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RESUMO 

 

 

A utilização de áreas naturais pelo turismo é muito comum. Por isso é importante 

pensar nas diferentes possibilidades de uso, de forma a desenvolver o turismo 

gerando o mínimo de impactos negativos e o máximo de positivos. Assim, o trabalho 

em questão objetivou estudar o uso do Arquipélago das Ilhas Cagarras pelo turismo, 

verificando as atividades praticadas atualmente para mapear a oferta. Os 

procedimentos metodológicos foram o levantamento de referências bibliográficas 

sobre a relação homem-natureza, evolução da preocupação ambiental, ecoturismo, 

turismo de aventura e sobre o arquipélago. Utilizou-se também de observação direta 

através de uma visita e pesquisa eletrônica e via telefone para o preenchimento de 

dois formulários: um que caracteriza as empresas que operam saídas de barco para 

as ilhas, outro que identifica agências de turismo que oferecem passeio pelo Rio de 

Janeiro e incluem as Ilhas Cagarras como opção. Os resultados da pesquisa 

apontam que quatro empresas operam passeios para as Ilhas, mas poucas agências 

comercializam esses passeios. Os órgãos de turismo não fazem nenhuma 

divulgação das ilhas que atualmente encontram-se como um recurso natural com 

demanda muito reduzida. Assim, o trabalho atenta para esse potencial turístico e 

também para a necessidade de preservação das ilhas, o que pode instigar 

pesquisas mais profundas e o desenvolvimento de projetos de gestão para as ilhas.  

 

 Palavras-chave: Ilhas Cagarras. Preservação ambiental. Rio de Janeiro. 

Turismo 



8 

 

ABSTRACT 

 

 

The use of natural areas by tourism is very common. That is the reason why it is so 

important to think about different possibilities of use, to develop tourism in a way that 

causes the minimum negative impacts and the maximum positive impacts. The object 

of this research was an objective study of the use of Cagarras Islands for tourism, 

and to identify the activities of today to show what they have to offer. The methodical 

procedures used were the collection of research about the relation man-nature, the 

evolution of the environmental conscience, ecological tourism, adventure tourism, 

and visiting the island itself. Observation by a boat trip to the island was done, as well 

as data based research. Phone calls were made to ask the tourism agencies to fill 

out two questionnaires: one that defines the companies that do the boat trip to 

Cagarras Islands and another that identifies tourism offices that offer places to visit in 

Rio de Janeiro which have the island trip as an option. The results have shown that 

only 4 companies do this boat trip to the Cagarras Islands regularly, and just a few 

agencies sell this option. The States Tourism Office does not do any publicity of 

these islands and nowadays the islands are considered as a natural attraction that 

very few explore. So, this paper is an attempt to show the touristic potential and the 

need to preserve the islands, which might promote deeper research and the 

development of management projects for the island.  

 

Keywords: Cagarras Islands. Environmental Preservation. Rio de Janeiro. 
Tourism 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Em uma época na qual muito se fala sobre a questão ambiental devido aos 

problemas gerados por um processo de desenvolvimento que se baseia no sistema 

de produção, distribuição e consumo, ressurge a idéia de conexão do homem com a 

natureza. A relação de dicotomia entre homem e natureza vem sendo criticada 

enquanto o discurso de sustentabilidade ganha força com sua proposta de que haja 

uma relação de mais respeito pelo meio ambiente para que todos saiam ganhando. 

O turismo, a partir da década de 1970, com a disseminação dos movimentos 

ambientalistas, passou a ser alvo de críticas por seus impactos não só ambientais, 

mas também socioeconômicos e culturais; afinal, temos aqui uma atividade 

econômica também de produção e consumo - de um espaço. Em consequência 

disso, originou-se o conceito de turismo sustentável e, dentro desse conceito, o 

segmento ecoturismo vem ganhando destaque. 

O ecoturismo nasce como um turismo responsável praticado em áreas 

naturais. O turismo de aventura, que era visto como uma modalidade do ecoturismo, 

hoje se tornou um segmento próprio e também compartilha da utilização de espaços 

naturais. Dessa forma, ambos favorecem a aproximação de grupos urbanos com a 

natureza, que está sendo retomada nas últimas décadas, devido às necessidades 

do homem urbano de resgatar essa conexão, que é natural e lhe traz inúmeros 

benefícios, mas que foi sufocada. Além de contribuir para a aproximação do homem 

com a natureza, o ecoturismo contribui ainda para essa nova visão de 

desenvolvimento, baseada na sustentabilidade em sua forma mais abrangente, não 

apenas preocupada com a questão ambiental. O turismo passa então a ser visto 
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como propiciador de melhorias na qualidade de vida, tanto do visitante quanto da 

população receptora. 

A atividade turística, porém, sempre implicará em impactos, que podem ser 

positivos ou negativos, dependendo do seu planejamento. Assim, o trabalho busca 

analisar o potencial para o uso turístico do Arquipélago das Ilhas Cagarras, 

localizado na área territorial do município do Rio de Janeiro. 

Apesar de abrigar uma grande biodiversidade, esse arquipélago é pouco 

conhecido pela população e, consequentemente, pouco aproveitado. Mas essa 

riqueza natural vem apresentando sinais de degradação, como a diminuição e até o 

sumiço de algumas espécies. Diante dessa situação – da ameaça de um paraíso ser 

perdido nos mares do Rio – nasceu o questionamento sobre a inércia em relação às 

ilhas. É curioso pensar que um lugar tão rico ainda é tão pouco explorado, 

principalmente se pensarmos que esse lugar está situado a poucos quilômetros de 

uma praia tão famosa, numa cidade tão turística como o Rio de Janeiro. Pessoas 

saem do Rio em busca de algo que elas também encontram em sua cidade. E diante 

da escassez de recursos naturais e da procura por eles, também é estranho pensar 

que essas ilhas não estejam sendo valorizadas como deveriam. Na tentativa de 

chamar a atenção para o potencial turístico do lugar, e também para a questão da 

preservação das ilhas, desenvolveu-se este trabalho. E acredita-se que o turismo 

possa colaborar com essa preservação.  

O estudo aqui apresentado se justifica porque o Arquipélago das Ilhas 

Cagarras é um patrimônio natural que não pode ser perdido. Trata-se, afinal, de um 

dos últimos arquipélagos de domínio da Mata Atlântica considerados preservados – 

já que vem resistindo às agressões do homem - abrigando uma diversidade de 

espécies, dentre elas algumas novas que só podem ser encontradas lá (BRASIL, 

Projeto de Lei 1683, 2003). O local ainda não é uma unidade de conservação, aliás, 

na costa carioca não existe nenhuma unidade de conservação marinha (Ibidem). 

Mas apesar de dar sinais de degradação, o arquipélago ainda pode ser recuperado 

e acredita-se que o turismo possa colaborar com tal recuperação e conservação. 

Além disso, a escolha pelas Cagarras se deu também porque elas já são objeto de 

estudo de muitos pesquisadores na área da biologia, porém no campo do turismo 

pouco é falado sobre elas. E também, porque a sociedade poderia se beneficiar das 
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ilhas através de atividades de lazer, a exemplo do que ocorre em outros locais que 

também apresentam riquezas naturais. Claro que sua capacidade de uso deve ser 

respeitada, mas o lugar está sendo subaproveitado devido ao seu desconhecimento 

por parte de moradores e visitantes.  

O objetivo geral do trabalho é analisar o potencial turístico do Arquipélago das 

Ilhas Cagarras. Esse estudo das ilhas permite conhecer suas características, as 

suas possibilidades de usos, o posicionamento das pessoas envolvidas em relação 

à preservação e ao turismo, podendo incentivar outros estudos e até fornecer 

subsídios para futuros planos de ação para o turismo.  

A questão central é identificar como o turismo está se apropriando das Ilhas 

Cagarras. Entre as hipóteses estão: 

• Algumas atividades turísticas praticadas no arquipélago não são 

compatíveis com a preservação ambiental 

• O turismo se desenvolve de forma amadora, sem integração dos 

empresários, do poder público, dos órgãos ambientais. 

Para obter essas respostas, utilizou-se de métodos como pesquisa 

bibliográfica e eletrônica, observação realizada em uma visita às ilhas, 

preenchimentos de formulários para mapear a oferta das ilhas e aplicação de 

questionários a empresas que operam passeios de barco de forma regular. 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. Esse primeiro capítulo aborda a 

questão da utilização de espaços naturais pelo turismo, passando pelo ecoturismo e 

turismo de aventura, para contextualizar o tema do trabalho que é o uso turístico do 

arquipélago das Ilhas Cagarras. Dessa forma, apresenta o objetivo do trabalho que é 

identificar e caracterizar os atuais usos das ilhas pelo turismo, e também a sua 

relevância, uma vez que as ilhas são pouco conhecidas, mas apresentam um 

potencial turístico que vem sendo ameaçado.  

Os capítulos 2 e 3 são as bases conceituais que guiaram a pesquisa. O capítulo 2 

contextualiza a relação homem-natureza, dos primórdios até os dias de hoje, 

acompanhada da questão da evolução da preocupação ambiental culminando na 

apropriação de espaços naturais pelo turismo e nos ideais dessa prática ser uma 

ferramenta de desenvolvimento sustentável. O capítulo 3 discorre sobre o 
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ecoturismo e turismo de aventura, práticas que ocorrem em contato com a natureza 

e que são possibilidades no Arquipélago das Cagarras. Nele são apresentados 

conceitos, motivação, características e locais de prática.  

No quarto capítulo estão explicitados os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

as ilhas são apresentadas, discute-se a questão da criação de uma unidade de 

conservação e definem-se seus atuais usos. Um caso também é exposto por ter 

características ambientais semelhantes e pelo fato de ambos serem locais 

desconhecidos. Os resultados da pesquisa também são apresentados. 

As considerações finais encerram o trabalho destacando alguns pontos relevantes 

salientados com esse estudo. São apontados alguns problemas em relação ao uso 

das ilhas e também algumas falhas no que diz respeito à oferta e distribuição, mas 

que podem ser solucionadas caso haja vontade de desenvolver a atividade turística 

nas ilhas. Afirma-se a importância do cuidado com esse desenvolvimento e 

sugerem-se novos estudos que possam vir a ser base para um plano de ação de 

turismo. Assim todos poderiam desfrutar desse bem e preservá-lo. 
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2 RELAÇÃO HOMEM-NATUREZA E O TURISMO 

 

 

Uma série de problemas vivenciados na sociedade contemporânea é oriunda 

da superexploração do meio ambiente devido à relação dicotômica entre o homem e 

a natureza. Mas, ao longo da história, os conceitos de natureza já variaram bastante. 

Para compreender a abordagem do conceito de natureza recorremos a alguns 

filósofos. No período pré-socrático a idéia que se disseminava era a de que a 

natureza (physis) era tudo o que existia, as plantas, o ser humano e até os deuses. 

Já no período pós-socrático, com Platão e Aristóteles, esse conceito mudou. 

Passou-se a privilegiar o homem e as idéias em detrimento das plantas e pedras, 

elementos que acabaram sendo denominados como parte da natureza física. “Para 

Platão, somente a idéia continha a perfeição, opondo-se a realidade do mundo.” 

(SOAREZ DE OLIVEIRA, 2002) E segundo Lustoza: 

 
No início de sua existência, a Humanidade teve certamente uma forte 
ligação com a natureza. Porém, graças a sua inteligência e iniciativa 
o homem se tornou um elemento que exerce sobre o meio uma ação 
poderosa. Torna-se um agente da natureza transformando a 
paisagem natural. (LUSTOZA, 2006, p. 19) 
 
 

Essa separação foi alimentada também com o avanço do cristianismo – que 

assimilou a visão de Platão e Aristóteles. Nele, Deus já não fazia parte do mundo 

real como no período pré-socrático, mas era o ser supremo, e o homem, sua 

imagem e semelhança, o que inferioriza os outros elementos da natureza. Desde a 

Idade Média até os nossos dias, o cristianismo propagou a idéia de separação entre 

espírito e matéria, corpo e alma, objeto e sujeito “ao difundir a perfeição de Deus em 

oposição à imperfeição do mundo material”. (SOAREZ DE OLIVEIRA, 2002) 
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Com a escola cartesiana do filósofo francês Réne Descartes, a natureza 

passou a ser vista como “um aparato matemático externo ao ser humano e que 

servia para enriquecê-lo materialmente” (PELIZZOLI 2003 apud RODRIGUES, 

FEIJÓ, 2007), ou seja, transformou-se apenas em um recurso. Fortaleceu, assim, 

“essa oposição homem-natureza, sujeito-objeto, espírito-matéria” (ALBUQUERQUE; 

VASCONCELOS, 2007, p. 198) que passou a fazer parte do pensamento moderno e 

contemporâneo. O antropocentrismo, teoria na qual o homem é o centro do universo 

contribuiu para essa bipartição. 

Quando a humanidade se originou existia uma unicidade orgânica entre o 

homem e a natureza. O ritmo de vida e de trabalho do homem acompanhava o ritmo 

da natureza. (SOAREZ DE OLIVEIRA, 2002) Já em outras épocas, mais 

precisamente com o desenvolvimento do capitalismo, o homem perdeu essa 

identidade orgânica com a natureza - tal harmonia deixou de existir. A natureza que 

antes era um meio de subsistência para o homem, passou a ser, uma fonte que 

beneficia o capital. O homem interage com a natureza como se ela devesse apenas 

servi-lo, sendo fonte de matéria-prima. Sob o regime capitalista, o contato com os 

recursos existentes na natureza passa necessariamente por relações mercantis, 

eliminando sua “gratuidade natural” (SOAREZ DE OLIVEIRA, 2002). O próprio 

trabalhador é obrigado a fazer da sua força de trabalho uma mercadoria, em troca 

de um salário. O trabalho deixa de ser a forma humana de realização do individuo 

para ser apenas a única possibilidade de subsistência do despossuído. (ANTUNES 

apud SOAREZ DE OLIVEIRA, 2002) Segundo Bacca (2002), principalmente na 

civilização ocidental, os humanos julgam-se tão melhores que vivem como se 

fossem à parte da natureza, ao invés de parte dela. 

 
O capital é responsável pela separação dos homens e da natureza, 
através de seu processo de produção/reprodução e, dessa forma, 
impõe que o ritmo das atividades humanas não seja mais o ritmo da 
natureza, mas o ritmo do capital. (BASSI, 2007, p. 5) 
 
 

E por muitos anos perpetuou-se a idéia de que o homem era um elemento 

separado da natureza. Hoje, a sociedade está se conscientizando dos prejuízos, 

frutos de anos dessa relação, e tentando reverter esse quadro. A geografia também 

acompanhou essa evolução. De acordo com Lustoza, 
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Na Geografia clássica, o meio natural era visto com a predominância 
de pensamento determinista, sendo a natureza colocada como 
condição ou obstáculo para o desenvolvimento de certa sociedade. A 
partir dos anos 60, com a Geografia Crítica, o caráter predatório 
provocado pelo processo industrial, foi enfatizado por diversos 
autores. (BERNARDES E FEREEIRA, 2003 apud LUSTOZA, 2006, 
p. 19) 
 
 

Entre esses diferentes conceitos, Gonçalves, (1998, apud SOAREZ DE 

OLIVEIRA, 2002) afirma que o conceito de natureza não é natural, foi criado pelo 

homem e é, portanto uma construção social. Para ele, toda sociedade e toda cultura 

cria uma idéia específica de natureza, definida como algo que se opõe à cultura, já 

que esta é vista como algo superior capaz de controlar e dominar a natureza. Por 

isso a agricultura foi um marco histórico, onde o homem deixou de coletar só o que 

era produzido espontaneamente pela natureza para coletar o que ele plantou e 

cultivou de forma voluntária. Foi a “domesticação” da natureza que permitiu que os 

povos se fixassem em territórios, originando as antigas civilizações. A partir daí 

surgiu a concepção de domínio sobre a natureza e criou-se a relação sujeito 

(homem) e objeto (natureza). Ainda de acordo com Gonçalves, apesar de o termo 

sujeito ser atribuído orgulhosamente ao homem como um ser ativo, esse termo 

também pode indicar aquele que se submete a determinadas circunstâncias. Só que 

“essa segunda conotação para o termo é esquecida por influência da visão 

antropocêntrica do mundo, na qual o homem é o senhor de todas as coisas.” 

(BASSI, 2007, p. 2) Mas essa visão de natureza separada do homem é 

característica do pensamento dominante no mundo ocidental. 

Com o desenvolvimento do capitalismo e a Revolução Industrial (XIX), 

quando a ciência e a técnica estavam progredindo, essa idéia só ganhou mais força. 

A natureza cada vez mais foi sendo vista como um objeto a ser dominado, e o 

homem como um ser fora da natureza, dominando-a para atender ao processo de 

produção e almejando sempre o lucro.  

Para Marx, citado por Bassi (2007), através do trabalho o homem se apropria 

e transforma os recursos naturais, resultando no processo de socialização da 

natureza. O trabalho torna-se a força motivadora da relação homem-natureza, assim 

constata-se que essa “separação do homem de suas condições naturais de 
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existência não é ‘natural’, mas sim histórica” (BASSI, 2007, p. 4), já que a prática 

humana está relacionada à sua história. Para Casseti (1991) citado em Soarez de 

Oliveira (2002, p. 5), a natureza vem sofrendo transformações através do emprego 

de técnicas no processo produtivo e isso é um fenômeno social, representado pelo 

trabalho. E essas “relações de produção mudam conforme as leis, as quais implicam 

a formação econômico-social” e, conseqüentemente, as relações entre sociedade e 

natureza. (Ibidem) 

Inclusive na ciência, os estudos do homem e da natureza eram separados: as 

ciências da natureza (naturais) eram a física, a química e a biologia, as ciências do 

homem (sociais) eram a economia, a antropologia e a história. Com esse cenário, 

era impossível pensar o homem e a natureza de forma integrada, porque a 

separação não ocorria só no nível do pensamento, mas também na realidade 

objetiva construída pelo homem. (BASSI).  

 
A idéia de uma natureza objetiva e exterior ao homem, o que 
pressupõe uma idéia de homem não-natural e fora da natureza, 
cristaliza-se com a civilização industrial inaugurada pelo capitalismo. 
As ciências da natureza se separam das ciências do homem; cria-se 
um abismo colossal entre uma e outra... (GONÇALVES, 2002, p. 35 
apud ALBUQUERQUE; VASCONCELOS, 2007, p. 199) 
 
 

Como já citado, devido ao capital, o homem perdeu sua identidade orgânica 

com a natureza e foi assim que surgiu essa “cultura de exploração dos recursos 

naturais de forma desenfreada” (ALBUQUERQUE; VASCONCELOS, 2007, p. 199) 

que tornou o homem um vilão perante a natureza. Segundo Soarez de Oliveira, o 

processo social de produção impulsiona a utilização irracional dos recursos, o 

desperdício de matérias-primas, de energia e de trabalho, acarretando a degradação 

da natureza e conseqüentemente a “crise ecológica”. Só que esse mesmo homem 

que degrada tem uma relação de dependência com a natureza e, no final das 

contas, está atingindo a ele mesmo. Pois, se antigamente, pensava-se que os 

recursos naturais eram infinitos, e poderiam ser explorados à vontade, hoje sabe-se 

que muitos recursos não são renováveis e, portanto, chegam ao fim. E pior, as 

necessidades atuais são muito maiores, em função da demanda que aumenta 

juntamente com o crescimento populacional e com o desenvolvimento tecnológico. 

Esse rápido avanço da tecnologia aumenta a capacidade de produção, aumentando, 
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assim, a quantidade de matéria-prima a ser transformada, ou seja, os recursos 

naturais explorados. 

Para Albuquerque e Vasconcelos (2007), o possível impedimento da 

continuidade do sistema de produção, chave do capitalismo, originou os 

questionamentos, os movimentos e os debates acerca da sustentabilidade. 

 
Na verdade, o uso do termo ‘preservação ambiental’ e 
‘desenvolvimento sustentável’ é, apenas, uma preocupação em 
manter esses recursos salvaguardados para a manutenção do 
sistema e não uma medida para conservar a natureza para o bem da 
humanidade. (ALBUQUERQUE; VASCONCELOS, 2007, p. 199)  
 
 

Independentemente do pano de fundo, a crise ambiental na qual nos 

deparamos provocou um repensar sobre a forma como a sociedade funciona hoje. 

(BIHR apud SOAREZ DE OLIVEIRA, 2002) Com isso, está ocorrendo uma 

mobilização em busca de novas formas de desenvolvimento consideradas 

sustentáveis, em oposição ao desenvolvimento “ambientalmente predatório e 

socialmente injusto” manifestado até hoje (BASSI, 2007, p.6). Sendo assim, no caso 

do turismo, surge o conceito de turismo sustentável, repensando o papel da 

atividade no processo de desenvolvimento. Afinal, o cenário atual exige que essa 

dicotomia homem-natureza seja extinta.  

Mas segundo Bacca (2002), muito tem se falado sobre a questão do meio 

ambiente, porém é necessário chegarmos a uma verdadeira consciência ambiental, 

“externalizada por atitudes coerentes e por vivências verdadeiramente harmônicas 

com o meio”. Para ele, todos participam da demolição da biosfera, tanto uma 

madeireira quanto um cidadão que utiliza mais folhas de papel do que o necessário 

para enxugar as mãos, por exemplo. A ameaça vem das pequenas coisas do dia-a-

dia, que parecem mínimas do ponto de vista individual, mas gigantescas se 

considerarmos que o mundo tinha em 2005, 6.512. 276 bilhões de habitantes e 

chegará a quase 7 bilhões em 2010 (ONU, 2009), fazendo as mesmas coisas. 

Em relação ao turismo, de acordo com Diegues (1998), com esse discurso de 

preservação ambiental também nasceu um mito referente às áreas naturais 

protegidas, o mito da natureza intocada, onde essas áreas devem constituir-se em 
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ilhas isoladas para conservar a natureza. Essa concepção de áreas protegidas foi 

criada no século XIX nos Estados Unidos para proteger a vida selvagem da 

civilização urbano-industrial destruidora da natureza, e se disseminou para o mundo. 

Esses paraísos poderiam ser desfrutados pelo homem como fuga do ambiente 

estressante das cidades.  

Nos países tropicais como o Brasil, as florestas eram habitadas por povos 

indígenas que se apropriavam dos recursos e do espaço, mas por terem um grande 

conhecimento do mundo natural, criaram sistemas de manejo da fauna e da flora 

que conservavam e até potencializavam a diversidade biológica. Os problemas 

ambientais nessas áreas surgiram com as colônias de exploração. Aqui no Brasil, o 

processo de ocupação desordenada iniciou-se por todo o litoral e, a partir daí, 

começou o uso indiscriminado e a exploração não só dos recursos, mas também 

dos povos que aqui habitavam, culminando na degradação dessas áreas. 

(ALBUQUERQUE; VASCONCELOS, 2007) 

Só que agora os moradores tradicionais estão sendo expulsos de seus 

territórios ancestrais ou estão tendo suas atividades tradicionais de extrativismo, 

caça e pesca restritas pela lei referente às unidades de conservação. É claro que 

isso gera conflito e, de acordo com o conceito de turismo sustentável, onde os 

produtos devem ser ambientalmente adequados, economicamente viáveis e 

socialmente justos, essa postura não se aplica. (Conselho Brasileiro de Turismo 

Sustentável apud Dias 2007) Entre os princípios do turismo sustentável adotados 

pelo Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável (CBTS), 2002, (apud DIAS, 2007) 

estão os direitos das populações locais, no qual o turismo deve promover “a 

equidade socioeconômica, a defesa dos direitos humanos, de uso da terra e a 

qualidade ambiental” (DIAS, 2007, p. 71) e a consideração pelo patrimônio e o valor 

das culturas locais, que significa dizer que: 

 
O turismo deve reconhecer e respeitar o patrimônio histórico-cultural 
das regiões receptoras e ser planejado, implementado e gerenciado 
em harmonia às suas tradições e valores culturais. (DIAS, 2007, p. 
71) 
 
 

Na busca de retomar esse contato com a natureza, resgatando uma relação 

harmoniosa entre a sociedade e a natureza, crescem os segmentos do turismo que 
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se apropriam de espaços naturais. Ente eles, destaca-se o ecoturismo que além de 

proporcionar tal contato, se baseia nos princípios da sustentabilidade, 

desenvolvendo sem degradar, beneficiando o meio ambiente e a população local, 

incutindo uma postura responsável diante da natureza. 

 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL 

  

 

As discussões acerca da preservação ambiental e desenvolvimento 

sustentável se intensificaram na metade do século XX, devido à conscientização dos 

problemas ambientais gerados por um crescimento econômico desordenado. Mas 

essa preocupação com o meio ambiente existe, na verdade, desde o século XIX. 

Nessa época, o meio ambiente já sofria com os impactos da revolução industrial e 

dos avanços científicos e tecnológicos, uma vez que o desenvolvimento baseou-se 

na apropriação e exploração dos recursos naturais, que não são renováveis. E se 

esse modelo de desenvolvimento se perpetuar, não será possível suprir toda a 

demanda. Por essa razão, tal modelo vem sendo condenado.  

Essa preocupação se manifestou a princípio por meio de obras literárias. Em 

1863, Thomas Huxley escreveu “Evidências sobre o lugar do homem na natureza: 

interdependência entre os seres humanos e os demais seres vivos” (CITTOLIN e 

PUTZKE, 2002). George Marsh escreveu “O Homem e a natureza” um ano depois, 

onde documentou como os recursos naturais estavam sendo esgotados pela ação 

do homem e atentava para as causas do declínio de civilizações antigas, 

enfatizando que o mesmo poderia ocorrer às civilizações modernas (CITTOLIN e 

PUTZKE, 2002). Em 1896, Svent Arrhenius demonstrou o “efeito estufa”, expressão 

que ele mesmo cunhou, prevendo que a temperatura da Terra se elevaria devido à 

queima de combustíveis fosseis que aumentam a quantidade de dióxido de carbono 

na atmosfera 1.  

                                                
1  Anotações de sala de aula da disciplina Indicadores de Sustentabilidade, ministrada por Fábia 
Trentin 
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E foi evoluindo para a criação de unidades de conservação (UCs), fundação 

de órgãos protecionistas, realização de conferências pró-natureza. Em 1948 foi 

criada a União Internacional para Proteção da Natureza e foi publicada a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas (ONU). No 

ano seguinte aconteceu a 1ª Conferência Científica da ONU sobre Conservação e 

Utilização dos Recursos. 

Na década de 60 surgiu nos Estados Unidos a primeira Organização Não – 

Governamental (ONG) ambiental – Fundo para a vida selvagem. A jornalista Rachel 

Carson lançou seu livro “Primavera silenciosa”, no qual apresentava os perigos do 

Dicloro-Difenil-Tricloroetano, mais conhecido como DDT - pesticida utilizado no 

combate às pragas - que penetrava na cadeia alimentar e se acumulava nos tecidos 

dos animais e do homem, podendo causar câncer, dano genético e eliminar 

espécies. A autora questionava também a confiança absoluta do homem nos 

avanços tecnológicos. O livro causou inquietação, contribuiu para a conscientização 

de que a natureza é suscetível à ação humana e abriu espaço para os movimentos 

ambientalistas. E ainda em 1968 foi fundado o Clube de Roma, uma organização 

que atua identificando e analisando os problemas que atingem a humanidade e 

fazendo sua divulgação para os formadores de opinião e para o público em geral. 

Na década de 70 ocorreram duas conferências: Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente, em Estocolmo, e Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Na primeira foi estabelecido o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e lançado o relatório The limits 

of Growth - Os limites do crescimento – pelo Clube de Roma. Esse relatório 

apresentava as conclusões de um estudo relacionado às cinco maiores tendências 

mundiais – industrialização acelerada, rápido crescimento populacional, propagação 

da desnutrição, esgotamento dos recursos não renováveis e a deterioração do meio 

ambiente. 

Na década de 80, ocorreu a criação da Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Humano objetivando reexaminar os problemas 

ambientais e formular propostas para um progresso humano sustentável. Em 1987, 

essa comissão publicou o documento Our Common Future – Nosso Futuro Comum- 

também conhecido como Relatório Brundtland, que difundiu o conceito de 
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desenvolvimento sustentável. De acordo com esse documento, desenvolvimento 

sustentável consiste em: “satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a 

possibilidade de satisfação das gerações futuras”. (Organização Mundial de Turismo 

- OMT, 2001) Esse relatório apontava para a incompatibilidade entre o 

desenvolvimento sustentável e os padrões de produção de consumo, levantando a 

questão da necessidade de uma nova relação homem-natureza. Mas esse novo 

modelo de desenvolvimento não sugeria a estagnação do crescimento econômico, e 

sim que ele fosse combinado com questões ambientais e sociais.2 Ainda nessa 

década foi detectado na Antártica um buraco na camada de ozônio e instituiu-se o 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) que em português significa 

Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, órgão da ONU que fornece aos 

governos uma visão científica do que está acontecendo com o clima no mundo. 

A década de 90 foi marcada por muitas conferências e, portanto, foi quando o 

conceito de desenvolvimento sustentável se popularizou. Houve a Conferência da 

ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, conhecida como 

Eco-92, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento no Cairo 

(Egito), a II Conferência Anual do Banco Mundial sobre Desenvolvimento 

Ambientalmente Sustentável, a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas e a 

Conferência Habitat II – ou Cúpula das Cidades, em Istambul (Turquia). E ainda 

aconteceu o III Seminário Internacional sobre Problemas Ambientais nos Centros 

Urbanos.  

A Rio-92 teve como objetivo “conciliar os esforços mundiais de proteção do 

meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico.” (WWF- Brasil, 20093). A 

partir dela, foi elaborada a Agenda 21, um programa de ações para o 

desenvolvimento sustentável em escala mundial, aprovado por 179 países, que 

serviu como base para que cada país elaborasse sua Agenda 21 Nacional - plano de 

preservação do meio ambiente. Além disso, estabeleceu-se a Convenção da 

                                                
2 Disponível em: <http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/91> Acesso em: 08 nov. 2009. 

3 Quando o órgão foi fundado, em 1961, a sigla WWF significava “World Wildlife Fund”, que foi 
traduzido como “Fundo Mundial da Natureza” em português. Mas hoje, a sigla WWF tornou-se tão 
forte internacionalmente que, para evitar confusão ou mensagens equivocadas, não se faz mais 
tradução para qualquer significado literal. Ou seja, agora a organização é conhecida simplesmente 
como WWF, uma organização de conservação global. 
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Biodiversidade, primeiro instrumento legal para garantir a conservação e o uso 

sustentável dos recursos naturais, assinado por mais de 160 países – o Brasil, 

inclusive, foi o primeiro a fazer isso Em 1993, o PNUMA lançou a campanha Clean 

Up the World - Limpando o Mundo –, que começou na Austrália e se expandiu pelo 

mundo como um programa ambiental que inspira as comunidades a limpar, 

consertar e conservar o meio ambiente. Em 1995, o IPCC concluiu que a ação 

humana impactava significativamente no clima global. Dois anos depois, 84 países 

assinaram o Protocolo de Kyoto comprometendo-se a implantar medidas com o 

intuito de reduzir a emissão de gases. (GREENPEACE, 2009) Fechando a década 

de 90, o Índice Dow Jones de Sustentabilidade foi criado para estabelecer uma 

relação das empresas com as melhores práticas de desenvolvimento sustentável.  

Em 2000 a ONU analisou os maiores problemas mundiais no Encontro do 

Milênio e estabeleceu os oito objetivos do milênio. E, já no século XXI, aconteceu a 

Conferência de Johanesburgo – chamada de Rio + 10 porque aconteceu 10 anos 

depois da Rio-92 – com objetivo principal de rever as propostas da Agenda 21 

lançada em 1992 e analisar o progresso feito na questão ambiental. No ano de 

2005, o protocolo de Kyoto entrou em vigor após ser ratificado e, em 2007, IPCC e 

Al Gore receberam Prêmio Nobel da Paz. 

Diante de tantas críticas em função do modo como se desenvolveu a 

sociedade contemporânea, e da emergência do chamado desenvolvimento 

sustentável, o turismo também foi repensado. Afinal, o turismo é uma atividade 

econômica que se apropria do espaço, oferecendo produtos que dão lucro, e muitas 

vezes ignora os elementos sociais, ecológicos e culturais desses lugares. Além 

disso, a manutenção dos recursos naturais é de extrema importância para uma 

atividade baseada no seu uso. Surge então o conceito de turismo sustentável, que 

Swarbrooke define como:  

 
formas de turismo que satisfaçam hoje as necessidades do turista, 
da indústria do turismo e das comunidades locais sem comprometer 
a capacidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias 
necessidades. (SWARBROOKE, 2000 apud material de aula de 
TRENTIN) 
 



24 

 

Esse conceito deve se fazer presente em todos os segmentos de turismo, 

mas devido ao primeiro enfoque da sustentabilidade ter se dado na questão 

ambiental, e também porque a relação homem-natureza - que já se deu de 

diferentes maneiras - atualmente se caracteriza pela busca da retomada de uma 

relação mais harmônica entre o homem e a natureza, o ecoturismo foi o segmento 

que ganhou destaque, afinal sua realização depende de áreas naturais. 
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3 ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA 

 

 

O Brasil é um país que tem uma diversidade tão grande que permite o 

desenvolvimento de diversos segmentos turísticos. Sua riqueza de recursos naturais 

permite o desenvolvimento, especialmente do ecoturismo e turismo de aventura. 

Esses segmentos apresentam altos índices de crescimento, em função da busca por 

atividades mais participativas, provocada pelas mudanças de comportamento do 

consumidor. 

 

Nas últimas décadas, a sociedade tem presenciado várias 
transformações no comportamento do consumidor. Uma guinada na 
direção de estilos de vida mais saudáveis, uma sensibilidade e 
assuntos ligados à preservação e um consumidor mais exigente são 
apenas algumas das transformações em andamento na sociedade 
contemporânea. Tais mudanças se refletem no comportamento de 
férias das pessoas – por exemplo, mais pessoas estão participando 
de férias de atividade. (SWARBROOKE, 2003, p.57) 

 
 

Segundo o The International Ecotourism Society (TIES), Sociedade 

Internacional de Ecoturismo, surgindo em 1990, o ecoturismo vem crescendo de 

20% a 34% por ano – esses dados foram atualizados em Setembro de 2006, porém 

segundo o TIES, é difícil determinar estatísticas precisas porque normalmente é 

agregado ao ecoturismo, o turismo de natureza, ou outras formas de turismo 

alternativo ou de experiência. “De acordo com a Organização Mundial do Turismo 

(OMT), o Turismo de Aventura apresenta crescimento entre 15% e 20% ao ano em 

todo o mundo, sendo um dos segmentos mais resistentes no período de crise” 

(MTUR, 2009). Uma pesquisa realizada no 4º Salão do Turismo apontou que 34,3% 

das 1,7 mil pessoas entrevistadas optariam pelo ecoturismo e o turismo de aventura 
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em suas próximas viagens, ficando atrás apenas do segmento de sol e praia, com 

52,1%. (MTUR, 2009) 

Segundo a Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura 

(ABETA), o turismo de aventura atraiu quatro milhões de turistas (brasileiros e 

estrangeiros) em 2008, movimentando R$ 490 milhões. (MTUR, 2009) E em 2009, o 

Brasil foi eleito o melhor destino de aventura pela revista National Geographic 

Adventure, que tem mais de 2,4 milhões de leitores no mundo. (ABETA, 2009) 

Esses dois segmentos têm sido trabalhados significativamente pelo Ministério 

do Turismo (2009). Em relação ao turismo de aventura, em parceria com a ABETA, o 

MTur estabeleceu o programa Aventura Segura, que qualifica os profissionais dessa 

área, para que o segmento se consolide como atividade segura para os turistas. E 

dentro desse programa, juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), criou-se um processo de Cerificação em Turismo 

de Aventura, onde as empresas que oferecem esses produtos, voluntariamente, 

passarão por auditorias que verificarão se estão em conformidades com as normas 

de segurança emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) vem promovendo o 

ecoturismo e o turismo de aventura no mercado internacional. Esse ano foram 

convidados oitenta operadores estrangeiros para conhecer diferentes destinos 

brasileiros, caracterizados pelo ecoturismo e turismo de aventura, antes de sua 

comercialização lá fora. E ao final, todos estiveram presentes no Abeta Summit 2009 

- Encontro Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura- que trouxe para o Brasil 

as principais lideranças desses segmentos no intuito de “ apoiar a comercialização 

de produtos e destinos, incentivar parcerias e difundir conhecimento por meio de 

congressos técnicos”  (MTUR, 2009). É importante lembrar que o Abeta Summit é o 

maior Encontro do segmento na América Latina, organizado pela ABETA, junto com 

o MTur e EMBRATUR. Além disso, em 2008 o Brasil foi sede do Adventure Travel 

World Summit (ATWS), que pela primeira vez ocorreu fora da América do Norte, 

inserindo definitivamente o Brasil entre os países conhecidos pela oferta de produtos 

ecoturísticos e de turismo de aventura. 
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Porém, é preciso estar atento ao conceito de ecoturismo e de turismo de 

aventura. Muitas vezes, o mercado imbuído pelo desejo da comercialização e lucro 

vende produtos denominados como de ecoturismo ou de aventura ignorando o 

conteúdo estudado pela academia e suas orientações. 

 

 

3.1 CONCEITOS DE ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA 

  

 

A primeira idéia de ecoturismo é a de um segmento de turismo voltado para a 

natureza. Mas a abrangência do termo evoluiu da utilização de áreas naturais, para 

uma maior complexidade, agregando também questões como responsabilidade e 

conscientização ambiental, interesses pelos componentes culturais, preocupação 

social, e o aspecto econômico da atividade - características relevantes para o 

desenvolvimento sustentável.  

O cenário da prática ecoturística é a natureza, em seu estado original ou pelo 

menos, pouco alterada. A ênfase é na utilização do meio natural, que é condição 

fundamental dessa atividade, mas atualmente outros fatores foram agregados. 

(PIRES, 1998) 

Aqui no Brasil, primeiramente ele foi chamado de turismo ecológico e, em 

1985, com o Projeto Turismo Ecológico, o governo pela primeira vez tomou a 

iniciativa de organizar esse mercado. Já no final da década de 1980, o termo 

ecoturismo foi introduzido seguindo a tendência mundial de valorização do meio 

ambiente. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008).  

Com a Rio 92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD) de grande amplitude e alto nível de participação – 

estiveram presentes representantes de 179 países – cuja intenção era introduzir a 

ideia de desenvolvimento sustentável, esse tipo de turismo ganhou visibilidade. 

Nessa conferência foi aprovada a Agenda 21, documento com recomendações para 

implantar a sustentabilidade, no qual o ecoturismo é apontado como “uma prática 

conservacionista, comprometida com a natureza, com a responsabilidade social e 



28 

 

com o desenvolvimento local” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008, p. 15) Em 1994, 

então, se convencionou a utilização do termo ecoturismo, definido pelo Instituto 

Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

como: 

 
Um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, 
o patrimônio natural e cultural, incentiva a sua conservação e busca 
a formação de uma consciência ambientalista por meio da 
interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. 
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008, p. 16) 
 
 

Existem diversos conceitos de ecoturismo definidos por diferentes autores, 

mas ainda não há uma definição universalmente aceita, o que dificulta a produção 

de estatísticas. Segundo Pires (1998), isso está associado ao fato de setores 

diferentes, envolvidos com a atividade, conceber uma idéia própria em função de 

seus interesses, o que pode até causar divergências conceituais. Entre esses 

setores encontram-se o trade turístico, órgãos oficiais de turismo, organizações não 

governamentais da área ambiental, as populações residentes, o turista e o meio 

acadêmico. O aspecto comum à essas definições é a questão da utilização dos 

recursos naturais. 

Muitos autores dizem que embora haja uma relação do ecoturismo com a 

sustentabilidade, esse termo não é sinônimo de turismo sustentável. Ele só o será 

se for gerenciado adequadamente, assim como os outros segmentos do turismo 

também podem e devem ser. Swarbrooke (2000) cita Wheeller, que chega a chamá-

lo de egoturismo, uma vez que o ecoturista busca o comportamento responsável no 

local de destino, mas ignora o fato de que seu próprio deslocamento implica na 

utilização de carros e aviões, causando impactos negativos ao meio ambiente.  

Além disso, uma atividade ecoturística, que inicialmente era sustentável pode 

deixar de sê-la, uma vez que essa a busca pelo contato com a natureza vem 

crescendo tanto que pode acabar se transformando em turismo de massa. Outra 

questão em relação à sustentabilidade no ecoturismo é que o ecoturista gosta de 

visitar lugares novos, desconhecidos, e essa ânsia pela descoberta pode ser 

perigosa. Isto, porque o turismo acaba ocorrendo em locais fora do circuito, onde as 
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atividades não são gerenciadas, o que pode comprometer o local com uma 

degradação rápida e até irreversível. (SWARBROOKE, 2000) 

Por outro lado, na maioria das definições, essa é uma atividade econômica 

que promove o uso sustentável dos recursos, sejam eles naturais ou culturais, 

contribuindo para sua conservação, criando uma conscientização ambiental e 

incluindo as comunidades locais, com o objetivo de melhorar suas condições de 

vida.  

Observa-se também um esforço em diferenciar ecoturismo de turismo 

alternativo, turismo verde, turismo responsável, turismo de natureza, turismo 

ecológico, termos que até hoje são utilizados como sinônimos, mas que seriam 

apenas uma prática do turismo que se utiliza da natureza. Esses sim poderiam 

apresentar-se como insustentáveis. Para Dias, (2002, p. 107), “o ecoturismo pode 

ser entendido como o turismo sustentável praticado em áreas naturais”. Segundo 

ele, a sustentabilidade é considerada característica intrínseca desse segmento. Sem 

ela, teríamos um turismo voltado para a natureza, mas nunca o ecoturismo.  

Para Ceballos-Lascuráin (1996), o ecoturismo está contido no turismo 

baseado na natureza – que significa “todo tipo de turismo diretamente dependente 

do uso de recursos naturais em seu estado relativamente não alterado”. 

(CEBALLOS-LASCURÁIN, 1996 apud PIRES, 1998). Afinal a natureza também é 

condição fundamental para o ecoturismo, mas, a prática do turismo na natureza só 

se tornará ecoturismo se forem estabelecidas outras condições para tal prática, 

como educação ambiental, participação das comunidades locais, mínimo impacto, 

sustentabilidade. Tanto que práticas esportivas de alto impacto ambiental – como a 

pesca e o motocross - se enquadram no turismo baseado na natureza, mas não 

contemplam o conceito de ecoturismo. (PIRES, 1998) 

 Em relação ao turismo de aventura, também não existe um consenso 

universal quanto a sua definição. É difícil determinar os limites dessa atividade. Além 

disso, muitas vezes ele foi incluído no segmento ecoturismo, mas “atualmente, 

possui características estruturais e consistência mercadológica próprias” 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008). A definição de turismo de aventura pelo 

Ministério do Turismo é: 
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Turismo de Aventura compreende os movimentos turísticos 
decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter 
recreativo e não competitivo. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008, p. 
15) 
 
 

Essa exclusão das práticas de caráter competitivo ocorre porque, segundo o 

Ministério, tais atividades se enquadram em outra modalidade de turismo - o Turismo 

de Esportes. De acordo com essa definição, atividades de aventura são:  

 
Experiências físicas e sensoriais recreativas que envolvem desafio, 
riscos avaliados, controláveis e assumidos que podem proporcionar 
sensações diversas como liberdade, prazer, superação, a depender 
da expectativa e experiência de cada pessoa e do nível de 
dificuldade de cada atividade. (MINISTÉRIO DO TURISMO, Turismo 
de Aventura- Orientações básicas, 2008, p. 16)  
 
 

O turismo de aventura, embora venha se destacando como uma atividade em 

crescimento, ainda não tem uma bibliografia ampla. E como foi dito anteriormente, é 

difícil delimitar essa atividade. Algumas definições focam no local onde a atividade 

se desenvolve, outras nas sensações obtidas, outras na questão física da atividade. 

Dessa forma, seu entendimento se faz melhor a partir das suas características, que 

abrange os diferentes fatores, e que muitas vezes são apontados isolados nos 

conceitos do termo. 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DO ECOTURISMO E DO TURISMO DE AVENTURA 

 

 

Como os conceitos e definições dos termos ecoturismo e turismo de aventura 

não são conceitos universais, suas características são os elementos que diferenciam 

essas atividades entre si e de outras atividades com as quais possam ser 

confundidas. Algumas características podem até ser semelhantes entre os dois 

termos, mas analisadas em conjunto delimitam o campo de cada um deles. No 

âmbito do ecoturismo, as características se definiram tendo como base diferentes 
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autores, entre eles, Pires (1998) e Swarbrooke (2000) e Dias (2007) Já no turismo 

de aventura, a referência foi Swarbrooke (2003) e o Manual de Orientações básicas 

para o turismo de aventura organizado pelo MTur (2008). 

 

Ecoturismo: 

• Ocorre em áreas naturais. 

• Interesse pela história natural, pelos aspectos originais e autênticos 

dos destinos e de suas culturas. 

• Promove a conscientização ecológica e uma conduta ambiental 

positiva, através de elementos educacionais e de interpretação que 

permitam a conscientização de questões relacionadas à 

sustentabilidade. 

• Reduz ao mínimos os impactos negativos sobre o entorno natural e 

sociocultural. 

• Baseia a motivação em valores intrínsecos, não por modismo ou por 

status. Isso envolve turistas mais esclarecidos, conscientes dos riscos 

potenciais do turismo, ávidos por aprender mais sobre temas 

relacionados à sustentabilidade e que procuram se comportar de forma 

mais sensível do que outros turistas. 

• Caráter biocêntrico: igualdade entre todos os seres vivos, o ser 

humano e a vida selvagem têm a mesma importância e todos têm 

direito a uma vida plena, contrapondo o antropocentrismo no qual a 

relação do homem com a natureza é de apropriação. 

• Beneficia a vida silvestre e o meio ambiente, contribuindo para sua 

proteção. 

• Proporciona uma experiência cognitiva e emocional. 

• Normalmente em pequena escala e cuidadosamente gerenciado. 

• Não exige uma infra-estrutura de turismo sofisticada, e sim uma 

desenvolvida em harmonia com o meio ambiente. 

• Traz benefícios econômicos para a população local e pode ser fonte de 

renda para projetos de preservação. 
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Essas características do ecoturismo, reunidas, permitem que a 

sustentabilidade ambiental, social, cultural e econômica seja alcançada no turismo.   

Já as características do turismo de aventura são: 

 

• Variedade de atividades. As atividades de aventura têm diferentes 

níveis de dificuldades, exigindo muitas vezes habilidade e técnica 

previamente adquiridas. Utilizam-se de equipamentos e procedimentos 

diversos, envolvem diferentes riscos e variam de acordo com os locais 

de cada prática. 

• Riscos controláveis que variam de acordo com a atividade e com a 

capacidade física e psicológica do turista. 

• A segurança é condição indispensável. 

• Intensa participação do turista. Ele é o protagonista da vivência. 

• Favorece o estreitamento da relação entre os turistas, deles com seus 

guias e condutores, e com o meio ambiente. 

• Resultados incertos. 

• Desafio. 

• Expectativa de recompensa. 

• Novidade. 

• Estímulo e entusiasmo. 

• Escapismo e separação. 

• Exploração e descoberta. 

• Atenção e concentração. 

• Emoções contrastantes. 

 

Enquanto o ecoturismo apresenta características mais comportamentais, as 

do turismo de aventura estão muito baseadas no aspecto sensorial da atividade, e 

além delas, o ambiente também é essencial no entendimento de cada atividade. 
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3.3 AMBIENTES PARA A PRÁTICA DO ECOTURISMO E DO TURISMO DE 
AVENTURA 

 

 

O ecoturismo ocorre em ambientes naturais, sejam eles unidades de proteção 

ou não. Por isso, normalmente, os maiores destinos de ecoturismo são os países 

emergentes, que por serem menos desenvolvidos ainda desfrutam de grande 

quantidade de recursos naturais e de população autóctone - que pode parecer 

exótica para os turistas. 

O turismo de aventura “pode ocorrer em quaisquer espaços: natural, 

construído, rural, urbano, estabelecido com área protegida ou não.” (MTUR, 2008, p. 

16) E muitas vezes, o local pode ser de difícil acesso. 

Ás vezes, o destino não é tão importante assim porque o que se procura é 

facilmente encontrado em outro local. Mas, para o turismo de aventura, ele é de 

primordial importância, dando singularidade à atividade. (SWARBROKE, 2003) 

Ainda de acordo com Swarbrooke (2003), existe uma hierarquia geográfica 

nos destinos de turismo, inclusive no de aventura. Ela começa por continentes 

inteiros, depois, países inteiros, regiões inteiras de países como por exemplo, a 

Amazônia, grandes acidentes geográficos, áreas locais com diversas atrações 

naturais ou artificiais em uma área geograficamente pequena e por último, pequenos 

acidentes geográficos, tais como um único pico de montanha ou um local de 

mergulho. Esse último nível é onde se enquadra o Arquipélago das Ilhas Cagarras, 

que é apenas um atrativo dentro do destino Rio de Janeiro, onde existe uma 

diversidade de atividades de ecoturismo e turismo de aventura.  

O turismo de aventura ocorre em destinos que contêm pontos com recursos e 

serviços para sua prática. Sua diversidade é resultante da variedade de locais 

naturais ou construídos pelo homem, e que podem, segundo Swarbrooke (2003), ser 

definidos de acordo com:  

• O tempo de criação: destinos tradicionais (criados há muito tempo) X 

destinos modernos (resultantes de iniciativas recentes de fomento ao 

turismo) 
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• A localização geográfica (montanha, rural, costa, urbano) 

• Os tipos específicos de atividade (baseados na terra no ar, na água, ou 

na mente) 

• A sazonalidade (atraem turistas apenas em determinadas épocas, 

atraem os mesmo tipos de turistas o ano todo, atraem diferentes tipos de 

turistas em diferentes épocas do ano) 

• Oferta de turismo (apenas turismo de aventura ou também outros tipos 

de turismo) 

• Demanda (doméstica ou internacional) 

• Marketing (a atividade pode ser estimulada ou não, e ainda assim ser 

atraente) 

• Planejamento (o local pode ser desenvolvido para se tornar um produto 

turístico, com toda a infra-estrutura necessária para isso, ou ser apenas um 

recurso, que atrai justamente por essa característica de “não estar pronto 

para receber visitantes”)  

• Dimensão da atividade (destinos nos quais a área toda oferece 

oportunidades de turismo de aventura X destinos nos quais essas atividades 

são restritas apenas a locais específicos). 

As modalidades de turismo de aventura são definidas pelo território onde são 

praticadas – terra, água e ar. As mais conhecidas pelo mercado do turismo, de 

acordo com o MTur verificam-se na Figura 1. 

 

TERRA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Arvorismo 
Locomoção por percurso em altura instalado em árvores e outras 

estruturas construídas. 

Ciclismo/ Atividades 

ciclísticas/ Cicloturismo 

Percurso em vias convencionais e não convencionais em 

bicicletas. 

Atividades em cavernas/ 

Espeleoturismo/ Caving/ 
Observação e apreciação de ambientes subterrâneos 
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Atividades eqüestres/ 

Cavalgada/ Turismo 

equestre 

Percursos em vias convencionais e não convencionais em 

montaria 

Atividades fora-de-estrada/ 

Off Road 

Percursos em vias convencionais e não convencionais, com 

trechos de difícil acesso, em veículos apropriados. 

Bung Jump Salto com uso de corda elástica 

Cachoeirismo 
Descida em quedas d’água utilizando técnicas verticais, seguindo 

ou não o curso da água. 

Canionismo 

Descida em cursos d’água transpondo obstáculos aquáticos ou 

verticais com a utilização de técnicas verticais. O uso da água 

pode ser intermitete. 

Caminhadas Percursos a pé em itinerário predefinido. 

Curta duração/ Hiking Caminhada de um dia 

Longa duração/ Trekking Caminhada de mais de um dia 

Escalada 
Ascensão de montanhas, paredes artificiais, blocos rochosos 

utilizando técnicas virtuais 

Montanhismo 
Caminhada, escalada ou ambos, praticada em ambiente de 

montanha 

Rapel Técnica vertical de descida em corda. 

Tirolesa 
Deslizamento entre dois pontos afastados horizontalmente em 

desnível, ligados por cabo ou corda. 

ÁGUA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Bóia-cross / Acqua Ride Descida em corredeiras utilizando bóias infláveis. 

Canoagem Percurso aquaviário utilizando canos, caiaques, ducks e remos 

Mergulho 
Imersão profunda ou superficial e ambientes submersos, 

praticados com ou sem o uso de equipamento especial 

Rafting Descida em corredeiras utilizando botes infláveis. 

AR DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Asa delta Vôo com aerofólio impulsionado pelo vento 

Balonismo Vôo com balão de ar quente e técnicas de dirigibilidade 

Parapente Vôo de longa distância com o uso de aerofólio (semelhante a um 
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pára-quedas) impulsionado pelo vento e aberto durante todo o 

percurso a partir de determinado desnível. 

Pára-quedismo 
Salto em queda livre com o uso de pára-quedas aberto para 

aterrissagem, normalmente a partir de um avião. 

Ultraleve Vôo em aeronave motorizada de estrutura simples e leve. 

Figura 1 - Modalidades de turismo de aventura 
Fonte: MTur, 2008. 
 
 

Já as modalidades de ecoturismo, segundo o MTur (2008), são resumidas em 

atividades de observação e contemplação da natureza que ocorrem de diversas 

formas. Embora, ainda de acordo com o MTur, existam diversas outras atividades, 

que também caracterizam outros segmentos, mas que podem ser consideradas 

atividades de ecoturismo desde que contemplem as premissas, comportamentos e 

atitudes estabelecidas para o ecoturismo. Para o MTur a atividade observação é :  

 
 
Exame minucioso de aspectos e características da fauna, flora, 
formações rochosas e outros, que exigem técnicas de interpretação 
ambiental, guias e condutores especializados, equipamentos e 
vestuários adequados. (MTUR, Ecoturismo – Orientações básicas, 
2008, p.22) 
 
 

Essa atividade subdivide-se em observação de fauna, de flora e formações 

geológicas. A observação de fauna ainda se subdivide em aves, mamíferos, 

cetáceos, insetos, repteis e anfíbios, e peixes.  

A atividade de contemplação consiste na “apreciação da flora, de fauna, de 

paisagens e de espetáculos naturais extraordinários”. (MTUR, 2008, p. 22) e 

engloba caminhadas, mergulho, safáris fotográficos e trilhas interpretativas. 

 

 

3.4 MOTIVOS PARA A PRÁTICA DO ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA 

 

 

A motivação explica os processos de tomada de decisão e os 

comportamentos anteriores e posteriores a tal decisão, embora outros fatores como 
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personalidade, condições financeiras e saúde também influenciem. Ela reflete suas 

necessidades intrínsecas e estimula o indivíduo a buscar experiências satisfatórias. 

As razões para as pessoas desfrutarem formas de lazer são diversas: 

 
relaxamento, prestígio, socialização, aperfeiçoamento, desejo de 
fazer algo diferente, entusiasmo, aventura, contato com diferentes 
culturas/ maneiras de viver, oportunidade de conhecer pessoas com 
interesses afins e enriquecimento intelectual (SWARBROOKE, 2003, 
p. 66) 
 
 

De acordo com Dann (apud SHAW e WILLIAMS, 1994 apud SWARBROOKE, 

2003, p. 66), os motivos moldam a natureza da experiência através de fatores 

sociopsicológicos (de impulsão) e culturais (de atração). O primeiro determina a 

necessidade de viajar, é o que leva a pessoa a participar da aventura (por exemplo, 

o entusiasmo, a autoconsciência, a socialização), e o segundo interfere na escolha 

do destino (como locais com ambientes selvagens, recursos naturais que permitem 

a prática de aventura ou a observação de animais raros.) 

A escada do curso da viagem (Figura 2) é o esquema mais utilizado quando 

se fala de motivações para o turismo de aventura, ela é uma adaptação do sistema 

hierárquico de Maslow (1976). O esquema se baseia no fato de as pessoas 

seguirem um percurso em seu comportamento turístico, composto por cinco níveis 

motivacionais e nos quatro níveis mais baixos, existe distinção entre motivação 

intrínseca (autodirecionado) e extrínseca (direcionado ao outro). 

Como citado anteriormente, a mudança no comportamento do turista que 

agora quer mais experiências, “participar de atividades físicas e mentais 

estimulantes” (SWARBROOKE, 2003, p. 55), buscando sensações diferentes e 

almejando a realização de necessidades de níveis mais altos, impulsionou os 

segmentos de ecoturismo e turismo de aventura. Os “novos turistas” (Poon apud 

Swarbrooke, 2003, p. 58) estão dando maior importância aos benefícios propiciados 

pelas suas férias, principalmente em relação ao caráter singular da experiência. A 

necessidade de fugir da rotina e alcançar a realização é a característica fundamental 

deles, por isso quanto maior for a diferença da atividade turística em relação ao 

cotidiano, maior será a chance de realização. 
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Figura 2 - Escada do curso da viagem 
Fonte: Ryan (1998) apud Swarbrooke (2003), Pearce (1996) apud Swarbrooke (2003) adaptado 
pela autora 
 
 

É importante observar que ainda falta informação sobre as características e 

motivações do turista de aventura, até porque ele só foi reconhecido por suas 

características singulares recentemente. Mas, segundo o MTur, as motivações no 

turismo de aventura são: as vivências e experiências memoráveis, a recreação ativa, 

desafios e emoção, a interação com outros praticantes e a diferenciação em relação 

à escolha dos locais. 

E de acordo com Swarbrooke, o turismo de aventura não estimula apenas os 

interesses dos jovens. O estilo de vida e atitude influenciam mais do que a idade, 

embora ela também tenha um papel importante na decisão, principalmente em 

relação às atividades fisicamente exigentes. Porém, existem também outras 

atividades de aventura sem ênfase física. 

Como o turismo de aventura tem uma diversidade muito grande, os motivos 

também são diversos. Mas o risco e a busca de sensações com certeza são 

elementos motivadores. “Cada aventura tem uma forma e um grau de risco 

específicos que representam uma motivação para a participação na atividade.” 

(VESTER, 1987 apud GILCHRIST et al., 1995 apud SWARBROOKE (2003, p. 70) 
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Assim, existem diferentes graduações de atividades, que vão das mais leves 

às mais intensas - pelo menos assim são classificadas pelas indústrias do lazer e do 

turismo -, apesar de as percepções quanto ao que é aventura variarem de pessoa 

para pessoa. “As pessoas têm diferentes zonas de desafio e pânico, o que delimita a 

extensão de aventura que elas podem suportar”. (TUSON 1994, apud WILSON 2002 

apud SWARBROOKE, 2003, p.65) 

Os aventureiros leves praticam atividades de baixo risco e que não exigem 

muito esforço ou conhecimento técnico. “São motivados pela autodescoberta, a 

necessidade de escapar da rotina da vida urbana e experimentar novos ambientes” 

(LIPSCOMBE, 1995 apud SWARBROOKE, 2003, p. 63). Como resultado, essas 

atividades possuem uma demanda maior que as de aventura intensa, já que podem 

ser praticadas por qualquer pessoa, novatas ou experientes. 

Os aventureiros intensos se expõem a atividades com riscos elevados, que 

exigem esforço intenso e, muitas vezes, experiência. São motivados pelo “desafio, 

perigo e risco que contribuem para a aventura”. (LIPSCOMBE, 1995 apud 

SWARBROOKE, p. 64) 

Já no ecoturismo, a motivação principal é a “observação e apreciação da 

natureza, bem como as culturas tradicionais que prevalecem nas áreas naturais.” 

(COSTA, 2002, p.9) Swarbrooke compartilha dessa idéia dizendo que “a principal 

motivação para a viagem é o desejo de ver ecossistemas em seu estado natural, 

sua vida selvagem assim como sua população nativa” (SWARBROOKE, 2000, p. 55) 

e acrescenta que para muitos autores, existe por parte dos ecoturistas um desejo de 

ver os ecossistemas preservados e a população local vivendo melhor por conta dos 

efeitos do turismo. Para Pires (1998), a motivação do ecoturista não é só o objetivo 

individual, mas também o social. 

 
O turismo de natureza é fundamentado na motivação e no 
comportamento do indivíduo (turista), enquanto que o ecoturismo é 
um conceito mais completo e abrangente que está inserido num 
processo de aproximação com os países e regiões anfitriãs 
desencadeado para atingir objetivos sociais além dos objetivos 
individuais. (ZIFFER, 1989 apud CEBALLOS-LASCURAIN, 1996 
apud PIRES, 1998) 
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Com base em um número pequeno de estudos, alguns pesquisadores 

chegaram à conclusão que a motivação do ecoturista é o componente aventura do 

ecoturismo. (SWARBROOKE, 2003, p. 83). De acordo com uma pesquisa realizada 

no Canadá, as atrações principais para um ecoturista são áreas selvagens, parques 

nacionais, reservas, ou seja, ambientes naturais – são os motivos de atração. Entre 

os benefícios da viagem eles buscam a atividade física, vivenciar os estilos de vida 

originais e diferentes, encontrar pessoas com os mesmos interesses, a chance de 

serem ousados e aventureiros, conseguir ver o máximo possível naquele período e 

tempo – motivos sociais, que determinam a escolha do tipo de viagem. 

(SWARBROOKE, 2003, p. 84)  

O componente aventura não significa necessariamente atividade física, até 

porque o ecoturismo abrange desde as práticas esportivas até a contemplação e a 

observação. Com base em um estudo feito na Inglaterra, estabeleceu-se 

comparações entre ecoturistas e turistas que gostam de aventuras de tipo não físico, 

como por exemplo, uma viagem ao Vietnã visitando vilas tribais remotas. Ambos 

destacam como elementos principais da atividade a natureza, a educação, e contato 

com estilos de vida tradicionais e naturais e culturas locais. Dessa forma verifica-se 

certa semelhança entre ecoturista e turista de aventura. (SWARBROOKE, 2003) 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

4. ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS CAGARRAS 

 

 

O Estado e a cidade do Rio de Janeiro são privilegiados por contar com 

inúmeras belezas naturais, destacando-se as praias e ilhas ao longo dos seus 7.367 

quilômetros de litoral. (EMBRATUR, 2009) Elas são muitas vezes o atrativo principal 

da região da Costa do Sol - Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, Iguaba Grande, São 

Pedro da Aldeia, Araruama, Saquarema, Maricá, Rio das Ostras, Macaé, Casimiro 

de Abreu, Carapebus e Quissamã - na Costa Verde - Angra dos Reis, Ilha Grande, 

Paraty, Mangaratiba, Itaguaí,e Rio Claro - e na região metropolitana - Rio de Janeiro 

e Niterói.  

Na cidade do Rio de Janeiro, estão localizadas as famosas praias de 

Copacabana e Ipanema. Porém, a cerca de cinco quilômetros ao sul da praia de 

Ipanema - coordenadas 23°01’S, 43°12’W - (PROJETO DE LEI Nº 1683, 2003) - 

está localizado um arquipélago que abriga um ambiente de fauna marinha que é 

desconhecido por grande parte dos moradores da cidade, denominado Arquipélago 

das Ilhas Cagarras. De acordo com Secchin: 

 
 
A cultura de praia do carioca é exemplar, mas a do mar é, no 
mínimo, irrisória. (Secchin, 2002) A cultura do carioca é muito 
interessante em cima da água, na linha da arrebentação. O carioca 
dita moda de praia, lança biquíni e tudo. Mas, da arrebentação para 
frente, ele não sabe o que ele tem. (DÔNOLA, 2005) 
 
 

O arquipélago é formado por cinco ilhas e duas ilhotas, entre elas, Ilha 

Cagarra, a Ilhota Filhote da Cagarra, Ilha Comprida, Ilha de Palmas, Ilha Redonda, 

Ilhota Filhote da Redonda e Ilha Rasa, essa mais conhecida como Ilha do Farol. 

(Figura 3) Essa definição do arquipélago é baseada na proposta de criação do 
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Monumento Natural do Arquipélago das Cagarras (PROJETO DE LEI Nº 1.683, 

2003), uma vez que há algumas contradições no que se refere a sua delimitação. 

Algumas fontes não consideram a Ilha Rasa como integrante do conjunto; em 

outras, a Ilha Redonda (e Filhote da Redonda) é a excluída, e por vezes, nenhuma 

delas é mencionada. 

Figura 3 - Mapa do Arquipélago das Ilhas Cagarras 

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro adaptado pela autora. 
 
 
A Ilha Cagarra, também chamada de Cagarra Grande, é a principal ilha do 

arquipélago. É dela que vem o seu nome, por ser a ilha mais visível. Com 79 metros 

de altitude, profundidade variando da ponta leste para oeste de 8 a 22 metros, e 

uma vegetação típica de mata atlântica, abriga uma enorme quantidade de 
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pássaros, entre eles atobás, gaivotas e fragatas que também são conhecidas como 

João Grande ou Tesourão,e lá constroem seus ninhos, descansam e se alimentam. 

Há nesta ilha um paredão com quase 90 graus de inclinação, que é utilizado para 

escaladas.4  

Há controvérsias quanto à origem de seu nome. A versão mais aceita é de 

que seu nome derive da grande quantidade de guano5 que dá um tom 

esbranquiçado às ilhas. (SECCHIN, 2002) Inclusive em uma carta náutica datada de 

1730, a ilha Cagarra aparece com o nome afrancesado de "Ilha Cagade". Também 

em outra carta, com data de 1767, ela aparece com sua denominação em 

português: "Ilha Cagado".  Porém, Cagarra também é o nome de uma ave que vive 

na Ilha da Madeira (território português a oeste da costa africana), a "Calonectris 

diomedea", que não é encontrada por aqui, mas que pode ter confundido os 

navegantes da época. 6 A ilhota Filhote da Cagarra e os rochedos Matias e Praça XI 

(também chamados de lajes, lajeados, ilhotas) são pouco conhecidos e se 

escondem ao sul da Ilha Cagarra. Na ilhota, uma pequena piscina é formada entre 

as pedras; no local, a profundidade varia de 3 a 15 metros a oeste (podendo chegar 

a 27 metros na ponta leste). Mas é preciso atentar para o fato de que é perigoso 

navegar nos canais entre a Ilha Comprida e o rochedo Praça XI e entre essa e o 

rochedo Matias, devido à existência de muitos rochedos à superfície da água. O 

melhor a se fazer é contornar os rochedos. 7 

A Ilha Comprida é a mais longa do arquipélago, como já diz seu nome, e seu 

ponto mais alto é de 74 metros. O lado sul da ilha é mais profundo, podendo chegar 

a 35 metros de profundidade, e abriga uma laje submersa. Já na face noroeste, sua 

profundidade varia de 3 a 15 metros e existe outra laje submersa, conhecida como 

Laje do Lúcio – devido ao nome do mergulhador que a descobriu. É o lugar mais 

calmo, por isso muitos barcos de turismo ou de pesca costumam ancorar por lá. É 

também nesta área que costumam aparecer os golfinhos que visitam as ilhas. Há 

pontos para desembarque, embora precários, que permitem a presença humana 

                                                
4 Disponível em: <http://www.cagarras.com.br/ilhas.php> Acesso em: 15 set. 2009. 
5 Guano. Acumulação de fosfato de cálcio resultante de excremento de aves marinhas. 
6Disponível em: < http://www.cagarras.com.br/home.php> Acesso em: 15 set. 2009. 
7 Disponível em: <http://www.cagarras.com.br/ilhas.php> Acesso em: 15 set. 2009. 
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sobre as ilhas, contribuindo para a proliferação de urubus, pois muitas vezes o lixo 

produzido é deixado na própria ilha.8 (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Lixo na Ilha Comprida 
Fonte: http://oglobo.globo.com/blogs/blogverde/posts/2009/03/11/o-lixo-vergonhoso-das-
cagarras-167603.asp 
 

A Ilha de Palmas, com 49 metros de altitude, é a mais arborizada do 

arquipélago e sua vegetação predominante é composta de palmeiras. Na ponta sul 

há um farol automático. Sua profundidade varia de 3 a 15 metros e ao seu redor 

existem lajes submersas, que só podem ser vistas com o mar agitado ou na maré 

vazante. Por estar localizada próximo ao emissário submarino de Ipanema, 

encontra-se sujeira no local.9  

A Ilha Redonda é a maior e mais alta, com 228 metros - para se ter idéia, o 

Pão de Açúcar tem 395 metros. Seus paredões são muito utilizados para escaladas 

É a mais distante da costa e de maior profundidade, chegando a 47 metros. 

(SECCHIN, 2002). (Figura 5). 

A seu lado está a Ilhota Filhote da Redonda, que com o passar dos anos teve 

um “bolsão de ar” escavado pelo mar, formando uma gruta de fácil acesso quando o 

mar está calmo - a gruta do Borrifo. (Figura 6). Ela só deve ser penetrada em marés 

de água clara e por mergulhadores com experiência. Já do lado de fora, se a maré 

estiver alta, o ar é expulso da gruta, ocasionando um esguicho de água denominado 

puff. 10 

                                                
8 Disponível em: <http://www.cagarras.com.br/ilhas.php> Acesso em: 15 set. 2009. 
9 Disponível em: <http://www.cagarras.com.br/ilhas.php> Acesso em: 15 set. 2009. 
10 Disponível em: <http://www.marlegal.com.br/ilhas.html> Acesso em: 15 set. 2009. 
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Figura 5 - Vias de escalada na Ilha Redonda 
Fonte: http://www.riocaminhadas.com.br/ilharedonda/ 
 
 

 
Figura 6 - Foto da Gruta do Borrifo na Ilhota Filhote da Redonda 
Fonte: Macuco Rio, 2009 
 
 

A Ilha Rasa, ou Ilha do Farol, com 77 metros, é a única habitada e a mais 

afastada do conjunto. Nela se situam instalações da Marinha, e militares têm a 

missão de zelar pelo funcionamento do farol, que funciona há 180 anos guiando 

embarcações que entram e saem da Baía de Guanabara. A instalação do farol é 

marcada por um episódio praticamente desconhecido. O navio que trazia as lentes 

da França foi atacado por corsários, piratas da Argentina, que roubaram o farol. 

Outro farol foi então solicitado e inaugurado em 1829. As lentes de cristal ficam no 

alto do farol: um conjunto de peças de 7,5 toneladas, que se mantém ligado por 

geradores movidos a óleo diesel. (DÔNOLA, 2005) 
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A Ilha Rasa é considerada um dos melhores pontos de mergulho do estado 

do Rio de Janeiro. Na ponta leste da ilha encontram-se os destroços do navio 

Buenos Aires, que saiu de Hamburgo, na Alemanha, com destino a capital da 

Argentina, e foi de encontro às pedras, em 1890. O motivo do naufrágio até hoje é 

um mistério, já que na madrugada em que isso aconteceu o mar estava calmo, com 

boa visibilidade e o farol estava em funcionamento há quase 60 anos. (DÔNOLA, 

2005) 

Em relação à sua flora terrestre, o conjunto é caracterizado por vegetação 

herbáceo-arbustiva de costões rochosos sujeita a diversos fatores limitantes como 

seca, solos rasos e alta salinidade. O levantamento da flora indicou a presença de 

157 espécies distribuídas em 55 famílias. E “a fragilidade edáfica11 detectada nestas 

ilhas constitui um ponto restritivo para a exploração turística.” (RODRIGUES; 

OLIVEIRA; KURTZ 2007) 

Esse conjunto de ilhas atrai visitantes por diversos motivos. Segundo Secchin 

(2002), embora muito próximas, as ilhas não se parecem, o que chama a atenção. 

Mas todas são formações rochosas muito antigas, que têm como característica as 

formas arredondadas no topo e as curvas suaves. (Figura 7). No fundo do mar, as 

paisagens também são diversificadas, com as peculiaridades de cada ambiente e 

com grande variedade de espécies. Secchin afirma inclusive que foi em torno das 

ilhas que ele viu a maior variedade de espécies de estrelas-do-mar do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Foto das Ilhas Cagarras 
Fonte: http://www.carioquissimo.com.br/category/cotidiano-da-cidade/page/2/ 

                                                
11  Relativo ou pertencente ao solo. Disponível em: <http://www.dicionarioweb.com.br> Acesso em: 16 
set. 2009. 
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As ilhas que circundam a cidade do Rio de Janeiro situam-se numa área de 

grande valor pela representatividade de sua biodiversidade. Elas encontram-se na 

chamada Zona de Transição, local que, por suas características climáticas, 

intermediárias, entre as zonas temperada e tropical, abrange organismos de ambas 

as zonas (fauna tropical brasileira e caribeana e fauna do sul do Brasil e da 

Argentina). (SECCHIN, 2002)  

No arquipélago foram catalogadas 119 espécies de peixes.12 Encontram-se 

também tartarugas de duas espécies, a tartaruga verde e tartaruga-de-pente, sendo 

essa última, entre as espécies, a mais ameaçada dos oceanos (SECCHIN, 2002). 

No dia 15 de outubro, uma tartaruga verde foi solta nas Ilhas – essa espécie está 

entre as ameaçadas segundo o IBAMA. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros 

na Ilha do Governador e como estava debilitada, ficou cerca de quatro meses sendo 

tratada no zoológico do Rio de janeiro, Fundação RIOZOO. Já recuperada, o IBAMA 

contactou o Instituo Ecológico Aqualung que providenciou uma embarcação. 13 

Em relação às aves, hoje são conhecidas 9970 espécies no mundo 

(PETERSON 2003 apud ALVES; SOARES; COUTO 2004) O Brasil é o segundo 

país em diversidade de espécies de aves com 1696 espécies (CBRO 2004 apud 

ALVES; SOARES; COUTO 2004). E no estado do Rio de Janeiro existem 690 

espécies de ocorrência comprovada, totalizando 41% das espécies brasileiras (SICK 

1997 apud ALVES; SOARES; COUTO 2004). No litoral do Rio existe grande 

quantidade de ilhas, ilhotas, laje e rochedos o que favorece a ocorrência de aves. 

Mas essas sofrem pressões como predação por outras aves ou por animais 

introduzidos, além da interferência humana que normalmente é desastrosa, 

principalmente para espécies como os trinta-réis e atobá-marrom que fogem 

deixando para trás seus ninhos com ovos e filhotes (ALVES; SOARES; COUTO 

2004). 

Um estudo sobre as aves marinhas e aquáticas das ilhas do litoral do estado 

do Rio de Janeiro citou 79 ilhas divididas entre três regiões – Norte, Baía de 

Guanabara e adjacências, e Sul – totalizando 32 espécies (Figura 8). No presente 

                                                
12 Disponível em: <http://www.cagarras.com.br/peixes.php> Acesso em: 15 set. 2009. 
13SZPILMAN, M. Tartaruga-marinha será devolvida ao mar - Aviso à Imprensa [mensagem pessoal]. 
Mensagem recebida por <institutoaqualung@globo.com> em 14 out. 2009. 
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estudo faremos menção apenas à região da Baía de Guanabara e adjacências, que 

abrange 16 ilhas e 29 espécies do total (Figuras 9a e 9b), devido à área de estudo 

ser o arquipélago das Cagarras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Espécies de aves marinhas e aquáticas registradas nas ilhas do litoral do estado do Rio 
Janeiro 
Fonte: ALVES; SOARES; COUTO, 2004 

 

Em novembro de 1985 e em agosto de 1987 foi registrada uma grande 

colônia de atobá-marrom na Ilha Cagarra e somente essa espécie fazia ninhos 

nessa ilha. Nos anos seguintes, uma colônia de fragatas se instalou e hoje elas são 

predominantes em número. A quantidade de atobás que se reproduzem nessa ilha 

vem diminuindo por causa da falta de alimento, da perda de transparência das 

águas e da sensibilidade às interferências humanas, como já citado, que acarreta o 

abandono dos ninhos favorecendo a ação predatória de urubus e gaivotões. 

Segundo Secchin, algumas embarcações acionam apitos perto das ilhas só pelo 

prazer de ver as aves saírem de seus ninhos em alvoroço. E na Ilha Comprida, onde 

o atobá-marrom também faz seus ninhos, existem menos aves por ser a ilha 

preferida dos pescadores, o que acarreta incêndios com mais frequência.  
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Figura 9a - Ilhas da Baía de Guanabara e adjacências 
Fonte: 1- ALVES et al (dados não publicados), 2- MACIEL (1987), 3- COELHO (dados não 
publicados), 4- STICK (1997), 5- ANTAS (1991), 6- COUTO (dados não publicados), 7- SECCHIN 
(2002) apud ALVES; SOARES; COUTO, 2004 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9b - Ilhas da Baía de Guanabara e adjacências 
Fonte: 1- ALVES et al (dados não publicados), 2- MACIEL (1987), 3- COELHO (dados não 
publicados), 4- STICK (1997), 5- ANTAS (1991), 6- COUTO (dados não publicados), 7- SECCHIN 
(2002) apud ALVES; SOARES; COUTO, 2004 
 
 

Como visitantes ocasionais, as ilhas recebem as baleias franca, que por 

possuírem grande revestimento de gordura foram muito caçadas, chegando quase a 

extinção, as baleias jubarte, e os golfinhos- flíper.  



50 

 

Diante dessa riqueza de fauna em um ecossistema fragilizado, (RODRIGUES; 

OLIVEIRA; KURTZ 2007) surgem as discussões a respeito da criação de uma 

unidade de conservação nas ilhas. Por isso, em relação às ilhas, a pesquisa 

abordou suas características, os conflitos relacionados à sua conservação, seus 

atuais usos e sua distribuição e comercialização. 

 

 

 4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O presente trabalho foi dividido em diferentes etapas para verificar as 

possibilidades de uso turístico do arquipélago das Ilhas Cagarras. 

A primeira etapa constituiu-se de pesquisa bibliográfica e na sequência, 

utilizou-se observação direta intensiva e extensiva. Segundo Marconi e Lakatos 

(1996) a observação direta intensiva é feita através de duas técnicas, a observação 

e a entrevista. Nesse caso utilizou-se a técnica da observação, que é uma técnica 

de coleta de dados que usa os sentidos para captar certos aspectos da realidade. A 

observação foi sistemática, participante, individual e na vida real, o que significa que 

ela foi planejada, um único observador sabia o que procurava, se incorporou ao 

grupo ficando muito próximo do objeto de estudo e a observação ocorreu em 

ambiente real, no local onde o evento se dá. Já a observação direta extensiva 

acontece através de questionário, formulário, medidas de opinião e atitudes e de 

técnicas de mercado. Aqui, foi através do preenchimento de formulários e da 

aplicação de questionário. Ainda de acordo com Marconi e Lakatos (1996) o 

questionário serve para coletar dados a partir de uma “série ordenada de perguntas, 

que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

(MARCONI; LAKATOS, 1996, p. 88) E o formulário é uma lista, também para coletar 

dados, resultantes da observação ou de interrogatório, onde o preenchimento é feito 

pelo próprio investigador. (NOGUEIRA, 1968 apud MARCONI; LAKATOS, 1996) 

Neste estudo abordou-se assuntos como a evolução da preocupação 

ambiental e a relação homem-natureza. Isso evoluiu para o ecoturismo e o turismo 



51 

 

de aventura, que são formas de turismo que se apropriam de espaços naturais. E 

para delimitar a área de estudo, o arquipélago das Ilhas Cagarras, as ilhas foram 

apresentadas, caracterizadas e foi levantada também, a questão da criação de uma 

unidade de conservação no local. Essa etapa teórica foi realizada através de 

referências bibliográficas e pesquisa eletrônica. Na temática homem-natureza foram 

utilizados autores clássicos como Soarez de Oliveira (2002), Diegues (1998), Bacca 

(2002) e Albuquerque e Vasconcelos (2007) e na questão da evolução da 

preocupação ambiental utilizou-se Dias (2007), além da contribuição de aulas 

ministradas por Trentin em 2008. Para introduzir o ecoturismo e o turismo de 

aventura utilizou-se Swarbrooke (2000 e 2003), Pires (1998), Costa (2002) e Dias 

(2007). Na caracterização das ilhas a base foi Secchin (2002), mas também 

trabalhou-se com Alves, Soares e Couto (2004) e com referências eletrônicas, 

principalmente no que se refere à instituição de uma unidade de conservação. 

Para fazer a análise do atual uso das ilhas utilizou-se a pesquisa eletrônica, a 

observação, o preenchimento de formulários e a aplicação de questionário. A 

observação foi realizada em visita às Ilhas no dia 13 de setembro em um passeio de 

barco, o formulário teve como finalidade a padronização de informações que 

permitiram identificar as empresas e os produtos oferecidos.  

A partir do formulário, chegou-se a conclusão de que existem quatro 

empresas que operam saídas de barco para as ilhas, oferecendo tours regulares. 

Essas empresas foram identificadas através do site da RIOTUR. 

No intuito de verificar a oferta de produtos envolvendo o arquipélago e de que 

forma essa vem sendo distribuída e comercializada, a ferramenta internet foi 

utilizada.  

Com base nisso, foi feita a análise a partir de sites oficiais de turismo, do 

âmbito municipal ao nacional, de dois sites de guias turísticos conceituados – o Guia 

4 Rodas e o Lonely Planet – e em agências de turismo que comercializam passeios 

pela cidade do Rio de Janeiro. Para mapear essas agências foi utilizado o Sistema 

de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos do MTur - CADASTUR . No site 

é possível escolher entre opções e a escolhida foi prestadores de serviços turísticos. 

A partir daí, aparece o link empresa, no qual foi preenchido Unidade de Federação 
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(UF), cidade e atividade – RJ, Rio de Janeiro e Agência de turismo, 

respectivamente. No link atividade é possível escolher entre os serviços prestados, 

língua estrangeira, segmentos/atividades e público alvo. Como a idéia era listar as 

agências que ofereciam passeios pelo Rio, possíveis vendedoras de passeios para 

as Ilhas Cagarras indiferentemente da demanda, optou-se como critério para a 

busca os quesitos serviços prestados – onde foram marcados city tours, receptivo 

nacional e receptivo internacional – e segmentos/atividades – onde foram marcados 

aventura água (mergulho), turismo de pesca, turismo náutico (marítimo) e 

ecoturismo (observação de fauna). Isso gerou uma lista com 305 agências. 

Mas, a consulta via telefone a cada uma dessas agências para confirmar as 

informações e buscar outras complementares, registrou uma amostra bem menor do 

que a inicial. Verificou-se que o site do MTur não está atualizado porque muitas 

agências mudaram seus números de telefone, ou não é possível completar a 

chamada, grande parte dessas agências (listadas como agências de receptivo e de 

city tours) não fazem passeios pela cidade, ou só trabalham com pacotes e até 

muitas delas são agências de emissivo. Além disso, algumas agências aparecem 

repetidas nessa lista, outras sem telefone de contato ou homepage. Retirando essas 

agências da amostra e outras com as quais não foi possível estabelecer contato 

analisou-se entre 97 agências, quantas ofereciam os passeios. 

Na busca de mais agências de receptivo, visto que a amostra reduziu 

consideravelmente, e a partir dela, um número muito menor de agências que 

ofereciam algum produto das ilhas, utilizou-se o serviço de informações da RIOTUR 

que indicou três agências – Grayline, BTR e Italbus – também contempladas na 

relação encontrada no apêndice. Ao fim, em um total de 100 agências, 14 oferecem 

os passeios utilizando-se dos serviços de uma das quatro operadoras. 

Além da consulta via telefone às agências de turismo, as quatro empresas 

que operam os passeios para as ilhas em tours regulares foram contactadas e 

tomaram conhecimento da pesquisa a ser realizada. Dessa forma, foi a elas pedido 

que preenchessem um questionário e duas delas responderam.  
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4.2 O ARQUIPÉLAGO, AS PROPOSTAS E OS CONFLITOS RELACIONAODOS À 
CONSERVAÇÃO 

 

 

Como já mencionado, o arquipélago abriga uma diversificada fauna, sendo 

ela subaquática ou a avifauna marinha. Mas, segundo Secchin, esse patrimônio, 

embora mantenha seu cenário aparentemente inalterado, vive sob constante 

ameaça.  

 
O arquipélago possui alta diversidade, com o registro de muitas 
espécies novas, possivelmente endêmicas, e é um dos últimos 
exemplares de ecossistema insular do domínio da Mata Atlântica 
ainda bem preservado, o que por si só é altamente significativo, uma 
vez que não há nenhuma unidade de conservação marinha na costa 
carioca e a degradação dos ecossistemas marinho e insulares da 
região vem ocorrendo em taxas muito rápidas, em decorrência da 
ocupação desordenada da costa, da sobrepesca e do despejo de 
dejetos urbanos no mar. É, também, um dos últimos refúgios e área 
de nidificação importante para aves marinhas migratórias que 
passam pela região.  
(BRASIL, Projeto de Lei nº 1683, 2003 – redação original) 
 
 

Dessa forma, se fazem necessários mecanismos de proteção. O primeiro 

deles seria a transformação do arquipélago em unidade de conservação (UC), por 

esse ser um dos melhores caminhos para a proteção do patrimônio natural, desde 

que haja um planejamento que ordene o uso nessa área. De acordo com a Lei 9985 

de 2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), a 

definição de unidade de conservação é:  

 
Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção. (BRASIL, Lei 9985, 2000, Art. 2º, 
I) 
 
 

Mas isso já é uma reivindicação antiga da sociedade. O Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) propôs em 1989 a criação da Área de Relevante 

Interesse Ecológico (ARIE) do Arquipélago das Ilhas Cagarras que abrangeria as 

ilhas e o mar territorial em uma área de dois quilômetros de raio em torno de cada 
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ilha. Porém, essa ARIE não passou de uma proposta e até hoje o local nunca foi 

decretado como tal. De acordo com o SNUC, a ARIE é uma unidade de conservação 

de uso sustentável, que se entende como:  

 
Exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 
mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de 
forma socialmente justa e economicamente viável (BRASIL, Lei 
9985, 2000, Art. 2°, XI) 
 
 

Em 2003, o deputado Fernando Gabeira retorna à questão propondo a 

criação do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras, outra categoria 

de unidade conservação, agora de proteção integral contrastando com a primeira 

proposta de uma unidade de uso sustentável. No SNUC, a unidade de proteção 

integral significa:  

 
Manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por 
interferência humana, admitido apenas o uso indireto - aquele que 
não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos 
naturais - dos seus atributos naturais. (BRASIL, Lei 9985, 2000, Art. 
2°, VI e IX) 
 
 

Esse projeto de lei (Projeto de Lei n° 1.683 de 2003) foi aprovado pela 

Câmara dos Deputados, e modificado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ). Tal Comissão retirou do projeto a Ilha Rasa, a pedido da Marinha, 

que mantém uma base na ilha. Depois dessa reformulação, o projeto foi aprovado e 

em seguida enviado para a Comissão do Meio Ambiente (CMA), onde também foi 

aprovado. Atualmente, encontra-se na Subsecretaria de Coordenação Legislativa do 

Senado. 

A sugestão da categoria Monumento Natural apresentada nesse projeto é do 

grupo de trabalho instituído pela gerência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)14. O grupo fez uma análise dos 

documentos enviados por interessados no arquipélago como a ONG Viva Rio, 

mergulhadores, colônias de pesca, pesquisadores da UERJ, confederação e 

                                                
14 Na época, o IBAMA era o responsável pela gestão de UC’s, atualmente o órgão responsável é o 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 
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federação de caça submarina, operadoras de ecoturismo e clubes náuticos, e fez 

também o mapeamento do ecoturismo e das atividades de pesca, chegando então à 

essa conclusão. (Projeto de Lei nº 1.683 de 2003) 

Mas o IBAMA arquivou esse projeto e propôs a criação do Monumento 

Natural das Cagarras, ampliando, porém a área da unidade (a zona de 

amortecimento e entorno de 10 metros passou para 200 metros) e agregando as 

Ilhas Tijucas (Ilha Alfavaca e Ilha Pontuda) e a Ilha do Meio, localizadas entre os 

bairros de São Conrado e Barra da Tijuca, essas últimas sem especificação de zona 

de entorno. 

De acordo com a Lei n° 9.985 de 2000, o Monumento Natural visa “preservar 

sítios raros, singulares ou de grande beleza cênica” (Art. 12) e a visitação pública é 

permitida dentro das condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo. Já a 

ARIE : 

 
é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma 
ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou 
que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo 
manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e 
regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo 
com os objetivos de conservação da natureza. (BRASIL, 2000, lei 
9985, Art. 16) 

 
 
Mas a criação de uma unidade de conservação depende de duas etapas 

anteriores: estudos técnicos e consulta pública. E é na consulta pública que 

aparecem as divergências de idéias. Na consulta que aconteceu no dia dois de maio 

de 2007 sobre a criação do Monumento Natural do arquipélago, estiveram 

presentes, além do Superintendente do IBAMA no Rio de Janeiro, representantes de 

associações, organizações governamentais e organizações não-governamentais 

(ONGs) dedicadas à atividade pesqueira e à preservação dos recursos naturais 

marítimos, tais como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Secretaria 

Especial de Aquicultura e Pesca, o Museu Nacional, a Marinha do Brasil, a 

Fundação Nacional para Conservação da Natureza, a ONG Vivamar, a 

Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos, além de comunidades 

de pescadores artesanais da Colônia Z-13. A maioria foi contra a proposta dessa 

categoria de unidade de conservação devido à proibição da pesca, alegando que o 
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problema da degradação ambiental nas ilhas se deve à pesca predatória15 

(industrial) e não à pesca artesanal e amadora, que são atividades sustentáveis. 

Essa proibição implicaria no desemprego de pescadores e de outros ligados ao setor 

náutico como estaleiros, lojas, serviços, oficinas, clubes náuticos, e no afastamento 

de usuários das ilhas para atividades de lazer e esportivas, como a pesca submarina 

em apnéia ou a pesca amadora. Depois disso, a ONG Vivamar, em consenso com a 

colônia de pesca Z-13, encaminhou proposta alternativa, que prevê a criação de 

uma unidade de uso sustentável.  

 
Nossa proposta alternativa que foi entregue prevê uma unidade de 
conservação que permite a pesca amadora e artesanal (sem uso de 
redes, compressores ou armadilhas) em toda a volta das ilhas até 
500 metros de distância, sendo proibido o arrasto, parelhas e outras 
atividades de pesca danosas ao meio ambiente marinho local. 
Somente a área central interna das Cagarras ficaria proibida para 
qualquer atividade, exceto fundeio, mergulho contemplativo e 
prevendo a possibilidade de naufrágios artificiais para serem 
implantados no local (...) Aproveitamos para reiterar aqui, que 
concordamos plenamente que a área terrestre das ilhas Cagarras 
seja vedada ao desembarque, de modo a se evitar acampamentos, 
fogueiras, lixo e depredações da mata, bem como prejuízos 
causados aos animais, pássaros marinhos e outros que ali habitam. 
Assim, a permanência em terra deveria ser autorizada apenas para 
pesquisadores científicos e outros casos especiais. (Roberto 
Negraes – diretor executivo da ONG Vivamar à revista Náutica)  
 

 
Há também quem critique a escolha por monumento natural, alegando que o 

IBAMA optou por ela devido à compensação ambiental que só beneficia unidades de 

proteção integral, as unidades de uso sustentável só são beneficiadas em casos de 

impacto comprovado. Instituída pela Lei Federal n° 9.985/2000 e regulamentada pelo 

Decreto n° 4.340/2002, a Compensação Ambiental constitui : 

 
Uma obrigação legal de todos os empreendimentos causadores de 
significativo impacto ambiental, cujos empreendedores ficam 
obrigados a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação por meio da aplicação de recursos correspondentes, no 
mínimo, a 0,5% (meio por cento) dos custos totais previstos para a 
implantação do empreendimento. (Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade – ICMBio) 

                                                
15 Através de arrastão, redes de malha fina, bombas ou compressor. Disponível em: 
<www.cagarras.com.br/home.php> Acesso em: 15 set. 2009. 
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De qualquer forma, apenas criar, do ponto de vista legal, uma unidade de 

conservação não é garantia de conservação dos ambientes naturais. É importante o 

seu planejamento considerando não só a preservação ambiental, mas também os 

interesses e o bem-estar sócio-econômico da população local, porque ela deve estar 

de acordo com as propostas para se envolver nas atividades de conservação. No 

caso das Ilhas Cagarras, os pescadores da colônia Z-13 garantiram que ajudariam o 

IBAMA na fiscalização, o que seria uma grande contribuição, uma vez que o órgão 

em 2005 só possuía uma embarcação para vistoriar toda a região metropolitana do 

Rio de Janeiro. Inclusive, em determinada ocasião, no período de defeso da 

sardinha, a embarcação estava em Angra dos Reis ajudando uma outra unidade; ou 

seja, durante esse período a cidade ficou sem mecanismos de fiscalização. Além 

disso, o turismo, no artigo 180 da Constituição de 1988 (p.136), deve ser um “fator 

de desenvolvimento social e econômico” e isso também é um dos critérios para a 

prática do turismo sustentável, que deve ser estimulado.  

Porém, para agregar os interesses da população ao objetivo de conservação, 

a fiscalização será de extrema importância. Em um passeio às ilhas realizado no dia 

12 de setembro de 2009 verificou-se a presença de pescadores no topo da Ilha 

Comprida. (Figura 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Foto de pescadores na Ilha Comprida 
Fonte: Arquivo da autora. 
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Enquanto isso, o arquipélago segue sem um Plano de Manejo que determine 

o que é permitido, proibido ou restrito, e seu uso fica a critério de seus 

frequentadores, sem nenhuma garantia de proteção. 

 

 

4.3 OS ATUAIS USOS DAS ILHAS 

 

 

O arquipélago é atualmente muito utilizado para a pesca como atividade 

profissional, seja ela artesanal ou industrial, ou como lazer e esporte de forma 

amadora. A pesca é o principal tema nas discussões acerca da unidade de 

conservação a ser instituída nas ilhas. De um lado, existe a condenação da pesca, 

seja ela qual for, no intuito de recuperar o ambiente marinho. De outro, existe a 

defesa da pesca artesanal e amadora, como citado anteriormente. Unânime mesmo 

é o fim da pesca predatória. 

Ocorre também a prática do mergulho contemplativo, uma vez que o ponto é 

considerado o melhor da cidade do Rio de Janeiro para essa atividade, devido à rica 

diversidade de espécies e ao naufrágio, que atrai pelo mistério e também pela rica 

fauna que lá se desenvolve sobre os destroços.  

Existe um projeto para um naufrágio planejado nas ilhas que criaria um recife 

artificial, o que viria incrementar o turismo. Essa prática já foi aprovada em outras 

cidades do Brasil e do mundo. Em 2003, o afundamento do navio Victory em 

Guarapari, Espírito Santo, criou o maior recife artificial do Brasil. A cidade de Miami 

possui mais de cinquenta naufrágios artificiais, criados como forma de atrair turistas. 

(DÔNOLA, 2005) 

A idéia é que um navio que esteja abandonado seja rebocado até as ilhas e 

então afundado entre as Ilhas Rasa e Redonda, que são mais distantes da praia, 

com águas profundas, e estariam fora da rota das embarcações. A Marinha chegou 

a oferecer uma embarcação sem qualquer custo à Empresa de Turismo do 

Município do Rio de Janeiro S.A. (RIOTUR); a empresa que estudava a compra de 
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um navio não precisaria arcar com o ônus financeiro, mas como faltou dinheiro para 

a limpeza e reboque da embarcação, ela acabou sendo arrematada por uma 

empresa de São Paulo em um leilão. (DÔNOLA, 2005) 

Passeios de barco também são oferecidos. Entre as modalidades estão os 

passeios de escuna, embarcação mais lenta que permite a apreciação do cenário 

até a chegada das ilhas - o que também é um atrativo, afinal, ao longo do trajeto 

avista-se o forte de São João, o morro do Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, as 

praias de Copacabana e Ipanema. Existem também os speedboats (Figura11), 

barcos rápidos com menor capacidade de passageiros, o que permite uma 

aproximação da Gruta do Borrifo, e nos quais o trajeto se torna uma aventura devido 

à velocidade que causa balanço e espirros de água. 

 

 
Figura 11 - Passeio de Speedboat 
Fonte: Macuco Rio, 2009 

 
 
Outra prática que vem acontecendo, mas que também é muito criticada e 

provavelmente será proibida com a criação de uma unidade de conservação, seja 

ela de proteção integral ou de uso sustentável, é a escalada. A previsão em todas as 

propostas de criação de unidade de conservação é a de proibição de desembarque, 

estadia e acampamentos nas ilhas com o objetivo de proteger os pássaros, uma vez 

que eles se assustam com a presença humana, abandonando seus ovos e filhotes 

que não conseguem voar, e que se tornam presas fáceis para aves como o urubu. 

Além disso, o desembarque acarreta a formação de lixo e pessoas que acampam 

fazem fogueiras ameaçando novamente a avifauna marinha e a vegetação nativa. 

(Figura 12) No sábado, dia 20 de setembro de 2008 - Dia Mundial da Limpeza do 
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Litoral - um mutirão de limpeza composto por sete pessoas retirou mais de 150 

quilos de lixo da Ilha Comprida.16 (Figura 13). 

O arquipélago é ainda objeto de estudo de muitos pesquisadores e 

organismos de proteção. O Instituto de Estudo da Ecologia de Mamíferos Marinhos 

(Ecomama) iniciou um estudo sobre os golfinhos e procura saber qual a origem e 

destino deles, seus aspectos comportamentais, o tamanho do grupo - informações 

importantes que auxiliarão na elaboração de medidas adequadas para conservar a 

espécie nas ilhas.17 Pesquisadores da UFRJ que estudam as aves marcaram alguns 

atobás da Ilha Cagarra com anéis metálicos e um deles foi localizado em Aracaju, no 

Sergipe. Depois de três ou quatro anos, o atobá volta para as ilhas e faz o ninho no 

mesmo lugar em que nasceu. Muitas vezes eles vão chocar seus ovos a poucos 

metros de distância de onde eles nasceram. O biguá, uma ave que costuma viver 

em rios e lagos, tem sua única colônia oceânica na América do Sul, localizada nas 

Ilhas Tijucas. (DÔNOLA, 2005) 

 

 

 

 
 

 

Figura 12 - Acampamento na Ilha Redonda 
Fonte: http://www.riocaminhadas.com.br/ilharedonda/ 

 
 

Tendo em vista os conflitos apresentados nesta seção, destaca-se a 

existência de uma área de proteção localizada no Estado de São Paulo que pode 

ser uma referência para a preservação do Arquipélago das Ilhas Cagarras, o caso 

da Laje de Santos. 

                                                
16 Disponível em: <http://www.cagarras.com.br/noticia_12.php> Acesso em: 15 set. 2009. 

17Disponível em:< http://www.cagarras.com.br/ecomama.php> Acesso em 15 set. 2009. 
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Figura 13 -- Mutirão de limpeza na Ilha Comprida 
Fonte: http://www.cagarras.com.br/noticia_12.php 

 

 

4.4 CASO LAJE DE SANTOS 

 

 

No Estado de São Paulo, situada a aproximadamente 40 quilômetros da 

cidade de Santos encontra-se um lugar de grande diversidade de fauna marinha, a 

Laje de Santos.18 A laje se difere de ilha por ser uma formação rochosa emersa, 

porém com pouca ou nenhuma vegetação. Essa riqueza marinha se deve ao fato da 

laje encontrar-se isolada, não existem formações rochosas por perto, então é lá que 

os peixes se concentram, o que torna o lugar de grande importância para a 

“conservação da biodiversidade marinha na costa do estado de São Paulo” 

(TEBECHERANI; PINTO; JUNIOR, 2009, p. 28) mas, é uma área frágil por ficar 

exposta aos impactos da atividade humana. 

Em 1993, foi criado o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos (PEMLS), o 

primeiro parque marinho de São Paulo. Ele surgiu graças à ONG Fundação Laje de 

                                                
18Disponível em: < http://www.lajedesantos.com/main.html> Acesso em: 14 nov. 2009. 
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Santos que lutava pela sua preservação e fez uma proposta que gerou o decreto de 

criação da unidade. (TEBECHERANI; PINTO; JUNIOR, 2009) O parque tem cinco 

mil hectares de área preservada em formato de retângulo e abrange a Laje de 

Santos, o rochedo Calhaus, os parcéis – Brilhante , Bandolim, do Sul e Novo - que 

são formações rochosas imersas próximas à superfície, e também a área marinha 

do entorno19.  

A Laje de Santos tem 550 metros de comprimento, 185 metros de largura e 

33 metros de altitude e o seu formato lembra uma baleia. Na ponta leste existe um 

navio que naufragou nos anos 90, o Moréia. O Calhaus tem altitude aproximada de 

14 metros e como não é tão abrigado quanto a laje, sofreu influências de correntes 

mais intensas e suas rochas submersas tem formatos de túneis.20 As águas são de 

cor azul e a visibilidade subaquática da área é superior aos quinze metros podendo 

chegar aos quarenta. (TEBECHERANI; PINTO; JUNIOR, 2009) 

Embora o Parque seja uma área de proteção pequena, ele abriga 190 

espécies de peixes recifais e foram identificadas 32 aves, algumas residentes e 

outras visitantes, inclusive uma delas, o trinta-réis real, é a espécie de ave marinha 

insular mais ameaçada de extinção no Brasil. Encontram-se também duas espécies 

de tartaruga, a tartaruga-verde e a tartaruga-de-pente. A raia jamanta, que pode 

chegar a 5 metros de envergadura, também é vista com regularidade, sendo um dos 

pontos raros de mergulho no mundo onde elas podem ser avistadas. Como fauna 

ocasional o Parque ainda recebe baleias – jubarte, franca, baleia de Bryde e minke- 

e golfinhos – comum, nariz de garrafa e pintado do atlântico. (TEBECHERANI; 

PINTO; JUNIOR., 2009) Inclusive, a fauna local do PEMLS abrange um grande 

número de espécies comuns ao Arquipélago das Ilhas Cagarras, área de estudo 

deste trabalho. 

Esse parque, que é administrado pelo Instituto Florestal, adotou importantes 

medidas até o ano de 2004. Foi instalada uma sede administrativa na Ponta da 

Praia, em Santos, estabeleceu-se a Portaria de Credenciamento com as operadoras 

de mergulho e realizou-se o primeiro curso de capacitação de monitores ambientais. 

                                                
19Disponível em: <http://www.lajeviva.org.br/indDescPemls.php> Acesso em: 14 nov. 2009. 
20 Disponível em: <http://www.iflorestsp.br/pemls/pages/apresent.htm> Acesso em: 14 nov. 2009. 
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Começaram também a encaminhar denúncias de atividades ilegais à Polícia Militar 

Ambiental e ao Ministério Público resultando em compensações ambientais. 

(TEBECHERANI; PINTO; JUNIOR, 2009)  

No parque ficaram proibidas a pesca, a caça submarina e o fundeio dentro 

dos seus limites, não é permitido ancorar para não danificar a vida marinha e os 

recifes, então os barcos devem ser amarrados, já no entorno, a pesca deve ser 

disciplinada E em 2005, o parque recebeu a primeira embarcação, um bote inflável 

de 24 pés, o que garantiu a sua proteção “permitindo a presença da equipe na 

Unidade de Conservação e a realização dos programas de proteção, uso público e 

pesquisa.” (TEBECHERANI; PINTO; JUNIOR., 2009, p. 10) Dessa forma foi possível 

conter os danos derivados da pesca e de ancoragens indevidas. E no ano seguinte, 

o parque ganhou sua segunda embarcação, uma lancha de 38 pés. Mas, essa 

unidade de conservação é relevante para a “reposição dos estoques de recursos 

marinhos e para a manutenção do potencial pesqueiro da região”.21 

Devido à dedicação de toda a equipe, às parcerias com instituições públicas e 

privadas e ao conjunto de medidas adotadas, como a parceria com o Instituto Laje 

Viva e a criação da Associação de Operadores de Mergulho da Laje, foi possível 

alcançar resultados na recuperação da vida marinha e isso estimula a visitação, que 

já vem crescendo. De acordo com Vellardi, diretor do PEMLS, 

 

No ano de 2008 ocorreram 312 saídas realizadas pelas operadoras 
de mergulho credenciadas junto ao Parque, que levaram 4.430 
visitantes. Somados aos 388 visitantes que chegaram à Laje de 
Santos em embarcações particulares, tem-se 4.818 visitantes no ano 
de 2008, 17% a mais que em 2007. Tal crescimento sugere que 
teremos mais de 6.000 visitantes em 2009. (TEBECHERANI; PINTO; 
JUNIOR, 2009, p. 11) 

 

 

O Parque ainda não tem Plano de Manejo, mas já tem um Conselho 

Consultivo que integra a sociedade civil com órgãos do governo. Dessa forma, o 

PEMLS pode ilustrar o caso de uma área de rica biodiversidade, que se tornou 

unidade de conservação e que embora ainda pouco conhecida, já alcançou 

                                                
21 Disponível em: <http://www.iflorestsp.br/pemls/pages/apresent.htm> Acesso em: 14 nov. 2009. 
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resultados como a recuperação de algumas espécies e incremento no turismo, 

podendo nortear a gestão de novas Unidades de Conservação (UC) a serem 

criadas.  

 

 

4.5 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DAS ILHAS CAGARRAS 

 

 

Para Beni, dentro do Sistema de Turismo, Sistur, “o processo de distribuição é 

o conjunto de medidas tomadas com o objetivo de levar o produto ou serviço do 

produtor ao consumidor” (BENI, 2004, p. 181) A otimização desse processo é cada 

vez mais importante porque ele constitui uma estratégia de marketing.  

Primeiro, cria-se os produtos e serviços a serem oferecidos, coloca-se seu 

preço, e determinam-se as técnicas de comunicação a serem empregadas, depois 

disso o processo de distribuição é definido, garantindo o melhor escoamento do 

produto. E ele está relacionado à três decisões : escolha de métodos e canais de 

distribuição, organização da distribuição e das atividades de vendas, e atividades de 

apoio à distribuição e às vendas.Em relação à primeira decisão, a empresa deve 

saber escolher seus intermediários, porque ela pode escolher vender diretamente 

aos consumidores, pode optar por intermediários como as agências de viagens ou 

pode optar por executar as duas opções simultaneamente. Após essa decisão do 

método a ser utilizado, organizam-se as vendas. E também é importante decidir 

sobre atividades de suporte às vendas, que diz respeito ao material de divulgação 

visando informar o consumidor final. Afinal, os produtos “precisam chegar ao 

conhecimento do público consumidor.” (BENI, 2004, p.183) 

Assim, entre os órgãos de turismo, guias turísticos e agências de turismo 

receptivo no Rio de Janeiro apresentados abaixo, a Empresa de Turismo do 

Município do Rio de Janeiro S. A. (RIOTUR) é uma das poucas a participar do 

processo de distribuição de produtos que envolvem o Arquipélago das Ilhas 

Cagarras, assim como algumas agências de receptivo. 
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• Site da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S. A. 

(RIOTUR) 

O site tem um tópico chamado Guia do Rio, que é o Guia Oficial do Rio 

de Janeiro da Prefeitura do Rio. Nos tópicos passeio e esporte (mergulho), as 

ilhas Cagarras são citadas: seis empresas oferecem passeios e quatro 

oferecem a opção de mergulho; uma empresa disponibiliza ambas as opções. 

(Figuras 14 e 15) 

 

EMPRESA OFERTA DAS ILHAS CAGARRAS 

Dive Point 
Somente para grupos fechados e na alta temporada, em traineiras e 

lanchas. 

Macuco Rio Passeios de 2 horas em Flex boat. Oferece também mais quatro 
passeios. 

Mar do Rio Passeio e mergulho com 6 horas de duração todos os fins-de-
semana. Durante semana só para grupos. 

Mar Legal 
Passeios de duas horas em Flex Boat. Oferece também outros 

passeios. 

Marlin Yacht 

Charters 
Passeios de quatro horas em escunas. 

Rio Ocean 

Travel 

Não oferecem passeios para as Ilhas Cagarras, mas faz o passeio 

quando solicitado. Utiliza os serviços da Macuco Rio. 

Figura 14 - Passeio pelas Ilhas Cagarras 
Fonte: Adaptado da RIOTUR 
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EMPRESA OFERTA DAS ILHAS CAGARRAS 

Brazil Divers Mergulho todos os fins de semana. Utiliza as embarcações da 

empresa Mar do Rio. 

Dive Point Somente para grupos fechados e na alta temporada, em traineiras 
e lanchas. 

Diver’s Quest Mergulho todos os fins de semana 

New Dive Diariamente, mergulhos nas ilhas litorâneas do Rio de Janeiro. 

Cursos de mergulho e aluguel de equipamentos e embarcações 
Figura 15 - Mergulho nas Ilhas Cagarras 
Fonte: Adaptado da RIOTUR 

 
 

• Site da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio):  

O site não faz a divulgação de nenhum destino. Ao se clicar no tópico 

Informações Turísticas aparece uma apresentação do Estado do Rio de Janeiro e 

suas divisões – Metrópole, Costa do Sol, Costa Verde, Serra Verde Imperial, Vale do 

Café e Agulhas Negras. Porém, ao clicar em cada uma delas aparecem apenas 

algumas fotos. De qualquer forma, não aparecem as Ilhas Cagarras. E na 

ferramenta busca, ao se colocar a palavras Cagarras, nenhum resultado é 

encontrado. 

 

• Site do Ministério do Turismo 

O canal de destinos do MTur só estará no ar a partir do dia oito de novembro. 

O site também não apresenta nenhum registro quando colocada a palavra 

Cagarras na ferramenta busca. 

 

• Site do Portal Brasileiro do Turismo (Embratur) 

O site não menciona as ilhas. Na guia destinos e roteiros, aparece uma lista 

de atrativos na cidade do Rio de Janeiro, mas elas não são citadas. O site também é 

dividido por segmentos – Sol e Praia, Cultura, Ecoturismo, Esporte e Negócios & 

Eventos. O Arquipélago das Ilhas Cagarras não é citado em nenhum dos 

segmentos. 
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• Site Guia 4 Rodas  

O site apresenta a opção de turismo de aventura, na modalidade mergulho, 

na cidade do Rio de Janeiro, mas não cita as ilhas. Na ferramenta de busca também 

não apresenta resultados para a palavra Cagarras. 

 

• Site Lonely Planet 

O site apresenta uma lista de atrativos da cidade, mas entre eles não consta o 

arquipélago. 

 

• Agências de turismo receptivo no Rio de Janeiro 

O resultado do estudo das 100 agências que vendem passeios pela cidade do 

Rio de Janeiro gerou a figura 16. Através dos contatos com as agências, verificou-se 

que poucas oferecem passeios para as Ilhas Cagarras como opção. Algumas fazem 

o passeio se forem solicitadas pelo cliente, mas exigem um número mínimo de 

passageiros ou fazem passeios privativos, o que sai mais caro para o cliente já que 

ele paga o valor do aluguel da embarcação ou do mínimo de passageiros 

necessários para a saída de barco. Uma agência falou que tentou oferecer o tour 

para as ilhas como um tour regular, mas desistiu, pois dava prejuízo. Três agências 

não conheciam as Ilhas. E, no geral, as agências alegaram que não havia demanda. 

Agências que não trabalham

com o tour Ilhas Cagarras

(68%)

Agências que oferecem o tour

Ilhas Cagarras (14%)

Agências que não oferecem o

tour Ilhas Cagarras, mas

operam quando solicitadas

(18%)

 

Figura 16 – Gráfico da oferta das Ilhas Cagarras em agências de turismo que vendem 
passeios pela cidade do Rio de Janeiro. 
Fonte: Autora 
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• Empresas que operam passeios de barco 

Entre as quatro empresas que operam tour para as Ilhas Cagarras 

regularmente, Macuco Rio, Mar Legal, Mar do Rio e Marlin Yacht, duas responderam 

o questionário: Mar do Rio e a Macuco Rio. Os produtos oferecidos por elas 

encontram-se descritos na Figura 17. A partir disso, verificou-se que ambas são 

empresas com CNPJ que não apresentam nenhuma dificuldade na comercialização 

do produto Ilhas Cagarras, e que classificam seus produtos no segmento de turismo 

de aventura. A Macuco Rio apontou as Ilhas Cagarras como o produto mais vendido 

e as Ilhas Tijucas como o menos vendido. Já para a Mar do Rio, que só faz passeios 

para as Ilhas Cagarras, a questão não é pertinente. 

 

Nome da 

empresa 

Passeios 

oferecidos 

Itens 

incluídos no 

passeio 

Duração do 

passeio 

(aproximada

mente) 

Preço Embarcação 

Mar do Rio 
Mergulho nas 

Ilhas Cagarras 

Água, frutas, 

bebidas não 

alcoólicas e 

equipamento 

de mergulho 

6h 

RS 150, 00 

com 

certificado e 

dois 

cilindros 

para 

mergulho 

Rápida ou lenta 

com capacidade 

para 25 pax 

Macuco Rio 

Ilhas Cagarras, 

Baía de 

Guanabara, 

Ilhas Tijucas, 

Paquetá e 

Niterói 

Água 2 horas R$ 99,90 

Rápida com 

capacidade pra 

25 pax 

Figura 17- Produtos oferecidos pelas empresas que operam tour regular para as Ilhas Cagarras 
Fonte: Autora 
 

Em relação à divulgação dos produtos oferecidos, a Mar do Rio só utiliza o 

próprio site, mas a Macuco Rio, além de utilizar o seu site, distribui folhetos, participa 

de feiras e divulga em agências de turismo. Em relação a parcerias com órgãos 
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públicos, a Mar do Rio mencionou sua presença no Guia do Rio, da RIOTUR, mas a 

Macuco Rio disse que não há parceria com órgãos públicos. Já no que diz respeito a 

parcerias com agências de turismo, a Macuco Rio estabeleceu parcerias e citou 

algumas agências, entre elas Latitude 30º, Quimbaya Tours e Passion, mas a Mar 

do Rio não fez parcerias com nenhuma agência. 

As duas empresas também responderam sobre questões ambientais. Ambas 

consideram que em seus produtos existe o componente educação ambiental. A Mar 

do Rio disse que o mergulhador é consciente de que não se retira nada do mar, até 

porque se o fizesse não teria nada mais para ser visto, e a Macuco Rio disse que 

conscientiza seus passageiros de sua importância e papel no ecossistema. E 

também afirmaram que adotam medidas de preservação ambiental: a Mar do Rio 

citou a sua participação no Clean Up Day em Setembro e a Macuco Rio disse que 

faz a manutenção correta das embarcações prevenindo os mares da poluição. 

Ambas acham que o turismo é favorável à preservação das Ilhas, inclusive a 

Mar do Rio mencionou que toda operação é feita embarcada, fazendo referência aos 

desembarques nas ilhas, percebidos como atos degradantes.  

Em relação à proibição da pesca nas Ilhas, que é um assunto pertinente nas 

discussões acerca da criação de uma UC, os posicionamentos diferem. A Mar do 

Rio é a favor da proibição da pesca e acredita que isso estimularia o turismo, porque 

haveria mais vida para ser admirada. A Macuco Rio é contra a proibição da pesca e 

diz que tal proibição poderia estimular ou prejudicar o turismo, porque existem os 

prós e contras, sendo essa questão relativa. 

Perguntada sobre a inclusão de uma taxa de preservação das Ilhas no valor 

do passeio, a Macuco Rio disse que os efeitos dessa aplicação precisam ser 

estudados, enquanto a Mar do Rio alegou que não existe necessidade de uma taxa 

para a preservação das Ilhas e sim de que haja uma maior conscientização da 

população na preservação da natureza; completou dizendo que uma das vantagens 

do Rio é sua beleza natural, que pode ser apreciada sem qualquer custo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O turismo transforma recursos naturais em atrativos e por isso a preservação 

deles é essencial para que a atividade aconteça. Por isso, talvez até de uma forma 

calculista, o turismo possa colaborar com a preservação ambiental. Se ele for 

pensado com uma visão de longo prazo, é claro. Afinal, se os interesses forem 

imediatos, pode ocorrer exatamente o efeito contrário: uma superexploração até o 

esgotamento dos recursos.   

Dessa forma, identificar como o turismo está se apropriando das ilhas 

Cagarras permite verificar se existe uma gestão turística das ilhas ou se a atividade 

acontece de forma espontânea. E nesse caso, foi verificado que a atividade ainda é 

muito incipiente. As Ilhas são pouco conhecidas, portanto quase não há demanda.  

Os órgãos de turismo não fazem divulgação, que poderia ser pensada em 

parceria com as empresas que realizam os passeios. O máximo que se encontrou 

de parceria foi o fato da RIOTUR citar o nome de algumas empresas que fazem 

passeios de barco no Rio de Janeiro enquanto que o projeto de afundamento de um 

navio para a criação de um recife artificial nas ilhas já é comentado há cinco anos, 

mas nada é feito.  

As empresas de barco também não parecem investir em divulgação e as 

parcerias poderiam ocorrer em maior número. As que oferecem como produto o 

mergulho, como a Mar do Rio, não têm muitas preocupações porque trabalham com 

um público que já conhece as ilhas - que é um ponto de mergulho famoso - então a 

sua parte do mercado é alcançada. Mas as empresas que oferecem passeios, que 

são a Mar Legal, Macuco Rio e Marlin Yatch, precisam fazer um trabalho de 

divulgação. Foi verificado que as ilhas praticamente não são comercializadas em 

agências de turismo, salvo quando o cliente tem conhecimento delas e a iniciativa 
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parte dele. Mas se o cliente sequer sabe que elas existem, não poderá obviamente 

querer conhecê-las. A empresa Mar Legal divulga em seu site que tem parcerias 

com a RIOTUR, com o MTur, com a Grayline – que é uma das principais agências 

de receptivo do Rio -, que está na lista de agências estudadas mas não oferece o 

passeio em seu site e declarou ter deixado de operar esse tour temporariamente, 

voltando a oferecê-lo agora. Já a Macuco Rio demonstra trabalhar com mais afinco 

nesse ponto uma vez que é a principal operadora entre as agências de viagens. O 

produto Ilhas Cagarras é na maioria das vezes vendido como Macuco Rio. A 

empresa toma destaque no lugar do atrativo, o que também não contribui para a 

tomada de conhecimento da existência das ilhas.  

Outro problema que as empresas de barco enfrentam é a concorrência com 

os passeios de barco para Búzios, Ilha Grande, Arraial do Cabo e Ilhas Tropicais. 

Esses passeios já se tornaram clássicos, são facilmente encontrados nas agências, 

o preço é praticamente o mesmo que é cobrado para as Ilhas Cagarras, com a 

diferença que a duração deles é muito maior, oferecem almoço incluído no preço e 

outros atrativos como bóias, máscaras, snorkel. A oferta para as Ilhas Cagarras 

poderia ser enriquecida com esses elementos e também ser estendida até as Ilhas 

Tijucas, que ficam cerca de nove quilômetros das Ilhas Cagarras e apresentam 

águas claras. Um estudo poderia ser feito para averiguar se existem condições de 

navegabilidade, pois caso fosse possível, o produto ganharia maior força de atração. 

Atualmente as ilhas são utilizadas para mergulho, pesca, passeios de barco e 

escaladas. Quanto ao mergulho e aos passeios de barco, por enquanto não há 

críticas, afinal as atividades se dão de forma bem reduzida, e aparentemente 

levando em conta a questão da preservação. Já em relação à pesca e à escalada, 

existem posicionamentos contrários sob a alegação de que tais atividades não são 

compatíveis com a preservação das ilhas. Por outro lado, questiona-se a proibição 

da pesca, apontando os problemas sócio-econômicos que isso acarretaria. A 

verificação da compatibilidade dos atuais usos com a preservação só pode ser feita 

através de estudos e é de extrema necessidade para que o turismo seja exercido de 

forma sustentável.  

Afinal, como já citado, um turismo sem planejamento ou mal planejado não é 

interessante para as ilhas. E esse trabalho buscou atentar para o potencial turístico 

a ser desenvolvido de forma harmoniosa com a sua conservação. Dessa forma, 
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sugerem-se novos estudos na área do turismo e na área ambiental, além de 

parcerias entre os interessados, para que o turismo gere benefícios a todos. 
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APÊNDICE 1 

 
Listas de empresas que oferecem passeios pela cidade do Rio de Janeiro – 
possíveis vendedores de produtos referentes às Ilhas Cagarras.  
 
 
Nome da empresa Bairro Oferta das Ilhas Cagarras 

DMC Brasil Centro  
Não oferece, mas faz passeios quando solicitado 
(só privativo e para grupos internacionais) 

Havas Creative Tours Barra Não trabalha com esse roteiro 

Karl Viagens e Turismo Copacabana Não trabalha com esse roteiro 

Milênio Centro  Não trabalha com esse roteiro 

Berg Locadora Taquara Não trabalha com esse roteiro 

Brasitalia Tur Copacabana Não trabalha com esse roteiro 

Mtur Realengo 
Não trabalha com esse roteiro (Inclusive 
desconhece as Ilhas) 

Victory Tour Centro  Oferece tour para as Ilhas  

China Brasil Centro  
Não oferece, mas faz passeios quando solicitado 
(só privativo) 

Konexion Business & Fun Centro  
Não trabalha com esse roteiro porque faz receptivo 
com a Intertouring que não oferece esse roteiro  

Rio Kanko Centro  
Não oferece, mas faz passeios quando solicitados. 
Faz receptivo com a Grayline. 

Terra Brasilis Andaraí Não trabalha com esse roteiro 

Arco Turismo Copacabana Não trabalha com esse roteiro 

Mercury Tours Cocotá 

Não trabalha com esse roteiro. Disse também que 
ninguem oferce, nem empresa de barco. Só 
mediante o aluguel de barcos. 

Crux Ecoaventura Rio Comprido Não trabalha com esse roteiro 

Moving Exchange 
Viagens e Turismo Copacabana 

Oferece tour para as Ilhas ( Utiliza os serviços da 
Macuco Rio) 

Reserva ponto com Copacabana 
Não oferece, mas faz quando solicitado. A 
especialidade deles e pacote com hospedagem. 

SLD Tur Flamengo Não trabalha com esse roteiro 

Enchante Turismo Centro  Não trabalha com esse roteiro 

Famtour Centro  
Não oferece, mas faz passeios quando solicitados. 
(só privativo) 

Irmes Tours Centro  Não trabalha com esse roteiro 

Boa vida Centro  Não trabalha com esse roteiro 

JN Turismo Rocha Miranda Não trabalha com esse roteiro 

SPT Serviços 
Personalizados de 
Turismo Bangu Não trabalha com esse roteiro 
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Tropicidade Turismo Campo Grande 

Não oferece, mas faz passeio quando solicitado 
(privativo). Tentou implementar o passeio como 
tour regular, mas dava prejuízo, então atualmente 
só vende esse passeio privativo 

Tamandoa Adventure Vila Isabel Não trabalha com esse roteiro 

Ways Serviços Turísticos Barra 

Oferece tour para as Ilhas. Utiliza o serviço de 
receptivo da Grayline que oferece esse passeio 
com a Macuco Rio 

Periplus Copacabana Não trabalha com esse roteiro 

Ital Cambio Leblon Não trabalha com esse roteiro 

Nativa Brasil Leblon 

Oferece tour pelas ilhas (Inclusive tem essa opção 
no site) Utiliza o serviço de receptivo da Grayline 
que oferece esse passeio com a Macuco Rio 

SL Consultoria em 
Viagens e Turismo Ipanema Não trabalha com esse roteiro 

Agência Turipan 
Comércio e Turismo Centro  Não trabalha com esse roteiro 

Fun Brazil Copacabana Não trabalha com esse roteiro 

Leviv Star Viagens Leblon Não trabalha com esse roteiro 

Tema Travel Turismo 
Jardim 
Guanabara Não trabalha com esse roteiro 

Tour Plans Copacabana Não trabalha com esse roteiro 

Elcotour Barra Não trabalha com esse roteiro 

Essential Travel Centro  Oferece tour pelas ilhas  

Macuco Rio Glória Oferece tour pelas ilhas  

Catur Turismo Barra Não trabalha com esse roteiro 

Interagência viagens e 
Turismo Centro  Não trabalha com esse roteiro 

Ipacom Travel Ipanema 
Oferece tour pelas Ilhas. Utiliza o serviço da 
Macuco Rio e tem essa opção no site) 

Luamar Viagens & 
Turismo Centro  Não trabalha com esse roteiro 

Trilhas do Rio Freguesia Oferece tour pelas ilhas  

Aran International Humaitá Não trabalha com esse roteiro 

Blue Ocean Tour Copacabana Não oferece, mas faz passeios quando solicitados.  

Magic Travel Agência de 
Turismo Barra Não trabalha com esse roteiro 

Rentamar Turismo Copacabana Não trabalha com esse roteiro 

Saveiro Angra Copacabana Não trabalha com esse roteiro 

Triple M Turismo Team 
Tour  Centro  Oferece tour pelas ilhas 
MRJ Turismo e 
Consultoria Humaitá Não oferece, mas faz passeio quando solicitado.  

DY Turismo Centro  Não trabalha com esse roteiro 

Travel Mania Barra Oferece tour pelas ilhas 

Latin American Bonsucesso 
Não oferece, mas faz passeio para grupos quando 
solicitado.  

Rio Ocean Travel  Copacabana Não oferece, mas faz passeio quando solicitado.  
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T. T. Tour Turismo Méier Não trabalha com esse roteiro 

Tour in Rio Copacabana Não trabalha com esse roteiro 

Best Voyage Barra 
Não trabalha com esse roteiro. (Disse que 
nenhuma agência vende como tour regular) 

Lup Tour Barra 
Oferece tour pelas ilhas. Utiliza o serviço da 
Macuco Rio e tem essa opção no site) 

RJ Turismo Copacabana 
Não trabalha com esse roteiro. (Inclusive 
desconhece as Ilhas) 

The Travel Shop Centro  Não trabalha com esse roteiro.  

Crioulla Turismo 
Receptivo e Eventos Copacabana Não oferece, mas faz passeios quando solicitados.  

Travel Okay Turismo e 
Eventos Cordovil Não trabalha com esse roteiro.  

Kwanzas Tur (antiga Way 
to go Brasil)   Não oferece, mas faz passeios quando solicitados.  

Adelante Turismo Centro  Não oferece, mas faz passeios quando solicitados.  

Next Level Tours Copacabana Não trabalha com esse roteiro.  

Rio Sightseeing Copacabana Não trabalha com esse roteiro.  

Bit Web Copacabana Não trabalha com esse roteiro.  

Empire Viagens e Turismo Piedade 
Não trabalha com esse roteiro. (Inclusive 
desconhece as Ilhas) Indicou a Grayline 

Happy Time Viagens e 
Turismo Centro  Não trabalha com esse roteiro.  

Lebanon Exchange 
Turismo Copacabana 

Não trabalha com esse roteiro. (Citou a questão do 
emissário como impedimento) 

Star Rio Turismo Manguinhos Não trabalha com esse roteiro.  

Superior Plus Agência e 
Turismo Copacabana 

Oferece tour pelas ilhas. Utiliza o serviço da 
Macuco Rio (Tem essa opção no site) 

Twintour Agência de 
Viagens e Turismo Ipanema Não trabalha com esse roteiro. 

Rio 40 graus Operadora Copacabana Não trabalha com esse roteiro. 

Turisport Viagens e 
Turismo Centro  Não oferece, mas faz passeios quando solicitados.  

Union Quality Tour 
Agência de Viagens, 
Turismo e Eventos Centro  

Não oferece, mas faz passeios para grupos quando 
solicitados.  

Fantasia Turismo Copacabana Não trabalha com esse roteiro. 

Rio Hiking Laranjeiras Oferece tour pelas ilhas. (Tem essa opção no site) 

Tourist Club Copacabana Não trabalha com esse roteiro. 

BR Turimo VIP Centro  Não trabalha com esse roteiro. 

Feel Good Tour Vargem Grande Não trabalha com esse roteiro. 

Politi Viagens e Turismo Centro  Não trabalha com esse roteiro. 

Show Tour Viagens e 
Turismo Centro  Não trabalha com esse roteiro. 

Clave Tour Centro Não oferece, mas faz passeios quando solicitados.  

Sagitur Agência de 
Turismo e Organizadora 
de Viagens Grajaú Não trabalha com esse roteiro. 
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M5 Turismo Centro Não trabalha com esse roteiro. 

Magic Trip Méier Não trabalha com esse roteiro. 

Via Milênio Tuismo Centro Não oferece, mas faz passeios quando solicitados.  

Cybertur Ipanema 
Não oferece, mas faz passeios privativos para 
grupos quando solicitados.  

Milênio Centro Não trabalha com esse roteiro. 

Pratik Tour Viagens Centro Não trabalha com esse roteiro. 

Promenade Trips Copacabana Não trabalha com esse roteiro. 

Dreams Tour Leblon Oferece tour pelas ilhas.  

Intertouring Tour Copacabana Não trabalha com esse roteiro. 

Bravie Tour Agência de 
Viagens e Turismo Copacabana Não trabalha com esse roteiro. 

Exactt Ipanema Não trabalha com esse roteiro. 

BTR     

Italbus São Cristóvão   

Grayline   

Ficou um tempo sem esse tour, mas voltou a 
oferecer. Utiliza os serviços da Macuco Rio. Ainda 
não tem no site como opção. 
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APÊNDICE 2 

 

 
Questionário aplicado às empresas que oferecem passeios pelas Ilhas Cagarras. 

1) Sua empresa tem CNPJ? (   ) Sim       (   ) Não 

 

2) Quais passeios de barco são oferecidos? 

(  ) Ilhas Cagarras   (  ) Baía de Guanabara   (  ) Ilhas Tijucas   (  ) Paquetá   

(  ) Niterói   (  ) Outros            Quais?   

 

3) Qual é o menos vendido?  

 

4) Qual é o mais vendido?  

 

5) O que é oferecido durante o passeio para as Cagarras? (Mediante pagamento 

adicional ou não) 

(  ) Frutas  (  ) Água  (  ) Bebidas   (  ) Almoço   (  ) Lanche   (  ) Bóias 

(  ) Máscara/Snorkel 

 

6) Qual o preço do passeio para as Ilhas Cagarras? ______________________ 

 

7) Qual a duração do passeio aproximadamente? (  ) 2h  (  ) 3h  (  ) 4h  (  ) Mais de 5h 

 

8) A embarcação é: (  ) rápida   (  ) lenta             Capacidade de pessoas: ______ pax 

 

9) Qual (Quais) a(s) dificuldade de vender as Ilhas Cagarras? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
10) Como é feita a divulgação desses passeios?  

(  ) Site   (  ) Folhetos   (  ) Participação em feiras  (  ) Divulgação em agências de turismo 

 

11) Existe alguma parceria com órgãos públicos?  

(  ) Sim   (  ) Não         Quais?_______________________________________________ 
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12) Existe alguma parceria com agências de turismo? 

(  ) Sim   (  ) Não    

Quais?________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13) Em quais desses segmentos você classificaria seu produto para as ilhas Cagarras? 

(  ) Ecoturismo   (  ) Turismo de Aventura   (  ) Turismo de Pesca  

(  ) Turismo Cultural   (  ) Turismo de Sol e Praia 

 

14) Você considera que em seus passeios existe o componente educação ambiental?   

(  ) Sim   (  ) Não 

Por quê? ______________________________________________________________ 

 

15) Você acha que o turismo é favorável à preservação das ilhas? 

(  ) Sim   (  ) Não 

Por quê?______________________________________________________________ 

 

16) A sua empresa adota alguma medida de preservação ambiental?  

(  ) Sim   (  ) Não 

Qual?________________________________________________________________ 

 

17) Você é a favor da proibição da pesca nas Ilhas Cagarras? (   ) Sim   (   ) Não 

 

18) Você acha que a proibição da pesca:  

(  ) Estimularia o turismo   (  ) Prejudicaria o turismo    

Por quê? _______________________________________________________________ 

 

19) O que você acha de no valor do passeio estar incluída uma taxa de preservação das 
Ilhas?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 


