendo ciência

que a praia se localiza em um UC, as regras não são respeitadas.

A figura 5.12 mostra que o período do outono registrou o maior índice de pessoas
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com o  pleno conhecimento (45,83%), bem como os que conheciam  superficialmente

(50%). Apesar da primavera e verão ter identificando o maior número de pessoas que

não conheciam esta vegetação (34,78% em cada uma), a estação do inverno também

teve números bem próximos com 32,61%.
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Figura 5.11 - Nível de conhecimento dos visitantes sobre a restinga
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Figura 5.12 - Nível de conhecimento dos visitantes sobre a restinga de acordo com as estações do ano

5.5 Frequência de visitação

A pesquisa mostrou que a maior parte dos visitantes são frequentadores da Praia 

de Grumari, pois 43% visitam a mesma mais de dez vezes por ano (Figura 5.13). Os que
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disseram frequentar de quatro a dez vezes por ano somaram 26,00%, já os que visitam

até três vezes por ano foi 18,50%. Apenas 12,50% disseram ser sua primeira vez na

praia, sendo a maioria turista.

Barros (2003) observou em seu estudo no Planalto do Parque Nacional do Itatiaia,

que um fato do visitante realizar  várias visitas ao Parque não contribuiu  para o seu

aprendizado. Este fato ocorreu porque a área do Planalto está pouco preparada para

receber visitantes, pois não possui trilhas interpretativas, centros de visitantes, painéis

educativos,  funcionários  treinados  e  um  programa  de  educação  dos  visitantes

implantado.

O mesmo fato pode ser observado na praia de Grumari, já que 43% das pessoas

visitam a praia mais de dez vezes ao ano e mesmo com isso, o número de visitantes que

possuíam  o  conhecimento  superficial  que  praia  está  inserida  em  uma  UC  totalizou

48,50%. Neste caso, uma medida de informação do visitante seria o ideal.

No  período  do  verão  foi  possível  perceber  o  maior  índice  de  pessoas  que

visitavam  a  praia  pela  sua  primeira  vez,  já  os  maiores  índices  de  frequentadores

assíduos (mais de dez vezes por ano) foram observados no outono e inverno (Figura

5.14). Isso só confirma que durante o outono e inverno as pessoas que visitam a praia

são aquelas de bairros próximos (Figura 5.7) e com maior informação sobre a Unidade

de Conservação.
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Figura 5.13 - : Frequência de visitação por ano
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5.6 Tempo de permanência

O gráfico da figura 5.15 evidencia que o tempo de permanência predominante na

praia foi de 2 a 4 horas (36%) e de 4 a 6 horas (37%), a maior parte dos visitantes

preferem a permanência de média à prolongada devido ao acesso, pois na maioria das

vezes encontram dificuldades ao procurar vagas para estacionar, além de que a grande

maioria se encontra em um momento de lazer. Acredita-se que por esse mesmo motivo,

o número de pessoas que realizam uma visita curta a praia (até 2 horas) foi  baixo,

representou apenas 5% dos entrevistados. Os que preferem ficar na praia por um tempo

ainda maior (acima de 6 horas) representaram 22%.

Segundo  Kinker  (1999  apud  Barros  2003),  a  comparação  do  tempo  de

permanência dos visitantes em três Parques Nacionais brasileiros mostrou que esse

tempo é diretamente proporcional ao número de atrativos e atividades disponíveis, bem

como o grau de liberdade que o visitante tem para se movimentar pela área.

Como  elencado  nas  opções  do  questionário,  a  praia  de  Grumari  dispõe  de

diversas atividades que podem ser exercidas, bem como seus atrativos. Por este motivo

o tempo médio de permanência na praia foi de 2 à 6 horas.

Realizando uma análise comparativa entre as estações, o tempo de permanência

de 6 horas ou mais teve o maior índice registrado no verão com 26,09%, muito
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provavelmente por causa do sol forte e do horário de verão os visitantes prorrogam sua

estada na praia (Figura 5.16).

Curiosamente, foi observado que no inverno obteve-se o menor índice do tempo

de permanência até 2 horas, o qual representou 2,70%. Esperava-se que durante essa

época do ano o tempo de permanecia curto de  até 2 horas tivesse seu maior pico,

devido a temperatura não muito favorável. O inverno também registrou o maior índice de

2 à 4 horas com 45,95% dos entrevistados.
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Figura 5.15 - Tempo médio de permanência dos visitantes
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Figura 5.16 - Tempo médio de permanência dos visitantes de acordo com as estações do ano
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5.7 Atividades praticadas na praia

Conforme o esperado, a principal atividade escolhida pelos visitantes foi o banho

de mar com 53%, seguido por descanso com 18,50% e esporte com 11,00% (Figura

5.17). Dentre os esportes mais praticados se destacam o surf e o futebol.

As pessoas que disseram ir à praia apenas para a contemplação da natureza

representou 9%, fotografia somou 6,50%. A opção  outras atividades somou 2%, este

percentual foi totalmente preenchido pela pesca. É importante ressaltar que no extremo

oeste da praia foi observado uma concentração de pescadores.

No  verão  a  principal  atividade  praticada  pelos  visitantes  foi  o  banho  de  mar

(73,91%). Como observado anteriormente, o maior tempo de permanência também foi

registrado nesta estação, portanto, pode-se inferir que o público estende esse tempo

para praticar o banho de mar, já que a temperatura é muito favorável. Na primavera a

principal atividade praticada foi o descanso com 67,39% dos entrevistados (Figura 5.18).

No outono, o  descanso e  banho de mar obtiveram os mesmos resultados, com

29,17% cada um. No inverno, a principal atividade eleita foi o banho de mar (27,03%),

seguido de descanso (24,32%), entretanto, foi o único que registrou fotografia (21,62%).

É claro que esta última atividade também é exercida em outras estações, mas talvez ela 

seja praticada com maior frequência no inverno porque a praia se encontra mais vazia.

Esta  reduzida  diferença  entre  banho  de  mar e  descanso durante  o  outono  e

inverno é causada pela temperatura, a qual se encontra mais amena nestas estações, o

que faz com que as pessoas vão a praia para descansar e não necessariamente para o

banho. Ainda nessas mesmas estações houve um significativo número de visitantes que

disseram ir a praia apenas para contemplação da natureza.

Este fato evidencia que neste período, as pessoas visitam a praia mais para uma

apreciação e relaxamento, diferentemente do verão e primavera onde o principal objetivo

é o banho de mar.
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Figura 5.17 - Principais atividades praticadas pelos visitantes
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Figura 5.18 - Principais atividades praticadas pelos visitantes de acordo com as estações do ano

5.8 Atrativos

A figura 5.19 mostra que a principal atração escolhida foi a praia (35,50%) e em 

segundo lugar, o sossego (31,50%). Esta reduzida diferença pode ser explicada, pois
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Grumari quando comparada a outras praias da cidade do Rio de Janeiro, é bem menos

cheia  devido  ao  acesso  ser  somente  por  veículo  particular,  além de  possuir  vagas

limitadas para estacionar. Pode-se acrescentar ainda a sua grande beleza cênica. O

terceiro atrativo escolhido foi a paisagem (15,00%), seguido pelo espaço livre (10,50%) e

vegetação (7,50%).

O  principal  atrativo  no  verão  foi  a  praia  (50,72%),  enquanto  no  inverno  e

primavera foi o descanso com 56,76% e 45,65%, respectivamente. O índice mais alto foi

registrado no inverno, pois além da temperatura não estar favorável, a praia também

está vazia, o que possibilita o relaxamento. No outono ouve um equilíbrio entre as duas

opções, com 31,25% em cada uma (Figura 5.20).
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Figura 5.19 Principais atrativos eleitas pelos visitantes
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Figura 5.20 Principais atrativos eleitos pelos visitantes de acordo com as estações do ano
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5.9 Tamanho dos grupos

Os visitantes  quando indagados se estavam sozinhos ou acompanhados 75%

responderam estar acompanhados por 2 a 4 pessoas (Figura 5.21), outros 19% estavam

acompanhados de 5 a 10 pessoas, sozinhos foram 4,50% e apenas 1,50% estavam com

grupos acima de 10 pessoas.

Este resultado pode ser um reflexo da forma de acesso, em razão que para se

chegar à praia é preciso de um automóvel,  desse modo as pessoas se reúnem em

grupos para realizar a visita. Outro fator importante que pode ser acrescentado é que o

passeio  à  praia,  geralmente,  é  realizado  em  família  ou  com  amigos.  É  importante

destacar que as pessoas também podem acessar a praia a pé, porém o caminho mais

rápido é pela AV. Estado da Guanabara (vindo do Recreio dos Bandeirantes) que possui

uma média de 5 km e com um relevo acentuado.

Na avaliação feita por estações do ano se pode constatar que os tamanhos dos

grupos não variaram muito, mantendo a média de 2 a 4 pessoas. Apenas no verão foi

possível perceber que ouve um aumento do tamanho dos grupos de 5 a 10 pessoas, os

quais representaram 39,13%, enquanto o de 2 a 4 correspondeu a 55,07% (Figura 5.22).

Certamente o tamanho dos grupos aumentou no verão por se tratar de um período de

alta temporada.
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Figura 5.21 - Tamanho dos grupos
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Figura 5.22 - Distribuição sazonal do tamanho dos grupos

5.10 Sugestões ou críticas para a praia

Nesta  questão,  a  maior  parte  dos  usuários  disse  não  ter  nada  a  declarar

(20,50%),  outros  17,50% afirmaram que  está  bom desse jeito,  ou seja,  38,00% dos

frequentadores não conseguem identificar os principais problemas encontrados na praia

ou atribuir alguma sugestão (Figura 5.23).

A  falta  de  segurança  na  praia  foi  bem  criticada  por  parte  dos  visitantes,

principalmente no período da noite, ao todo representaram 18,00%. Em relação ao lixo,

16,50%  dos  entrevistados  disseram que  a  praia  possui  uma  grande  quantidade  do

mesmo. Os que pediram mais sinalização com informações representaram 7,50%.

As sugestões e críticas somaram 20,00%, sendo a iluminação o principal serviço

solicitado pelos visitantes, seguido da instalação de banheiros. As outras sugestões e

críticas foram as seguintes:

- Controlar melhor o acesso; - Ampliar o comércio;

- Ampliar o estacionamento; - Disponibilizar mais salva vidas;

- Melhorar a preservação da natureza; - Falta de infraestrutura;

- Melhorar o acesso a praia; - Falta de organização;

- Melhorar os quiosques; - Banhistas mal conscientizados;

- Ampliar o envolvimento comunitário;
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- Implantar acessibilidade para deficientes físicos;

Foi  constatado que o público da primavera e, principalmente do verão são os

menos críticos, pois as opções:  está bom desse jeito e nada a declarar foram as mais

votadas  (Figura  5.24).  Justamente  foi  nestas  estações  que  se  percebeu  a  maior

descentralização regional do público, com destaque para a zona sul (no verão) e zona

norte (na primavera).

A  estação  da  primavera  foi  a  que  obteve  o  maior  índice  de  nível  superior,

portanto, possuir um alto grau de escolaridade não necessariamente está relacionado

em ter conhecimento sobre a área ou até mesmo sobre as regras de uma Unidade

Conservação.

Pode-se  inferir  que,  neste  caso,  o  fator  que  causa  essa  ausência  de

conhecimento sobre a área de estudo é a região de procedência, pois esses visitantes

possuem elevado grau de instrução, mas são de regiões distantes da UC. Os dados

sobre frequência de visitação também confirmam essa hipótese, pois este público é o

que menos visita a praia ao longo do ano, ficam restritos ao período de alta temporada.

Nas estações do outono e inverno,  os visitantes pediram por  mais segurança

(31,25% e 28,57%, respectivamente) e elencaram muitas críticas à praia.

As estações outono e inverno obtiveram os maiores índices de frequência anual

de visitas, assim como, a procedência predominante foi a zona oeste. O inverno foi a

estação  que  obteve  o  maior  número  de  pessoas  com nível  médio  (64,86%),  desse

modo, constata o que foi mencionado anteriormente, que a região de procedência possui

maior influencia do que o nível de escolaridade quando se refere a conhecimento sobre

a área.
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Figura 5.23 - Sugestões e críticas dos visitantes
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Figura 5.24 - Sugestões e críticas dos visitantes de acordo com as estações do ano

5.11 Resumo da caracterização sazonal

De um modo geral, na avaliação sazonal pode caracterizar o público da seguinte

forma:

● Verão: Majoritariamente  feminino  (53,62%),  com  a  faixa  etária  de  31  a  40  anos

(46,38%); de nível médio (57,97%); procedente da zona oeste (57,13%) e sul (20%);

com  conhecimento  superficial  que  a  praia  se  localiza  em  uma  UC  (59,42%);

conhecimento  superficial  sobre  a  importância  da  restinga  (40,58%);  maior  índice  de

pessoas  que  a  realizam  a  visitam  pela  primeira  vez  (25,35%);  tempo  médio  de

permanência de 4 a 6 horas (37,67%). Tem como principal atividade o banho de mar

(73,91%), a praia como principal atrativo (50,72%), o tamanho dos grupos variou de 2 a

4 pessoas (55,07%) e 5 a 10 (39,13%), além de ter elencado o menor número de críticas

e sugestões.

● Outono: Predominantemente  masculino  (56,25%);  faixa  etária  de  31  a  40  anos

(45,83%); de nível superior (50%) e médio (47,92%); procedentes da zona oeste

(79,17%);  pleno  conhecimento  que  a  praia  se  localiza  em  uma  UC  (58,33%);  o

59



conhecimento sobre a restinga variou de superficialmente (50%) a pleno (45,83%); a

frequência de visitação foi  de mais de  10 vezes ao ano (52,08%);  tempo médio  de

permanência de 4 a 6 horas (43,75%); principal atividade o banho de mar (29,17%) e

descanso (29,17%); principal atrativo a praia (31,25%) e o sossego (31,25%); o tamanho

dos grupos foi de 2 a 4 pessoas (81,25%); foi o grupo que mais pediu por segurança

(31,25%)

● Inverno: Composto por homens (56,25%); faixa etária de 31 a 40 anos (37,84%); com

nível médio (64,86%); procedentes da zona oeste (86,49%); com pleno conhecimento

que  a  praia  se  localiza  em  uma  UC;  possui  o  conhecimento  superficial  sobre  a

vegetação de restinga (35,14%); visitam a praia mais de dez vezes ao ano (48,65%);

tempo médio  de permanência  de 2  a  4  horas  (45,95%);  elegeram o banho de mar

(29,17%) e descanso (24,32%) como principais atividades praticadas; definiram como

principal atrativo o sossego (56,76%); tamanho dos grupos formado de 2 a 4 pessoas

(83,78%);  pediram  por  mais  segurança  (28,57%)  e  foram  os  que  mais  elegeram

sugestões e críticas (28,57%).

● Primavera: Majoritariamente formado por homens (54,35%); com idade de 21 a 30

anos (43,48%); com nível superior (65,22%); procedentes das zonas oeste (86,49%),

norte (17,39%) e sul (15,22%); com conhecimento superficial que a praia se localiza em

uma UC (52,17%); maior índice de pessoas que menos conheciam a restinga (34,78%);

frequentam a praia mais de 10 vezes ao ano (45,65%); tempo médio de permanência de

2 a 4 horas (41,30%); tem como principal atividade o banho de mar (67,39%); tem como

principal  atrativo  o  sossego  (45,65%);  o  tamanho  dos  grupos  é  de  2  a  4  pessoas

(91,30%);  elencou  sugestões  e  críticas  (25%),  reclamaram  do  lixo  (17,50%),  mas

também 17,50% disseram que a praia estava boa desse jeito.

7 CONCLUSÃO

O  trabalho  possibilitou  a  definição  de  alguns  indicadores,  o  que  permite  aos

gestores priorizar suas áreas de atuação. Demonstrou que a falta de consciência dos

visitantes em relação aos objetivos da unidade de conservação, foi maior durante o
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verão.  Em termos  comparativos,  nas  outras  estações  o  público  se  demostrou  mais

informado.

De  acordo  com  os  dados  obtidos,  o  público  da  praia  de  Grumari  pode  ser

caracterizado,  majoritariamente,  como adulto  (faixa  etária  de  21 à  40 anos),  com a

escolaridade variando de médio à superior e procedente da Zona Oeste da cidade. Em

sua maior parte, os visitantes possuem uma compreensão superficial que a praia está

inserida em um Parque (48,50%), o mesmo nível de conhecimento pode ser dito sobre a

importância da restinga (40%).

O público apresentou uma frequência média de visitação, pois 40% realizam a

visita mais de dez vezes ao ano. O tempo de permanência varia de 2 à 6 horas, tendo

como principal atividade o banho de mar. Os grupos se caracterizam ser composto de 2

a 4 pessoas.

Conforme o esperado, a principal atração eleita foi a praia (35,50%), seguido pelo

sossego (31,50%).  Isso só confirmou o que Takahashi (1998) já havia citado sobre as

pessoas buscam as áreas naturais para a recreação devido à tranquilidade, já que é

uma forma de se abster da área extremamente urbanizada.

No âmbito das sugestões e críticas, o público ficou caracterizado como pouco

informado (30,50%)  no  que  se  refere  aos  princípios  de  um Parque,  ou  até  mesmo

desinteressados.  Em  contrapartida,  as  pessoas  reclamaram  do  lixo,  da  falta  de

segurança, da necessidade de iluminação e da disponibilização de banheiros.

Foi possível identificar que o Parque, pelo menos na praia de Grumari, não tem

cumprido de modo satisfatório um dos objetivos elencados pelo SNUC, o de favorecer

condições e promover a educação e interpretação ambiental, já que não dispõe de um

modo eficiente de informação dos visitantes

É importante que esta avaliação do uso público não se resuma a este trabalho,

mas que as pesquisas continuem, possibilitando a realização de novos diagnósticos.

Através  disso,  será  possível  aprimorar  as  propostas  existentes  de  minimização  dos

impactos,  ou  até  mesmo  elaborar  novas,  desde  que  sua  metodologia  se  adeque  a

realidade da unidade de conservação. Também é essencial que ocorra a ampliação da

pesquisa para a escala do Parque,  por  tanto,  não fique restrita  somente  a praia  de

Grumari.
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8. SUGESTÕES

Através do estudo foi possível compreender o perfil do público que usufrui à praia,

e a partir disso, elaborar sugestões que colaborem com a gestão. Este não é o objetivo

principal  do  trabalho,  mas  procura  colaborar  com  algumas  informações  úteis  a

administração do Parque.

A falta de conscientização dos visitantes foi um fato recorrente, principalmente na

alta temporada, foi observada na praia uma grande quantidade de lixo espalhado e o

pisoteio da vegetação de restinga. Como mencionado anteriormente, no quadro geral de

críticas ou sugestões para a praia, 38% dos entrevistados não identificaram nenhum

problema ou não atribuíram sugestões, demonstrando falta de conhecimento em relação

aos objetivos e finalidades de uma unidade de conservação ou desinteresse.

Por este motivo, a principal ação a ser implantada na praia seria um trabalho de

informação do visitante. Este é um trabalho árduo, lento, que precisa de muita insistência

e até mesmo reformulações ao longo de sua implantação.

8.1 Instalação de placas

Instalação de placas mais visíveis  com informações sobre o Parque como: as

regras dentro da unidade, as devidas punições estabelecidas por lei, o tipo de fauna e

flora  presente  na  UC e  a  importância  de  sua  preservação.  Algumas dessas  placas

também poderiam ser instaladas na  Av Estado da Guanabara próximo a entrada do

Parque, onde se forma a fila de carros. Com esta medida, os visitantes já poderiam se

informar antes de entrar na UC, durante sua permanência no engarrafamento.

Como foi observada na análise dos dados, a região de procedência teve maior

influencia que o nível de escolaridade quando se trata de conhecimento sobre a UC. Por

este motivo é importante que ao entrar no Parque, o visitante tenha ao seu alcance

essas informações.
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8.2 Data de grande relevância

Esta  proposição  visa  informar  as  pessoas  através  de  uma data,  consiste  em

escolher  um  dia  do  ano,  de  preferencia  no  verão,  onde  os  “amigos  de  Grumari”

(colaboradores),  conjuntamente  com os  funcionários  e  moradores  fariam um dia  de

campanha. Neste dia, os integrantes do grupo iriam percorrer a praia recolhendo o lixo

espalhado e distribuir sacos plásticos, com isso, os banhistas podem juntar seu lixo e

depositar  na  lixeira  ao  sair  da  praia.  É  importante  que  este  dia  tenha  uma  ampla

divulgação nas áreas adjacentes e, se possível, no município.

8.3 Campanhas em mídia social

Vivemos em uma época, onde as redes sociais estão cada vez mais presentes

em  nosso  cotidiano,  as  quais  são  as  principais  responsáveis  pela  divulgação  das

informações no mundo contemporâneo. Dentre essas redes podemos citar: o Instagram

(com o uso de  hashtag),  Facebook, Whatsapp, dentre outras. Essas mídias divulgam

diversas campanhas que,  de  um modo geral,  viralizam na internet  e  ganham muita

popularidade.

Por  este  motivo,  seria  interessante  criar  e  divulgar  uma  campanha  de

conscientização dos visitantes  de Grumari,  através  dessas redes.  Primeiramente,  se

inicia criando uma página da praia no Instagram e Facebook, onde serão divulgadas

informações  sobre  a  mesma.  Posteriormente,  criam-se  campanhas  com  sua  ampla

divulgação, principalmente pelo uso de hashtags, como por exemplo: #amigosdegrumari,

#diadoconscientizagrumari, #todosporgrumari, entre diversas outras.

É de extrema importância que essas redes sejam, majoritariamente, voltadas para

a conscientização e informação dos visitantes em relação aos seus impactos ambientais.

As páginas dessas mídias devem ser sempre ativas, divulgando as informações e

estimulando  os  visitantes  a  realizarem  uma  postagem  sempre  que  realizarem  uma

atitude correta. Como exemplo, pode citar uma pessoa que foi a praia e recolheu seu
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lixo, a mesma tira uma foto e coloca uma das hashtag. Outro exemplo seria no “dia do

conscientiza Grumari”, as pessoas poderiam ficar postando fotos com diversas atitudes

conscientizadoras, colaborando assim na divulgação.

O  intuito  desta  ampla  campanha  nas  mídias  sociais,  associado  ao  dia  do

“conscientiza Grumari” e outras atividades, possibilitaria formar uma “imagem” positiva

da praia, onde as pessoas respeitam a natureza e colaboram com sua conservação. Isto

tem como principal objetivo, que Grumari seja conhecida como a praia onde as pessoas

são  conscientizadas,  informadas  e  colabora  com  sua  conservação,  desse  modo,

“pressionaria”  os  novos  visitantes  possuírem  as  mesmas  atitudes.  Esta  ação  pode

colaborar com um programa de educação do visitante.

8.4 Gestão integrada

É fundamental que os gestores do Parque se articulem com outras instituições

como universidades,  ONGs,  escolas,  centros  de pesquisa e comunidade local.  Essa

articulação  é  importante  para  que  se  realize  uma  gestão  integrada,  permitindo  que

diversos atores possam participar nas atividades da UC. Desse modo, mais pessoas irão

conhecer o Parque, além de promover pesquisas, saberes e conscientização.

Pereira  (2012)  propõe  o  aproveitamento  de  da  mão-de-obra  local  no

funcionamento do Parque, pois a comunidade que reside em Grumari, em sua grande

maioria  sobrevive  com a venda de plantas  ornamentais.  Esta medida reduziria  essa

atividade, além de colaborar com a geração de renda.

Os  comerciantes  colaboram  com  a  limpeza  da  praia,  na  medida  em  que

disponibilizam lixeiras  em seus  estabelecimentos,  mas  também podem ajudar  como

meios de divulgação de informações. É importante que eles sempre ressaltem para seus

clientes, a importância do descarte adequado do lixo, além de que eles se encontram em

uma Unidade de Conservação.
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As placas que divulgam as campanhas de mídia social deveriam fazer parte da

identidade  visual  dos  quiosques,  desse  modo,  o  visitante  estaria  rodeado  de

informações.

8.5 Formação de um grupo voluntário

É importante  organizar  e  divulgar  campanhas  solidárias,  onde  se  reúnam
voluntários  para  colaborar  nas  atividades  da  praia.  Dentre  elas,  pode  ser  citada  a
limpeza mensal da praia, ajuda na instalação e manutenção das placas e conservação
da restinga.

Os  integrantes  devem  ganhar  uma  personalidade  como,  por  exemplo,  a
confecção de camisas para uma identificação do grupo, e conjuntamente, a divulgação
do projeto. Um privilégio a essas pessoas poderia ser a criação de uma carteirinha, onde
cada  membro  ATIVO  teria  direito  a  alguns  benefícios.  Nela  constariam  os  dados
pessoais e foto, o benefício seria a prioridade para estacionar nos dias muitos cheios. O
destaque acima para os  ativos é de extrema importância, pois algumas pessoas iriam
participar apenas uma vez do grupo, e assim, obter o benefício. Este grupo deve ser
amplamente divulgado nas redes sociais para que mais pessoas possam aderir.

A ONG “Amigos do Perigoso” realiza um trabalho de conservação e manutenção
das trilhas de acesso à praia, bem como a limpeza da mesma. É uma excelente iniciativa
do grupo que contribui não só para a conservação da praia do Perigoso, mas também de
outros lugares, já que atuam em diversas regiões.

8.6 Melhoramento da infraestrutura

Conforme  evidenciado  pela  pesquisa,  a  maior  reclamação  e  sugestão  dos

visitantes foram referentes  à falta de iluminação e a instalação de banheiros. Por este

motivo,  é  importante  que  a  gestão  do  Parque  persevere  com  os  órgãos  públicos

solicitando a iluminação, bem como, disponibilizar banheiros para os visitantes. Essas

medidas iriam gerar maior segurança para todos.

Outra  medida  seria  a  instalação  de  catraca  para  o  controle  de  entrada  dos

usuários, onde cada um iria preencher uma pequena ficha com algumas informações, e

assim, contribuir com o uso público da praia. Essas informações são fundamentais, pois

fornecem subsídios para o plano de manejo do Parque. Com os indicadores apontados
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no questionário, será possível aperfeiçoar os recursos e priorizar o monitoramento de

áreas consideradas estratégicas.

O  arruamento  da  orla  de  Grumari  era  completamente  constituído  por

paralelepípedo,  mas no período das Olimpíadas Rio 2016 realizaram o asfaltamento

para a realização de provas. Por este motivo, é importante que o retire, uma vez que

este tipo de cobertura impede a permeabilidade da água, proporciona o aumento da

temperatura, além de facilitar o tráfego de veículos em alta velocidade.

É sabido que esta proposição é mais dificultosa, pois sua concretização depende

de  uma  verba  maior,  já  que  se  torna  necessário  a  aquisição  de  equipamentos  e

funcionários.  A  dependência  de  outros  órgãos  para  a  realização  destas  atividades

também configura  um fator  de  restrição,  afinal,  envolve  muitas  burocracias,  verba e

permissões. Apesar de todos esses contratempos, não se deve deixar de insistir para

que o projeto se concretize.

8.7 Elaboração de planos de atuação sazonal

Como evidenciado na pesquisa, o conhecimento das pessoas varia  de acordo

com as estações do ano. Por isto, é importante que todas as campanhas ou planos de

atuação  sejam  pensados  de  acordo  com  o  público  de  cada  estação.  Eles  serão

aplicados ao longo de todo o ano, porém deverá conter uma intensificação maior em

determinadas estações.

Como diagnosticado pelo trabalho, o público do verão foi o que apresentou menor

conhecimento sobre a UC, a restinga e também a maior descentralização regional. Isto

se torna um pressuposto para intensificar as campanhas de informações neste período.

Esta ação visa informar ao público o que é uma Unidade de Conservação, em

especial o PNM Grumari. É importante ressaltar para os visitantes que a praia abriga um

grande remanescente de restinga do município, a qual precisa ser conservada.
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Da mesma forma, o público das outras estações mostrou ser mais frequente a

praia, portanto, viabiliza o fortalecimento da campanha para conquistar mais voluntários

para o programa “amigos de Grumari”.

Juntamente com esses planos sazonais também seria de grande relevância a

associação de um LAC, afinal  ambos visam a minimização de impactos ambientais.

Poderia fazer uso dos dados de caracterização dos visitantes e associar a um modelo do

LAC, com isso seria possível possuir indicadores de alterações em determinadas áreas,

permitindo monitorar as condições ecológicas e sociais. Este estudo seria interessante

no controle dos automóveis, já que é a principal forma de acesso a praia.

8.8 Criação de um Centro de Visitantes

O PNM Grumari  carece de um centro  de  visitantes,  seria  fundamental  que o

mesmo criasse uma sede para que possa apresentar o Parque ao público. Os visitantes

que disseram ter conhecimento superficial que a praia de Grumari se encontra em UC,

representaram 48,50%. Este conhecimento superficial indica que os visitantes possuem

essa informação, porém não tem o entendimento do que é uma UC, qual a abrangência

do Parque, a importância de sua preservação, os benefícios proporcionados por ele,

entre outras.

Como também observou Barros (2003) em seu estudo no Planalto  do Parque

Nacional do Itatiaia, quando esta UC não está preparada para informar o visitante, o fato

dele realizar várias visitas à área não contribui para o seu aprendizado. Por este motivo

é essencial a criação de um centro de visitantes.

Primeiramente, seria importante que esta sede se localizasse próxima a praia de

Grumari, pois é a área mais visitada do Parque, além de ser de fácil acesso para todos.

Seria interessante que a sede disponibilizasse todas as informações de um modo mais

interativo  e  descontraído,  para  que  assim  possa  atrair  os  visitantes.  Deveria

disponibilizar uma maquete interativa apresentando o Parque, informações gerais como

a fauna e flora local, suas belezas, recursos, potencialidades, geologia, limite com outras

UCs e sua história de ocupação.
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Aproveitando  a  campanha  nas  mídias  sociais,  seria  interessante  propor  uma

exposição de fotografias. Os visitantes poderiam tirar fotos da UC e publicar usando as

hashtags,  com isso,  a  gestão  iria  selecionar  as  melhores  e  abrir  uma  votação  nas

próprias mídias, as mais bem colocadas iriam fazer parte desta exposição.

Outro atrativo dinâmico e interessante também seria a criação de um jardim, na

entrada ou saída da sede, nele iria conter as principais espécies da restinga encontradas

na praia. Em cada uma seria explicado a sua importância como, por exemplo, a fixação

da areia e dunas (impedindo a erosão), poder medicinal, alimentício, entre outras. Essas

informações são importantes, pois a maior parte do público desconhece.
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ANEXO

Questionário sobre a visitação pública no Parque Natural Municipal Grumari

1. Gênero

Masculino Feminino

2. Idade
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<15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61

3. Grau de instrução

Ensino fundamental Ensino médio Ensino superior

4. Procedência

Zona Oeste Zona Sul Zona Norte Centro

Outro município __________________ Outro estado ____________

Outro país ________________

5. Você sabia que a praia de Grumari está em uma Unidade de Conservação Ambiental, a qual 
se encaixa na categoria de Parque, portanto, protegido por uma legislação?

Sim, tenho pleno conhecimento Um pouco, apenas ouço falar
Não sabia Não sei o que é uma Unidade de Conservação Ambiental

6. Você sabe o que é vegetação de restinga e sua importância?

Sim, tenho pleno conhecimento   Conheço um pouco

 Não sei o que é vegetação de restinga

7. Com que frequência visita a praia?

1º Vez Até 3 vezes/ano De 4 a 10 vezes/ano Mais de 10 vezes/ano

8. Quanto tempo pretende ou costuma permanecer na praia?

Até 2h 2h-4h 4h-6h >6h

9. Qual sua principal ATIVIDADE durante a permanência na praia?

Banho de mar Trilha Esporte (Surf, futebol, frescobol, corrida etc.) Contemplação da

natureza Descanso Fotografia Educação ambiental

Outra:______________________________.

10. O que mais te ATRAI no Parque?

Praia Sossego Espaço livre Vegetação Paisagem

Outro:______________________________.

11. Está acompanhado?

Sozinho 2-4 pessoas 5-10 pessoas >10 pessoas
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12. Sugestões ou críticas para o Parque:

Nada a declarar Mais sinalização com informações Está bom desse jeito

Grande quantidade de lixo Mais segurança

 Outra sugestão/crítica:___________________________________________________.

OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO!
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