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RESUMO 

 
A Região Costa do Sol, com seus municípios litorâneos, apresenta 

destacadas paisagens naturais que interessam ao visitante, contudo esses atrativos 
turísticos, em sua grande maioria, fazem parte de áreas naturais protegidas. Muitas 
dessas áreas naturais, atualmente compõem o Parque Estadual da Costa do Sol, 
que representa uma unidade de conservação de proteção integral fragmentada, 
primeira e única criada no Brasil e que é o objeto empírico desse trabalho. Nesse 
sentido, o objetivo geral desse estudo foi identificar a importância do Parque 
Estadual da Costa do Sol (PECS) como produto turístico da Região Costa do Sol e 
evidenciar a necessidade da preservação ambiental para aproveitamento dos 
recursos naturais da região a longo prazo. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa 
qualitativa de caráter descritivo. O estudo apresenta características gerais do 
modelo de gestão implementado no Parque Estadual da Costa do Sol (PECS). A 
seguir, foram relatadas as percepções dos gestores do turismo dos municípios que 
fazem parte do Parque Estadual da Costa do Sol, em relação ao modelo de gestão e 
ao turismo incrementado nas áreas do Parque. A partir da análise do modelo de 
gestão do PECS, foram propostas algumas ações a serem incrementadas nas áreas 
do Parque pelo órgão gestor e pelas secretarias municipais de turismo, visando 
promover melhorias na gestão do uso público dessa Unidade de Conservação.  
 
Palavras Chaves: Turismo. Planejamento Turístico. Áreas naturais protegidas. 
Gestão de UC. PECS. Região Turística da Costa do Sol, RJ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

  The Costa do Sol Region, with its coastal municipalities, presents outstanding 
natural landscapes that interest the visitor, yet these tourist attractions, in the great 
majority, are part of protected natural areas. Many of these natural areas currently 
make up the Costa do Sol State Park, which represents a fragmented integral 
protection conservation unit, the first and only one created in Brazil and which is the 
empirical object of this work. In this sense, the overall objective of this study was to 
identify the importance of the Costa do Sol State Park (PECS) as a tourist product of 
the Costa do Sol Region and to highlight the need for environmental preservation to 
exploit the region's natural resources in the long term. For that, a qualitative research 
of descriptive character was developed. The study presents general characteristics of 
the management model implemented in the State Park of Costa do Sol (PECS). 
Next, the perceptions of the tourism managers of the municipalities that are part of 
the Costa do Sol State Park, in relation to the management model and the increased 
tourism in the Park areas, were reported. From the analysis of the PECS 
management model, some actions were proposed to be increased in the areas of the 
Park by the managing body and the municipal secretariats of tourism, aiming to 
promote improvements in the management of the public use of this Conservation 
Unit. 
 
Key Words: Tourism. Tourist Planning. Protected Natural Areas. Management of 
UC. PECS. Tourist Region of Costa do Sol, RJ. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O Parque Estadual da Costa do Sol (PECS), é uma Unidade de Conservação 

(UC) de proteção integral fragmentada, primeira e única existente em território 

brasileiro, criada com o intuito de estimular a preservação da fauna e da flora de 

uma área que não está assentada em uma localidade pontuada. 

A Região Turistica da Costa do Sol, ainda exibe traços únicos da Mata 

Atlântica e as belezas naturais dos seus municípios litorâneos são os principais 

atrativos turísticos que trazem o visitante para a região. O PECS possui uma 

extensão total de aproximadamente 9.841 hectares e acolhe essas fabulosas 

paisagens naturais que interessam ao visitante, como as belas praias da região. 

O PECS apresenta um cenário rico de biodiversidade e, conforme consta no 

Decreto Estadual nº 42.929 de 18 de abril de 2011 que cria o Parque, a existência 

dessa UC de proteção integral tem como um dos objetivos assegurar a preservação 

dos remanescentes de Mata Atlântica e ecossistemas associados da região das 

baixadas litorâneas.O PECS é também apontado pelo Decreto referente a sua 

criação, como fator de geração de uma economia sustentável para a Região Costa 

do Sol. 

O PECS é administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), e 

abrange as cidades de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Saquarema e São Pedro da Aldeia.  

O entusiasmo pelo tema se dá pela percepção de que o PECS apresenta 

lacunas no que se refere a sua gestão e uso público e à falta de uma comunicação 

eficiente entre o órgão gestor do Parque, Secretarias Municipais de Turismo e 

comunidade local, no que se refere às tomadas de decisões. Nota-se também uma 

carência de ações, principalmente no âmbito de educação ambiental, que estimulem 

a utilização consciente dos recursos naturais existentes na região.  

Para mais, como coloca Rojas (2007) a pesquisa qualitativa, apresenta como 

uma de suas características, a relação direta entre o observador e o observado, 

assim se evidencia que a autora deste trabalho vive a alguns anos na Região Costa 

do Sol, na cidade de Cabo Frio. A autora desenvolveu interesse em entender como 

o PECS pode ser melhor trabalhado por seu órgão gestor e pelas Secretaria de 

Turismo Municipais, para promover um turismo de qualidade na região como um 

todo. 
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Nesse sentido, evidencia-se que o objetivo geral deste trabalho é identificar a 

importância do PECS como produto turístico da Região Costa do Sol e propor ações 

para melhorar a gestão do Parque. 

Para sustentar o objetivo geral, no presente trabalho foi essencial identificar o 

modelo de gestão adotado no PECS e quais ações já foram implementadas para 

gerar, tanto na comunidade local como no turista, uma consciência a respeito da 

necessidade de preservar as áreas naturais para aproveitamento a longo prazo. 

Além desses fatores, foi preciso identificar se o PECS pode vir a se tornar uma 

ferramenta para gerar um desenvolvimento sustentável na Região Costa do Sol, a 

partir do turismo. 

Para esclarecer o tipo de gestão adotado no PECS, o estudo contou com o 

apoio do INEA, considerando as observações do gestor do Parque em relação a 

dados gerais da estrutura do PECS e sua importância para o turismo na Região 

Costa do Sol. Evidencia-se que o primeiro contato com o INEA ocorreu no mês de 

junho de 2016, ao trabalhar no Inventário da Oferta Turística do Estado do Rio de 

Janeiro, a autora esteve no grupo que inventariou áreas do PECS na Região Costa 

do Sol e teve a oportunidade de conhecer alguns guarda-parques e áreas do Parque 

que não tinha conhecimento. Ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro 

ocorreram muitas conversas informais com o INEA, mas não foi possível agendar 

uma entrevista pessoal com o gestor do Parque e, por isso, se contou para esse 

estudo com uma entrevista feita a partir de um questionário encaminhado ao gestor 

pela autora.  

Para captar se o Parque é considerado uma ferramenta do planejamento 

turístico na Região Costa do Sol, essa pesquisa foi construída baseada em 

entrevistas com os gestores das Secretarias Municipais de Turismo dos municípios 

de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios e Arraial do Cabo. Decidiu-se por 

trabalhar apenas com esses quatro municípios, por apresentarem as áreas do 

Parque que recebem mais visitantes e que abrangem os maiores fragmentos do 

PECS, em relação as demais cidades (Araruama e Saquarema). 

 Para o presente estudo sobre o PECS, optou-se por utilizar a metodologia de 

pesquisa descritiva e como aponta Gil (2008), a pesquisa descritiva tem o intuito de 

apresentar as características de determinado fenômeno e são incluídas neste grupo 

as pesquisas que tem o objetivo de levantar as opiniões e atitudes de uma 

população.  
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 Na abordagem qualitativa, Phillimore e Goodson (2004) evidenciam que o 

foco é estudar fenômenos no seu ambiente natural, interpretando os significados 

que as pessoas lhe atribuem. Diante disso, procura-se entender se o PECS é 

percebido pelo órgão gestor do PECS, pelas Secretarias Municipais de Turismo e 

pela comunidade local como ferramenta para gerar uma economia sustentável para 

a Região Costa do Sol.  

Para melhor entendimento do leitor, este trabalho está dividido em três 

capítulos. O referencial teórico começa no capítulo 1, se baseia na revisão de 

autores e apresenta as diversas formas de apropriação dos espaços naturais e 

urbanos para o turismo. O capítulo 2, também é destinado ao referencial teórico, 

trabalhando o conteúdo de UC e seu uso turístico.  

O capítulo três traz as percepções dos gestores do PECS e dos gestores das 

Secretarias de Turismo Municipais. Com base nas observações captadas através de 

entrevistas com os gestores, foi possível apresentar também no capítulo 3, as 

percepções da autora quanto possíveis ações a serem implementadas no PECS 

para melhorar a qualidade do turismo na Região Costa do Sol e viabilizar, através da 

educação ambiental,uma conscientização para preservação do meio ambiente a 

longo prazo. 
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1 AS DIVERSAS FORMAS DE APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PARA O TURISMO: 

ESPAÇOS NATURAIS E ESPAÇOS URBANOS 

  

Como o presente trabalho concentra sua atenção em uma área natural 

protegida específica, este primeiro capitulo com seus subcapítulos, explicita o que 

são as unidades de conservação, como são conceituadas e de que forma o turismo 

se apropria desses espaços. 

 A sociedade em nível global tem mostrado entusiasmo para encontrar 

maneiras de reaproximar o homem da natureza bem como, mostrou-se desde 

meados do século XX, empenhada em proteger a biodiversidade ainda existente, 

procurando propiciar um equilíbrio ambiental. Nesse horizonte, ao viajar, os 

indivíduos tanto no Brasil como no mundo, tem mostrado nas últimas décadas cada 

vez mais interesse em visitar áreas naturais, com o intuito de encontrar espaços de 

lazer e, na interpretação de Neiman (1991), resgatar o instinto de união com o meio 

ambiente.  

Dourojeanni e Jorge Padua (2001), destacam que as unidades de 

conservação, são a forma mais efetiva e eficiente que a mente humana encontrou 

para salvaguardar a biodiversidade na natureza. As unidades de conservação, 

apresentam-se como lugar delimitado para preservação e manutenção em áreas 

naturais da flora e da fauna, posto a percepção da sociedade em resguardar os 

recursos naturais para seu uso imediato e a longo prazo. 

 As unidades de conservação representam áreas definidas e protegidas por 

aspectos legais, criadas para gerar admiração na sociedade a respeito da 

biodiversidade ainda existente e em consequência, conscientizar as pessoas sobre o 

manejo desses espaços para o seu aproveitamento pela geração atual como por 

aquelas que se sucederem. 

Campos e Costa Filho (2006 apud MEDEIROS, 2007), evidencia que o ato de 

criação de uma unidade de conservação necessita de um levantamento de dados 

sobre a biologia e ecologia das espécies. Dessa forma, o levantamento de dados 

permite saber sobre os nichos ecológicos, para assim compreender o perfil das 

espécies que vivem na porção de território analisado, possibilitando que essas 

espécies passem a serem catalogadas e protegidas na unidade de conservação.  

Por biodiversidade se considera a diversidade genética, a diversidade de 

espécies e a diversidade ecológica presentes no planeta Terra. Assim, Wilson 
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(1997), biólogo que utilizou esse termo na década de 1980,destaca que a 

biodiversidade trata de todo tipo de vida estudada em três categorias, que são: os 

ecossistemas, as espécies e os genes que compõem essas espécies. A variedade 

de ecossistemas se refere a quantidade de habitats existentes na Terra, enquanto, a 

variedade de espécies representa a diversidade de grupos de seres vivos que 

podem ser encontrados no globo terrestre e, por fim, a variedade genética é 

entendida como as variações do código genético de ser vivo para ser vivo, como 

coloca também Wilson (1997). 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

organização criada para alcançar o crescimento econômico sustentável e elevar o 

padrão de vida nos países membros, apontou no ano de 1996 como fator da 

importância econômica da biodiversidade, a beleza e singularidade de diversos 

ecossistemas, que podem gerar novas atividades recreativas e desenvolver o 

ecoturismo. As unidades de conservação são áreas que concentram rica 

biodiversidade e com isso, o turismo pode contribuir para aproximar o visitante com 

a natureza nesses espaços, gerando novas percepções na sociedade sobre o 

manejo das UCs, de forma consciente para preservar a longo prazo a multiplicidade 

de flora e fauna ainda existentes.  

 O Ministério do Meio Ambiente (2005) destaca que, fica cada vez mais 

evidente que a sociedade depende diretamente dos recursos naturais para sua 

sobrevivência. Por exemplo, O Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF, 

2009) indica que para a produção de florestas ser feita com eficiência, é preciso 

preparar o solo. Essa observação permite entender que a produção de florestas vai 

continuar a ser um negócio rentável, se forem respeitados os limites da área a ser 

explorada, como a utilização de equipamentos que minimizem os impactos no solo e 

criar um ambiente adequado para as árvores se desenvolverem. Independente da 

estreita relação do homem com os recursos naturais, que se desenvolveu ao passo 

da evolução das necessidades da sociedade, não se pode negligenciar também às 

necessidades do meio ambiente, que demanda sua automanutenção para continuar 

rico em biodiversidade.  

 O Ministério do Meio Ambiente (2008), cita que as unidades de conservação 

além de incentivar atividades de pesquisas científicas e processos educacionais 

favorecem a geração de renda e estimulam o desenvolvimento regional e local, 
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apoiando programas de turismo sustentável e criação de cooperativas de 

ecoprodutores. 

O turismo é “o fenômeno de interação entre o turista e o núcleo receptor e de 

todas as atividades decorrentes dessa interação” (BARRETO, 2000, p. 43). Ao 

passo que sustentável é apontado por Swarbrooke e Horner (2002) como o 

desenvolvimento para satisfazer nossas necessidades hoje, sem comprometer que 

outras pessoas satisfaçam as suas no futuro. Valls (2006) define que a 

sustentabilidade representa a revalorização do território e do patrimônio, atrelada a 

capacidade de produzir melhores experiências no destino turístico.  

Assimilando esses dois termos, a OMT (1999) destaca que por turismo 

sustentável entende-se aquele capaz de usar os recursos naturais, que constituem a 

chave no desenvolvimento do turismo, para satisfazer as necessidades do turista, 

visando manter os processos ecológicos cruciais e ajudar na preservação da 

herança natural e da biodiversidade. À vista disso, Sisto (2003), evidencia que o 

turismo sustentável é aquele que resguarda os atrativos que propiciam a realização 

da atividade turística.  

 Beni (2002) ressalta em suas ponderações que praticamente não existe mais 

lugar no globo terrestre, que não tenha sofrido influência pelo fenômeno turístico, 

quer seja em maior ou menor intensidade. O atrativo turístico é o item crucial ao 

estimular o turista para se deslocar até o destino turístico e de forma mais clara, 

como coloca Valls (2006), é o elemento que desencadeia todo o processo turístico. 

Destarte, as unidades de conservação são consideradas como atrativo turístico, pois 

despertam o interesse do turista por aquele espaço delimitado que conserva a 

natureza intocada que esse viajante está à procura, para que possa lhe proporcionar 

momentos de lazer e recreação. 

Medeiros (2007) destaca que a delimitação de áreas naturais para proteger a 

biodiversidade não é necessariamente um fenômeno moderno, porém foi sendo 

apurado ao longo da evolução das sociedades humanas. Considera-se que os 

povos do antigo oriente já percebiam a necessidade de preservar com cuidado a 

relação do homem com a natureza; basta relembrar que na Pérsia (Irã) por volta de 

5.000 a.C, já existiam reservas de caça e leis de proteção de áreas naturais. Por 

outro lado, no ocidente a prática de salvaguardar áreas naturais é mais recente, 

considerando, como ressalta Medeiros (2007), que na Roma antiga e na época 

medieval se criaram áreas delimitadas ricas em biodiversidade e belezas cênicas, 
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destinadas ao uso apenas pela nobreza, chegando-se no século XVIII a criar na 

França os Parques Reais.  

Na vertente do histórico das unidades de conservação, Debetir e Orth (2007) 

evidenciam que a gestão ambiental é recente e surge como resposta aos 

desequilíbrios ambientais causados pelas atividades antrópicas. Percebe-se que 

ocorreu no século XVIII um distanciamento do homem com a natureza, sentindo-se 

o homem soberbo pelo ideal de superioridade e de domínio sobre a natureza e, 

como aponta Araujo (2007), a partir do modelo mecanicista, a ciência via a natureza 

como uma máquina que deveria apenas alimentar o progresso. Porém, com a 

segunda fase da Revolução Industrial, entre os anos de 1860 a 1914, os 

trabalhadores que atuavam sem muito descanso nas fábricas, contando com um 

salário muito baixo, nenhum benefício e suprimidos pelo sistema capitalista, 

destinado a atender os interesses das classes que detinham maior riqueza, 

passaram a exigir maior tempo livre e direito ao lazer. Em vista disso,se teve uma 

reaproximação do homem com a natureza e, as áreas naturais que antes eram 

limitadas para uso apenas dos nobres, passaram a ter uso público.  

A criação do Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos da América 

em 1872, marca o nascimento do conceito de unidades de conservação modernas, 

como reconhece Medeiros (2007). Amend e Amend (1995 apud ARAUJO, 2007) 

explica que a palavra parque significa uma área colocada sob proteção para o lazer 

da população, e o termo nacional, é usado para descrever uma área de proteção da 

nação e administrada pelo governo nacional.  

Em uma época em que a nação americana tinha conquistado sua 

independência em 1776, as belezas naturais foram o recurso para fomentar a 

criação de uma identidade nacional, algo capaz de enaltecer o país e mostrar que 

possuía coisas mais grandiosas que a Europa. Por isso, a criação de unidades de 

conservação sempre contou nos Estados Unidos com o apoio da sociedade, como 

destaca Araujo (2007).  A lei de criação do Parque Nacional de Yellowstone serviu 

de modelo para a criação das modernas unidades de conservação e nestas, visa-se 

o manejo voltado para a conservação dos recursos naturais e se consideram como 

áreas livres do uso comercial. 

 Em 1940 na Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas 

Cênicas dos Países da América realizada em Washington, foram estabelecidas 

quatro categorias de unidades de conservação que são: parques nacionais, reservas 
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nacionais, monumentos naturais e reservas de regiões virgens, como esclarece 

Araujo (2007).  

A União internacional para a Conservação da natureza (IUCN), fundada em 

1948 com o objetivo de conseguir apoio internacional para a manutenção dos 

recursos naturais, criou em 1958 a Comissão Internacional de Parques Nacionais. 

Esta comissão, foi a primeira organização a trazer para discussão os critérios de 

classificação das áreas protegidas, mediante a I Conferência Mundial de Parques 

Nacionais em 1962, conforme destaca  Morsello (2001). Araujo (2007), salienta que 

a IUCN aprovou em 1994 em Assembléia Geral realizada em Buenos Aires, na 

Argentina, o sistema de classificação das unidades de conservação a partir do seu 

manejo, que passou a ser visto como modelo de referência. Esse sistema criou seis 

categorias que são identificadas como reserva natural estrita/área silvestre, parque, 

monumento natural, santuário de vida silvestre, paisagem terrestre/marinha 

protegida, área protegida com recursos manejados. 

Araujo (2007) aponta que, as unidades de conservação são essenciais para 

qualquer estratégia que vise a conservação de biodiversidade e servem como 

refúgio para espécies que não podem viver em paisagens manejadas e, além 

desses fatores, são áreas nas quais os processos ecológicos podem continuar sem 

interferência humana. Contudo, não se pode desconsiderar o uso público desses 

sítios já que muitos são abertos à visitação, e como colocam Pires e Faria (2007), se 

observou nas últimas décadas o incremento do uso recreativo, educacional e 

turístico dessas áreas.  

Uma gestão consciente das unidades de conservação, que conte com 

profissionais envolvidos nas atividades, pode conduzir a um aproveitamento positivo 

do espaço das unidades de conservação pela população. A gestão consciente das 

UCs, torna-se uma ferramenta de educação ambiental, promovendo o contato das 

pessoas com a fauna e flora do lugar em que estão inseridas, tanto em espaços 

naturais como em espaços urbanos. 

 

1.1 ESPAÇOS NATURAIS E ESPAÇOS URBANOS 

 

Cruz (2007) deixa explícito que, a atividade turística tem uma inquestionável 

capacidade de transformar os lugares em função de seus interesses, mesmo que o 

turismo seja muitas vezes, visto como setor suspeito e estranho aos locais dos quais 
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se apropria. A atividade turística faz uso do espaço valorizando os elementos que 

podem determinar o sucesso da atividade, no caso, os atrativos turísticos. Isto posto, 

o turismo pode vir a se apropriar de espaços naturais, assim como dos espaços 

urbanos, seguindo o potencial do território a ser explorado para satisfazer o turista, 

para assim gerar resultados positivos do ponto de vista econômico e social para a 

atividade e localidade.   

Como evidencia Santos (2006), o espaço geográfico é sinônimo de território 

usado, este entendido como a confluência do espaço físico concreto e a vida social 

que relaciona o global e o local. O espaço geográfico é dinâmico e se transforma 

constantemente acompanhando as ações e a história da vida social, como descreve 

também Santos (2001); por isso, as relações sociais junto com a infraestrutura e as 

atividades e serviços que se estabelecem no território, são os fatores determinantes 

para a nova configuração do espaço. Sendo assim, o turismo por ser uma atividade 

tipicamente inserida no setor de serviços, como aponta Cruz (2005), também faz uso 

do território e constrói junto com os demais agentes as novas estruturas do espaço.  

O espaço turístico é resultado da distribuição no território dos atrativos 

turísticos, vistos como matéria-prima para se ter o turismo em um dado território.Os 

atrativos turísticos atrelados aos empreendimentos turísticos mais infraestrutura são 

suficientes para definir o espaço turístico de qualquer país, como destaca Boullón 

(2002). 

Tanto os espaços naturais como os urbanos, precisam ser equipados com 

infraestrutura e definindo os pontos que concentrarão a atividade turística, ou seja, 

os pontos que serão reconhecidos como atrativos turísticos, para que o território se 

torne um espaço turístico e preparado para atender a demanda turística. 

Destarte, no caso de um espaço com o uso turístico, Souza, Bahl e Kushano 

(2013) evidenciam que para as novas funcionalidades do espaço acontecerem do 

ponto de vista físico, é preciso prover o espaço geográficos com alguns elementos, 

como os serviços de alimentação, hospedagem e entretenimento, destinados a 

satisfazer as necessidades e desejos do turista. 

 Teles (2009) destaca que a atividade turística organiza sua oferta a partir de 

elementos que estão distribuídos no espaço e compreender a interação espacial que 

surge com o movimento gerado pelo turismo é fator de grande importância para a 

promoção, gestão e implantação de projetos turísticos. Os atrativos turísticos se 

estabelecem na porção do território que tem potencial para atrair turistas;à vista 
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disso, nota-se que o espaço natural e urbano são os fatores que determinam como a 

atividade turística irá se desenvolver e, por isso, é preciso que haja um planejamento 

turístico, de modo que a atividade possa se apropriar dos espaços com efetivo 

interesse turístico. 

Carlos (1996) nota que se tornou uma tendência o espaço ser produzido por 

novos setores de atividades econômicas como o do turismo, e por isso praias, 

montanhas e campos são apropriadas, privativamente, como áreas de lazer para 

quem pode fazer uso delas. Á vista disso, constata-se que turismo tem a capacidade 

de gerar o processo de transformação do espaço em mercadoria, tornando os 

lugares produtos, como destaca também Carlos (1996).   

Teles (2009) aponta que a atividade turística, possui grande força no 

ordenamento territorial de uma localidade. Os sujeitos sociais que o turismo envolve, 

tidos como a comunidade, turistas e o poder público, são os elementos que 

compõem o ordenamento territorial, como esclarecido por Moreira (2011), e conciliar 

os diferentes interesses do ordenamento do território deve ser um paradigma 

orientador do planejamento para e pelo turismo. 

 Santos (1997) ressalta que a relação espaço-tempo é uma categoria 

indissociável, assim, entende-se que o espaço não pode ser percebido sem se 

considerar os acontecimentos de ordem histórica, que se passaram em um 

determinado território ao longo do tempo. Cada lugar é determinado tanto por sua 

existência corpórea, quanto por sua existência relacional, como coloca também 

Santos (2005). Com isso, percebe-se que a definição de lugar, na perspectiva da 

geografia, associa-se necessariamente a um espaço concreto de acordo com a 

observação de Cruz (2007). Porém, não se pode negligenciar a percepção de que 

um lugar é estabelecido também a partir das relações sociais construídas no 

espaço, nos vários momentos da história da sociedade. 

Dessa maneira, o turismo, ao se apropriar de um espaço para o 

desenvolvimento da atividade, vai sempre carregar com a porção do território que 

ocupa, a sua identidade, estabelecida pelas relações sociais que ocorreram ao longo 

do tempo e da história naquele determinado território. O lugar constrói a identidade 

do ser humano, ao passo que as relações sociais determinam a identidade do lugar, 

por isso, pode-se afirmar que existe uma simbiose entre o poder que o lugar tem em 

determinar a identidade da sociedade e o poder que as relações sociais têm em 

estabelecer a identidade do lugar. Assim, a atividade turística pode se apropriar do 
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espaço valorizando os traços da identidade do lugar, para dessa forma, destacar 

aspectos da cultura e história do lugar e da população local perante o turista, 

aplicando o turismo pela óptica social e sustentável, ou pode negligenciar esse 

aspecto e trabalhar o espaço apenas pelo viés econômico, podendo gerar impactos 

negativos no destino turístico. 

O turismo moderno, ou seja, aquele desenvolvido logo após a revolução 

industrial, produz e consome espaços como destaca Fratucci (2000).Esses espaços 

apropriados para a atividade do turismo se tornam áreas turísticas, e como coloca 

Butler (1980), são espaços dinâmicos e evoluem com o tempo. Essa evolução do 

espaço usado pelo turismo ocorre de acordo com as modificações da sociedade e 

dos novos desejos e necessidades do turista. Esse aspecto corrobora o 

posicionamento de Knafou (1996), para quem o turista está na origem do fenômeno 

e é o responsável por definir e escolher os lugares turísticos. 

Fratucci (2000) aponta que o Rio de Janeiro sempre foi, e continua sendo, o 

estado brasileiro onde a atividade turística apresenta dimensões mais marcantes, 

tanto para a economia como para a sua estrutura sociocultural. Com isso, percebe-

se que é muito importante para o turismólogo que quer atuar nesse estado, entender 

como nele o espaço é apropriado pelo turismo, para desenvolver um planejamento 

turístico capaz de suprir as necessidades do turista ao mesmo tempo em que 

valoriza o território, evidenciando aspectos da identidade local e as singularidades 

que aquele espaço turístico possui através dos atrativos turísticos. 

 O turismo sempre se manifesta no território esem o seu ordenamento, é 

impossível garantir que o crescimento do setor seja fator gerador de um processo de 

desenvolvimento socioespacial para as comunidades locais, como coloca Fratucci 

(2000). E conforme destaca esse mesmo autor, o processo de desenvolvimento 

deve ser sustentável, equilibrado e justo, permitindo que se alcancem mudanças 

para a felicidade da comunidade local em três vertentes, que são: crescimento 

econômico, bem-estar social e exercício da cidadania. Com isso, percebe-se que o 

uso consciente do território permite que se alcance a prosperidade do setor turístico, 

da população local e a plena satisfação do visitante. 
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1.1.1 Diferentes modalidades de turismo: segmentação - tendências atuais 

 

As tendências são as vocações e os movimentos que apontam em uma 

direção predominante. Esse caminho influente que se estabelece na sociedade, é 

definido pelos desejos individuais que são compartilhados através das relações 

sociais, tornando esses desejos singulares da coletividade social, em um 

determinado período de tempo. Cada momento da história, é marcado pelos novos 

interesses e desejos de consumo que surgem na sociedade. Assim, a tendência é a 

possibilidade de delinear novos caminhos para suprir os anseios da sociedade, de 

forma que as mudanças inevitáveis de ocorrerem no parâmetro social, tornem-se 

concretas e hábitos sociais, assim, entende-se a tendência como uma prévia de 

ocasiões futuras (SEBRAE, 2009).  

Considerando a definição de tendências mencionada pelo SEBRAE, percebe-

se que com as mudanças que ocorreram na sociedade ao longo do tempo, surgiram 

novas demandas também no turismo. O turismo da era pós-industrial foi marcado 

pelo barateamento do custo dos deslocamentos que estimulou uma quantidade cada 

vez mais expressiva de pessoas a viajar e ficou definido como turismo de 

massa.Com a pós-modernidade, novos perfis socioculturais são construídos a partir 

das relações sociais, nota-se que o turista almeja ter uma experiência única em cada 

viagem, como destacam Nascimento e Silva (2009). Assim, a demanda se torna 

mais exigente com relação aos produtos e serviços que deseja consumir, por isso, 

nessa nova era a busca pela qualidade supera a quantificação do consumo. 

O Ministério do Turismo (2010) nota que a segmentação não se faz 

necessária apenas para o turismo, mas está presente em todos os mercados, pois 

não é possível que apenas um produto possa atender os diferentes perfis de 

demanda, e acaba se tornando inadequado para determinados tipos de clientes. 

Apesar da necessidade de satisfazer os diferentes tipos de demanda que se 

configuram no turismo, é preciso que, independente do tipo de segmentação, o 

turismo respeite os aspectos da sustentabilidade, como destaca Moreira (2011).  

Moreira (2011), evidencia que a atividade turística é um setor de destaque no 

desenvolvimento econômico do país e segue duas tendências mundiais: a primeira, 

definida pelo turismo voltado para o mercado internacional e a segunda, 

representada pelo incremento no turismo especializado, considerando esta segunda 

tendência como o aumento do interesse do viajante pela natureza e por ambientes 
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mais preservados. O Ministério do Turismo (2010), nesse aspecto, aponta que o 

turista está cada vez mais exigente, esperando roteiros personalizados e capazes de 

considerar a sua situação pessoal, seus desejos e preferências.  

O Brasil mostrou maior interesse pelo segmento de sol e praia por muito 

tempo, fato que justifica a concentração da atividade turística pelo litoral do país. Por 

isso, como destaca BRASIL (2006apud MOREIRA, 2011)é preciso diversificar os 

produtos turísticos, aumentando a qualidade e contemplando a pluralidade cultural, a 

riqueza natural e considerando as diferenças regionais, de forma que se incentive a 

estratégia de segmentação e para que a oferta turística brasileira se diversifique. 

Faria e Carneiro (2007), reconhecem que a acirrada competitividade dos 

mercados na atualidade e as exigências da demanda conduziram a uma 

reestruturação da atividade turística, que criou uma clientela específica em torno de 

produtos segmentados. Moreira (2011) destaca que a elevada especificidade nas 

atividades turísticas, trouxe à criação de cada vez mais segmentos no turismo, e 

com isso, novas terminologias são criadas.  

Segmentar a demanda turística é uma forma de atender as necessidades e 

expectativas de grupos de pessoas que possuem características pessoais muito 

próximas e buscam fazer atividades que possam gerar uma satisfação plena na 

viagem. Por outro enfoque, segmentar a oferta turística permite estabelecer uma 

identidade em comum, capaz de atender as expectativas do segmento de demanda 

que se deseja atrair, como esclarece o Ministério do Turismo (2010). 

Um dos elementos intangíveis globais, ou seja, aqueles elementos estruturais 

que definem um destino turístico, determinados por Valls (2006), é a valorização, 

que é compreendida pela estruturação interna do destino. Essa valorização, como 

esclarece o autor, consiste em selecionar os atrativos e reelaborá-los para dar um 

valor determinado, que se tornará moeda de troca da satisfação buscada pelo 

turista. Assim, entende-se que os atrativos são selecionados no momento do 

planejamento, de acordo com a segmentação da demanda que se pretende atrair 

para o destino. 

Valls (2006), estabelece quatro funções que o destino turístico deve cumprir, 

que são: qualidade de vida, competitividade internacional, desenvolvimento 

econômico superior e satisfação. Nessa última, o autor destaca que os destinos 

apresentam pacotes de experiências, entendidas como satisfações que os 

consumidores internos e externos alcançam, através de produtos de natureza, 
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patrimônio e cultura, esporte, aventura, descanso, cuidados corporais, relação com 

as pessoas, etc. Logo, entende-se que para gerar a satisfação do turista no destino 

se faz necessária a existência de produtos estruturados, para que o visitante possa 

consumi-los e assim, surgirão experiências com a viagem. Existindo uma quantidade 

variada de produtos para o turista consumir, fazendo com que ele possa escolher e 

optar por o que mais gosta e se identifica, haverá uma possibilidade maior das 

experiências serem positivas, criando num panorama geral, uma imagem boa 

daquele destino para o turista. Por isso, quanto maior for a variedade da oferta 

turística, maiores serão as chances de satisfazer os diferentes tipos de demanda 

turística. 

O Ministério do Turismo (2010) considera doze segmentos de turismo 

presentes no Brasil, identificados como turismo social, ecoturismo, turismo cultural, 

turismo de estudos e intercâmbio, turismo de esportes, turismo de pesca, turismo 

náutico, turismo de aventura, turismo de sol e praia, turismo de negócios e eventos, 

turismo rural e turismo de saúde. Considerando o caráter desse trabalho, pretende-

se apresentar os segmentos relacionados à aspectos de proximidade com a 

natureza.  

O turismo em áreas naturais abrange o ecoturismo, o turismo de aventura, o 

turismo educacional e uma riqueza de outros tipos de experiências propiciadas pelo 

turismo ao ar livre e alternativo, de acordo com McKercher (2002). Como descrito 

por Moreira (2011), o turismo de natureza vem crescendo, em razão do crescente 

interesse global por temas ambientais. Ainda assim, Cesar et al. (2007apud 

MOREIRA, 2011) firma que o turismo em áreas naturais vem sendo desenvolvido de 

forma restrita e com ações isoladas, considerando que o potencial natural e cultural 

brasileiro não é aproveitado de forma plena, como possibilidade de desenvolvimento 

econômico e social para as comunidades e propulsor da conservação do ambiente 

natural.  

Eagles (2001) descreve que o turismo em áreas naturais é um componente 

essencial da indústria turística em muitos países. Porém, no Brasil a ausência de 

valorização do patrimônio natural inibe o desenvolvimento de alguns segmentos 

relacionados ao turismo de natureza, e dificulta identificar a qual segmento pertence 

algumas atividades desenvolvidas pelo turismo por falta de informação. Por isso, 

Moreira (2011) evidencia que todas as atividades desenvolvidas em áreas naturais, 

são erroneamente rotuladas de ecoturismo no Brasil. 
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O Ministério do Turismo (2010) indica por ecoturismo, o segmento da 

atividade turística que promove harmonia dos seres humanos entre si e com a 

natureza e, utilizando o patrimônio cultural e natural de forma sustentável, incentiva 

a conservação do meio ambiente e busca a formação de uma consciência ambiental 

através da interpretação ambiental. Moreira (2011) destaca que a principal 

motivação de quem pratica o ecoturismo é a apreciação da natureza e o segmento 

se expressou como um dos mais eficientes instrumentos econômicos utilizados por 

governos e setores comprometidos com o meio ambiente para financiar e garantir a 

proteção de ecossistemas.  

O ecoturismo baseia-se no tripé interpretação, conservação e 

sustentabilidade, como definido pelo Ministério do Turismo (2010). A essência do 

produto ecoturístico é a interpretação do ambiente, baseada em informações de 

qualidade, onde se privilegia o interesse do turista pela natureza, como informam 

Hillel e Oliveira (2000 apud MOREIRA, 2011). Esse segmento do turismo deve 

causar ao turista a assimilação sobre aspectos da conservação do meio ambiente, 

contando com serviços e produtos bem estruturados na localidade onde se 

desenvolve e respeitando os aspectos da sustentabilidade, tem o compromisso de 

suscitar no turista uma experiência positiva, resultado do seu contato com a 

natureza.  

Moreira (2011) recorda que o turismo de aventura é outro segmento popular 

praticado em áreas naturais, no qual a principal motivação é a busca por 

experiências que proponham emoção e adrenalina. O Ministério do Turismo (2010) 

define o turismo de aventura como o segmento que compreende os movimentos 

turísticos, decorrentes da prática de atividade de aventura de caráter recreativo e 

não competitivo. Considera ainda por atividade de aventura, as experiências físicas 

e sensoriais recreativas que envolvem desafio, riscos controláveis, assumidos e 

avaliados que podem proporcionar sensações diversas, como liberdade, superação, 

prazer, entre outras.  

O Ministério do Esporte (2006) ao criar a Comissão de Esporte de Aventura, 

define como uma de suas competências incentivar ações para tornar possível a 

criação de regras para a prática de esportes de aventura, esportes radicais e 

esportes ligados à natureza, incluindo-se também ações de promoção do turismo e 

da convivência harmônica com a natureza. Por esporte de aventura, o Ministério do 

Meio Ambiente (2010), considera as atividades desenvolvidas pelo segmento 
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ecoturismo, apresentando uma definição similar com a do Ministério do Turismo a 

respeito do turismo de aventura, tendo como única diferença o quesito 

competitividade para esporte de aventura. Visto essas definições, percebe-se que o 

esporte de aventura também permite trabalhar a consciência ambiental nas pessoas 

que praticam a atividade e permite a proximidade do praticante do esporte com a 

natureza.  

Como último segmento de natureza, aponta-se o geoturismo, entendido como 

um segmento que trabalha com o perfil da demanda interessada em entender os 

aspectos da geodiversidade existentes em um determinado ambiente. Moreira 

(2011) esclarece que o geoturismo é um segmento que vem crescendo a cada ano, 

sendo uma nova tendência em termos de turismo em áreas naturais, contemplando 

os aspectos geológicos como os principais atrativos turísticos.  

O geoturismo é uma nova possibilidade de proporcionar ao novo perfil de 

demanda turística da era pós-moderna, um contato direto com os aspectos da 

natureza para conhecer o patrimônio geológico do destino visitado, usando como 

recurso a geoeducação e a interpretação ambiental. O termo geoturismo, vem da 

junção das palavras geologia e turismo e não geografia e turismo, como aponta 

Moreira (2011). Este autor, também, expressa alguns pontos positivos do geoturismo 

que estão relacionados à conservação do patrimônio geológico, à geração de 

empregos diretos e indiretos e à compreensão do ambiente através de uma 

educação geológica e ambiental dos visitantes, capaz de motivar um aumento da 

consciência da população local e dos turistas quanto ao patrimônio geológico.  

 

1.1.2 O turismo em espaços urbanos 

 

Debetir (2006) apud Hardt e Hardt (2007) destaca que as unidades de 

conservação correspondem a áreas legalmente instituídas para proteger a natureza 

e com o dever de salvaguardar a biodiversidade e gerar bem-estar social, porém, 

são raros os estudos sobre áreas protegidas localizadas em áreas urbanas.  

Corrêa (2000) reconhece que o espaço urbano é um feito social, resultado de 

ações acumuladas ao longo do tempo, que foram delineadas por agentes que 

produzem e consomem espaços. Em vista disso, o espaço urbano é complexo e 

moldado pelos diferentes interesses dos grupos que tecem a sociedade, tendo a 

cidade como referência desse espaço.  
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Carlos (2007) revela que a cidade se mostra através do seu uso, definido por 

um jogo de forças diferenciadas. O espaço urbano é gerado numa área antes natural 

e, em seguida alterado por arranjos sociais que muitas vezes visam o alcance dos 

interesses de poucos atores, aqueles detentores do capital e do solo, ao invés de 

priorizar o bem-estar social de todos, como coloca Santos (2008). 

O turismo assim como as cidades, se apropria e consome espaços para 

satisfazer as vontades dos diversos indivíduos que vivem nesse mesmo espaço. Por 

conseguinte, ao passo que a sociedade muda com o passar do tempo, novas 

necessidades são despertadas nos indivíduos e, por esse motivo, novos espaços 

são tomados pela teia social e pelo turismo na busca de se alcançar o bem-estar 

social e da demanda turística.  

Castrogiovanni (2013) identifica que o espaço é produzido, ocupado e 

transformado de acordo com as modernas tendências, e a cidade é um produto que 

faz parte do espaço. O autor ainda considera que o tecido urbano é dinâmico e faz 

parte do processo histórico de uma sociedade; por isso, a cada instante, a cidade 

revela novos cenários, “é mais do que os olhos podem ver, do que o olfato pode 

sentir ou do que os ouvidos podem escutar" (CASTROGIOVANNI, 2000, p.25). 

Apropriando-se dessas observações, percebe-se que o turismo se interessa pelos 

espaços urbanos, pois estes cativam a todo momento o turista e mais, com sua 

complexidade e diversidade de cenários, a cidade pode satisfazer as necessidades 

da segmentação da demanda turística.  

Hardt e Hardt (2007) destacam que há um extravasamento urbano, devido a 

formação e consumo de lugares para satisfazer as necessidades dos indivíduos, que 

pode gerar como resultado negativo danos expressivos de ordem ecológica e/ou 

socioeconômica. Por outro lado, Luchiari (1998) coloca outra interpretação sobre o 

consumo do espaço pelo turismo, entendendo que este gera formas 

contemporâneas de espacialização social, mediante as quais se constroem novas 

formas de sociabilidade, que se revelam mais flexíveis e heterogêneas.  

As cidades turísticas se revelam como uma excepcional e nova forma de 

urbanização, organizada para o consumo de bens, serviços e paisagens. Algumas 

cidades chegam a reordenar toda sua vida econômica em prol do turismo, 

reorganizando-se para produzir paisagens atrativas para o consumo e lazer. A 

urbanização turística posiciona as cidades no mercado de paisagens naturais e 

artificiais, evidencia também Luchiari (1998). 
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Os panoramas diversos que a cidade apresenta, possibilitam agradar os 

diferentes grupos de turistas e cada segmento turístico acaba por aproveitar a fração 

do espaço com as características mais adequadas ao desenvolvimento do 

segmento. Vale,porém, enfatizar que o aproveitamento do espaço urbano pelo 

turismo deve se dar de forma sustentável, priorizando aspectos históricos, culturais e 

geográficos do local.  

A cidade tem o papel de humanizar seus habitantes, apresentando para cada 

um destes seus modos de ser, crenças, costumes, ideologias e desejos, os 

transformando, como expõe Castro (2004). Dessa forma, tanto o habitante do 

espaço urbano quanto o turista, apropriam-se do dinamismo que a cidade dispõe 

para construir suas identidades. 

As metrópoles são vistas pela sociedade da pós-modernidade como espaços 

em que se tem uma medíocre qualidade de vida e alto índice de criminalidade, 

gerando inquietação e insegurança na vida daqueles que usufruem e vivem no 

espaço urbano. Sob outro aspecto, Marcellino (2001), aponta que se ocorresse uma 

mudança na percepção da importância do lazer na vida das pessoas se poderia 

melhorar a qualidade de vida de todos aqueles que usufruem da cidade.  

O habitante do espaço urbano, por vezes, tem uma rotina estabilizada em ir 

ao trabalho e voltar para sua residência sem se conceder momentos de lazer, no 

máximo opta em ir ao cinema e ao shopping aos fins de semana. Isso se deve pelo 

receio dos indivíduos em usufruir de espaços vistos como inseguros e que podem 

gerar experiências negativas e, por vezes, estes territórios, não conseguem suscitar 

nos indivíduos curiosidade em conhece-los. Por isso, Marcellino (2001) evidencia a 

importância em se estabelecer uma mudança de valores sociais e que ocorra uma 

revalorização do espaço urbano, com políticas municipais que tenham por objetivo 

conceder recursos para manutenção e animação de equipamentos destinados ao 

lazer das pessoas. À vista disso, o turismo pode ser o responsável por se apropriar 

de espaços da cidade antes pouco percebidos e dar-lhe uma nova função, fazendo 

com que o turista e o habitante local possam juntos aproveitar desses territórios, que 

passam a serem vistos como atrativos turísticos e equipamentos de lazer, podendo 

gerar experiências positivas tanto para o turista quanto para o morador do espaço 

urbano. Contudo, Marcellino (2001) afirma que a violência urbana envolve questões 

muito mais complexas que a falta de lazer simplesmente.   
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1.1.3 O turismo em áreas naturais protegidas 

 

Acerenza (1991), menciona que o turismo se tornou um direito adquirido pela 

sociedade, para que cresça fisicamente, moralmente e intelectualmente. Os turistas 

buscam no turismo, uma forma de satisfazerem suas necessidades e deixar de lado 

o que fazem habitualmente, como indica Moreira (2011). Contudo, com a pós-

modernidade e o dinamismo da sociedade dessa era, percebe-se que o turismo se 

diversifica e, o turista, vai além da simples busca por visitar territórios clichês, mas 

procura se conhecer melhor através de suas viagens e visitar lugares que possam 

lhe proporcionar experiências positivas e únicas. 

Neiman (1991) relata que para garantir o padrão de vida da população 

urbana, foi preciso sacrificar o meio ambiente e, os problemas sociais típicos das 

grandes cidades, manifestaram-se ao longo das décadas com maior relevância do 

que a destruição da natureza. O afastamento entre o homem moderno e a natureza, 

parece ter feito com que esse se tornasse insensível às questões ambientais, como 

descreve Neiman (1991). O excesso de resíduos industriais liberados de forma 

indevida na natureza, atrelado ao desmatamento ilegal, gerou sérios impactos 

negativos ao meio ambiente e a sociedade não deu a devida importância a essas 

questões até a era pós-industrial.   Diante dessa atitude da sociedade, alerta-se que 

"a necessidade crescente de produção de alimentos e de obtenção de matéria-prima 

para as industrias pode provocar em curto espaço de tempo, o colapso total dos 

sistemas biológicos" (Neiman, 1991, pg. 3-4).  

Com a pós-modernidade, ocorre uma mudança de pensamento no que tange 

a relação do homem com a natureza, e na atualidade, o homem está a favor da 

natureza. A sociedade, tem procurado devolver à natureza os ambientes que foram 

pelo homem degradados ao longo dos tempos e protegendo os que ainda restam 

íntegros, como ressalta Cortez (2011).  

Quando em contato com a natureza, percebe-se que o homem se revitaliza e 

sua identidade primitiva reaparece como ressalta Neiman (1991), por isso, ele busca 

se reinserir na natureza e refletir sobre seu lugar no meio ambiente. Com isso, o 

turismo da pós-modernidade reflete esse aspecto da busca do homem pelo contato 

com a natureza, em que se tenha uma prática de turismo sustentável capaz de 

satisfazer as necessidades do turista, da indústria do turismo e da comunidade local, 
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sem comprometer o meio ambiente e buscando preservá-lo para as gerações 

futuras, como considera Swarbrooke (2000).  

Fratucci (2000) pondera que o turismo atual, passa por um processo de 

reestruturação, marcado por um modelo de viagens mais curtas e personalizadas, 

em que pequenos grupos de turistas viajam para estar em contato com a natureza e 

com as comunidades locais. Por isso, o turismo de natureza vem crescendo cada 

vez mais como considera Moreira (2011), pois permite que o forasteiro, ao estar em 

contato com o meio ambiente intocado do lugar turístico, possa descobrir os 

verdadeiros hábitos e traços da cultura da comunidade local e assim, ele acaba se 

redescobrindo através de suas viagens.   

Campos e Costa Filho (2006) esclarecem que as unidades de conservação 

são os locais que restaram do processo de ocupação e expansão da fronteira 

agrícola. As unidades de conservação são santuários de biodiversidade e 

representam áreas naturais protegidas, legalmente criadas pelo governo na esfera 

de poder federal, estadual e municipal, após estudos técnicos da área de interesse e 

contando, em algumas situações, com a aprovação da população, como esclarece o 

Ministério do Meio Ambiente (2013).  

Coelho (2006), evidencia que o turismo representa uma das principais 

atividades que ocorrem em áreas naturais protegidas, demandando menos desgaste 

do território se comparada a outras atividades como o extrativismo e a agricultura.“O 

turismo ao mesmo tempo em que fortalece a apropriação das Unidades de 

Conservação pela sociedade, incrementa a economia e promove a geração de 

emprego e renda para as populações locais”. (BRASIL, MMA, 2006, p. 7). 

Pela riqueza dos biomas brasileiros, o Brasil tem um amplo conjunto de áreas 

naturais com grande potencial para fortalecer o turismo no país, muitas destas áreas 

são protegidas em unidades de conservação, aponta o Ministério do Meio Ambiente 

(2006). Destarte, o desenvolvimento de políticas e ações que validem legalmente a 

criação das unidades de conservação, permite salvaguardar alongo prazo a 

biodiversidade, intensificar os impactos positivos que a atividade turística traz ao 

território e possibilitar que o turismo se aproprie do espaço de forma planejada e 

sustentável, minimizando os impactos negativos.  

Cruz (2001) destaca que o ecoturismo representa o principal segmento 

desenvolvido em áreas naturais e exige menos investimentos que o turismo de 

massa. Esse segmento baseia toda sua estrutura e planejamento no consumo de 
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recursos da natureza de forma sustentável, sendo por isso, considerada como 

atividade menos impactante e principal segmento turístico desenvolvido em 

Unidades de conservação, como esclarece também Cruz (2001).  

O ecoturismo tem como intenção a conservação ambiental e estabelecer uma 

situação de ganho para todos os interessados, entendidos como a comunidade local 

e o turista, potencializando a geração de receitas, novos postos de trabalho e a 

proteção do patrimônio natural, como destaca o Ministério do Turismo (2010). 

Brandon (1996), identifica que o ecoturismo é um veículo potencial para gerar 

benefícios socioeconômicos, culturais e ambientais em nível local e nacional e, é 

uma atividade capaz de propiciar o controle de gerenciamento da demanda turística. 

Outros aspectos positivos apontados pelo Ministério do Turismo (2010) são que o 

ecoturismo permite a utilização sustentável do patrimônio natural, buscando gerar 

uma consciência ambientalista através da interpretação do meio ambiente e 

estabelecer o bem-estar das populações. 

O ecoturismo é capaz de se apropriar de áreas naturais protegidas de forma 

sustentável e utilizando de ferramentas como a interpretação ambiental, é capaz de 

gerar uma consciência ambiental tanto no morador da localidade como no turista, 

viabilizando um processo de preservação ambiental a longo prazo. 

Prontamente, apresentadas as definições de unidades de conservação e o 

uso público das áreas naturais, através da apropriação desses espaços pelo 

turismo, o próximo capítulo versa sua atenção em apresentar as especificidades do 

uso turísticos das unidades de conservação. O próximo capitulo, destaca em seus 

subcapítulos, os aspectos legais, o que são as unidades de conservação 

descontínuas e a importância da educação ambiental para fomentar o 

desenvolvimento sustentável do turismo.  
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2  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E O USO TURÍSTICO 

 

As unidades de conservação se apresentam como áreas perpetuadoras de 

vida e como territórios que melhor conseguem garantir a preservação do meio 

ambiente. Além desses aspectos, as Unidades de Conservação expressam 

benefícios sociais, culturais e econômicos, como destaca o Instituto Ekos Brasil 

(2016). 

O Ministério do Meio Ambiente (2006), aponta o Brasil como um país 

megabiodiverso, apresentando importantes ecossistemas, água pura, uma grande 

quantidade de terras férteis e paisagens paradisíacas. A América Latina, 

especialmente o Brasil, recebe uma atenção internacional muito grande acerca da 

conservação da natureza, exatamente por ser um país rico em biodiversidade, 

esclarece Milano (2001). Considerando a importância da riqueza dos recursos 

naturais existentes, no Brasil, as unidades de conservação são utilizadas como 

mecanismos de proteção da biodiversidade, evidencia também Milano (2001). 

A riqueza dos biomas brasileiros e a diversidade cultural, representam 

atrativos singulares capazes de gerar uma oferta de produtos turísticos 

diversificados e de qualidade, aponta o MMA (2006). No Brasil, a preocupação com 

a degradação ambiental se fortaleceu ao longo do século XIX, os intelectuais do fim 

do período Imperial e da Primeira República tinham como motivação para defender a 

natureza a sua importância para construção nacional, ressalva Araujo (2007).  

À vista disso, no fim do período Imperial no Brasil verificou-se as primeiras 

propostas para a criação de parques nacionais, preconcebidas por André Rebouças, 

engenheiro e proprietário de uma empresa especializada no corte de madeiras. Este 

engenheiro, desejava a criação de parques nacionais nas regiões do rio Araguaia e 

do rio Paraná, pois já entendia que o turismo advindo da criação dos parques, traria 

o progresso para aquelas regiões, destaca Araujo (2007).  

Apesar do desejo de salvaguardar a natureza defendido por intelectuais ao 

longo do século XIX, os interesses dos portugueses eram mais fortes e, assim, a 

empreitada lusitana continuou a explorar o território brasileiro para gerar crescimento 

econômico. Contudo, nas últimas décadas, foi mais efetivo o desenvolvimento de 

ações, políticas e capacidade técnica para a conservação dos recursos naturais e se 

observou um significativo aumento no número de Unidades de Conservação no 

Brasil, como ressalta Mittermeier (2005 apud MOREIRA, 2011).  
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Em junho de 1937 foi criado o Parque Nacional do Itatiaia, primeira unidade 

de conservação brasileira, abrangendo uma área de 11.943 hectares, e concebido 

com o objetivo de incentivar a pesquisa científica, oferecer lazer para as populações 

urbanas e proteger a natureza. No ano de 1939, no mês de janeiro, foi criado o 

Parque Nacional de Foz do Iguaçu e no mês de novembro foi originado o Parque da 

Serra dos Órgãos, destaca Araujo (2007). 

Moreira (2011), aponta que no Brasil a criação de áreas protegidas foi 

embasada no conceito de parque, cujo objetivo era a proteção de paisagens de 

excepcional belezas cênicas. Na década de 90, ocorreu um incremento das 

unidades de conservação no Brasil, e se chegou ao alvorecer do século XXI, com 

cerca de 814 unidades de conservação, sob jurisdição federal e estadual, evidencia 

Araujo (2007). 

O turismo é reconhecido como uma atividade prevista no SNUC, destaca 

Coelho (2006).O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2009), evidencia 

que o uso do solo e a exploração dos recursos naturais, permitidos nas unidades de 

conservação brasileiras, contribuem para a geração de renda, emprego e melhora 

da qualidade de vida, sem acarretar danos ao meio ambiente. Isso permite que se 

alcance um desenvolvimento econômico e socioambiental em bases sustentáveis.  

 Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2009, p. 114), “o 

efeito multiplicador desencadeado pelas atividades vinculadas à visitação e ao 

turismo ligados à existência de UCs, corresponde a um importante elemento para 

fortalecer a economia local e regional”. 

Em unidades de conservação, o ecoturismo é uma estratégia de conservação 

e valorização dos recursos naturais, como evidencia Neiman (2008). Todavia, como 

qualquer outra atividade turística, o ecoturismo também se apropria e traz 

transformações espaciais ao território, percebidas como a abertura de trilhas, danos 

causados à flora com o pisoteio dos visitantes sobre áreas de mata e a produção de 

lixo depositados no meio ambiente, observa Cruz (2001).   

Ainda assim, o ecoturismo se aplicado nas unidades de conservação 

mediante uma boa gestão e contando com um planejamento que priorize o uso 

sustentável do território, ainda é percebido como melhor alternativa econômica com 

perfil sustentável e como meio para conservação dos recursos naturais e culturais, 

explicita Coelho (2006). 
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As unidades de conservação não são áreas intocáveis, evidencia o Ministério 

do Meio Ambiente (2009), mas para que o uso dessas áreas constitua um 

crescimento econômico e socioambiental sustentável, é preciso que o uso e manejo 

dos recursos naturais ocorra de forma planejada e consciente, para melhor 

aproveitamento do território ao longo do tempo. Para se alcançar o desenvolvimento 

econômico em bases sustentáveis, é crucial a utilização das políticas públicas, 

criadas para dar apoio e definir diretrizes para o uso responsável dos recursos 

naturais pela sociedade. 

 

2.1 ASPECTOS LEGAIS DAS UC NO BRASIL: SNUC 

 

Orth (2007) considera que o ordenamento jurídico brasileiro deve ser sondado 

quando se expõe o tema ambiental, incluindo as unidades de conservação e, por 

isso, faz-se necessário captar alguns aspectos da legislação ambiental brasileira, 

com destaque para a Lei Federal nº 9.985 do ano 2000 que definiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). A criação do SNUC 

pode ser considerada como um dos principais resultados da Política Nacional do 

Meio Ambiente e, por isso um grande progresso para a preservação e gestão de 

áreas ricas em biodiversidade no Brasil. 

O Ministério do Meio Ambiente (2006), destaca que o Brasil possui sítios de 

tão grande riqueza em biodiversidade que algumas unidades de conservação são 

reconhecidas pela UNESCO como partes do Patrimônio Mundial Natural. Ademais, 

Moreira (2011), diz que a UNESCO enfatiza que cabe ao país preservar seus bens e 

conserva-los em longo prazo. As leis em vigor no Brasil, que tratam da salvaguarda 

do meio ambiente, podem ser entendidas como uma ferramenta para a preservação 

do patrimônio natural do país. 

A preocupação com os aspectos relacionados à conservação da 

megadiversidade existente no Brasil era rudimentar até a metade do século XX 

(MOREIRA, 2011). Araujo (2007) ressalta que, até a década de 70 as unidades de 

conservação eram criadas obedecendo a critérios eminentemente estéticos ou, 

como resultado de circunstâncias políticas favoráveis.  

Com a década de 80 se teve a promulgação da Lei nº 6.938, em 1981, que 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Araujo (2007), enfatiza que essa lei 

estabeleceu também a criação de Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de reservas 
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e estações ecológicas. A Política Nacional do Meio Ambiente tem como um dos 

objetivos, conforme o Artigo 4º, no inciso V, da Lei nº 6.938/81, a difusão de 

tecnologia de manejo do meio ambiente, e à divulgação de dados e informações 

ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 

preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. A Política Nacional do 

Meio Ambiente tem entre seus princípios, o equilíbrio ecológico, o planejamento e 

fiscalização do uso dos recursos ambientais e a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino, como apresentado no artigo 2º da Lei que a instituiu.  

A Política Nacional do Meio Ambiente, teve o mérito de fazer com que as 

unidades de conservação passassem a serem percebidas como áreas que precisam 

ser protegidas. Para salvaguardar a biodiversidade ainda existente no país, deve-se 

contar com um planejamento que estruture esses ambientes, delimitando-os e 

estabelecendo os critérios para sua conservação.  

Por outro lado, essa mesma política conta com uma gestão muito 

centralizadora, com o objetivo de controlar as unidades de conservação, não 

considerando o uso público do ambiente e quais são as necessidades da sociedade 

para o uso das áreas protegidas.  

A Constituição Federal de 1988 levou a proteção do meio ambiente para a 

condição constitucional e estabelece as diretrizes para um planejamento baseado no 

princípio da integração, propondo quea sociedade participe do processo de 

preservação da biodiversidade do país. Nessa percepção, no Capítulo VI da 

Constituição, de 1988, dedicado ao Meio Ambiente, o Artigo 225 coloca que todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo dever do Poder Público e da 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações (BRASIL, 1988).O Artigo 225, também expõe noparágrafo 1º, inciso VI, 

que deve-se promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Esse mesmo Artigo 

da Constituição, ainda ressalta no parágrafo 4º que a Floresta Amazônica brasileira, 

a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira, 

são patrimônio nacional, e sua utilização deve respeitar a lei, dentro de condições 

que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais. 
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Em 18 de julho de 2000, foi criado o SNUC e, segundo o Artigo 1º da Lei nº 

9.985 que o instituiu, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 

estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação. Para Moreira (2011), o SNUC trouxe modificações importantes na 

política de criação e gestão de UCs, considerando que esse novo sistema promove 

uma maior e efetiva participação da sociedade nesse processo.  

Nas disposições preliminares da Lei 9.985, o artigo 2º, no inciso I, explica que 

"unidade de conservação é o espaço territorial, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 

com objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção" (BRASIL, 

SNUC, 2000).Ainda nesse Artigo da Lei, no inciso VIII, define-se por manejo todo e 

qualquer procedimento que vai assegurar a conservação da diversidade biológica e 

dos ecossistemas.  

O SNUC é composto por 12 categorias de UCs, e os objetivos específicos 

divergem quanto à forma de proteção e usos permitidos, visto que existem áreas 

com maiores particularidades e fragilidades, e outras áreas que podem ser usadas 

de forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo, como destaca o Ministério do 

Meio Ambiente. Entre os objetivos estipulados pela Lei que criou o SNUC, 

evidenciam-se no Artigo 4º, no inciso I, que o SNUC prevê 'contribuir para a 

manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional 

e nas águas jurisdicionais; no inciso V, promover a utilização dos princípios e 

práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento; e no inciso 

XII, favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico". (BRASIL, SNUC, 

2000). 

Entre as diretrizes que regem o SNUC, evidencia-se no Artigo 5º, no inciso IV, 

que as UCs busquem o apoio e cooperação de organizações não governamentais, 

de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, 

pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de 

turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das 

unidades de conservação.  

Moreira (2011) destaca que, devido as unidades de conservação brasileiras 

possuírem diversos objetivos, existem tipos distintos de UCs. O Artigo 7º da Lei do 
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SNUC, diz que as unidades que integram o sistema dividem-se em dois grupos, que 

são: as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Do primeiro 

grupo, como descrito no Artigo 8º, fazem parte: estação ecológica, reserva biológica, 

parque nacional, monumento natural, refugio de vida silvestre. Do segundo grupo, 

como definido no Artigo 14º, fazem parte as categorias de área de proteção 

ambiental, área de relevado interesse ecológico, floresta nacional, reserva 

extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva 

particular do patrimônio natural. 

Para cada categoria de manejo das unidades de conservação, existe um 

artigo que a define no SNUC e que determina os objetivos para sua existência.Em 

linhas gerais, Moreira (2011) apresenta que as unidades de conservação de 

proteção integral são aquelas onde a exploração e o aproveitamento dos recursos 

naturais são restringidos, permitindo-se apenas o aproveitamento indireto dos seus 

benefícios, enquanto as unidades de conservação de uso sustentável permitem a 

exploração e o aproveitamento econômico direto, porém deve ser feito de forma 

planejada e regulamentada.   

Na Figura 1, que traz no Quadro 1 especificações das UCs,apontam-se as 

categorias das unidades de conservação, de acordo com o artigo da Lei do SNUC e 

são evidenciados os objetivos gerais. Todos os objetivos, independentemente do 

tipo da categoria da unidade de conservação, apresentam como principal 

característica a preservação da natureza, considerando que algumas UCs são de 

uso público e outras não. Destaca-se que o turismo é declarado no uso público dos 

Parques Nacionais, pois como aponta Moreira (2011), é uma atividade que pode vir 

a gerar o desenvolvimento econômico regional.  

Hardt e Hardt (2007), destacam que as unidades de conservação, de acordo 

com sua categoria de manejo, podem ser enquadradas sob o domínio público ou 

como propriedade privada. Araujo (2007) ainda aponta que o SNUC, é composto 

pelo conjunto das unidades de conservação no âmbito federal, estadual e municipal. 
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Figura 1 - Quadro Categoria das UCs 
 

CATEGORIA DAS UCs 
ARTIGO QUE A 

DEFINE NO SNUC 
OBJETIVO GERAL 

Estação Ecológica Artigo 9º Preservação da natureza e realização de 

pesquisa científica. 

Reserva Biológica Artigo 10. Preservação da biota e demais atributos 

naturais, sem interferência humana direta ou 

modificações ambientais. 

Parque Nacional Artigo 11. Preservação de ecossistemas naturais, de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, permitindo 

pesquisas científicas, atividades de educação e 

interpretação ambiental e o turismo ecológico. 

Monumento Natural Artigo 12. Preservar sítios naturais raros, singulares ou de 

rara beleza. 

Refugio de Vida 

Silvestre 

Artigo 13. Proteger ambientes naturais onde se assegurar 

condições para a existência ou reprodução de 

espécies. 

Área de Proteção 

Ambiental 

Artigo 15. Proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Área de Relevante 

Interesse Ecológico 

Artigo 16. Manter os ecossistemas naturais de importância 

regional ou local e regular o uso admissível 

dessas áreas. 

 Floresta Nacional Artigo 17. Uso múltiplo sustentável dos recursos florestais 

e a pesquisa científica. 

Reserva Extrativista Artigo 18.  Proteger os meios de vida e a cultura das 

populações extrativista tradicionais, e assegurar 

o uso sustentável dos recursos naturais da 

unidade. 

Reserva de Fauna 

 

Artigo 19. Destinadas para estudos técnicos-científicos 

sobre o manejo sustentável de recursos 

faunísticos. 

Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Artigo 20. Preservar a natureza e assegurar as condições e 

meios necessários para melhorias na qualidade 

de vida e na exploração dos recursos naturais 

das populações tradicionais. 

Área Particular do 

Patrimônio Natural 

Artigo 21. Conservar a diversidade biológica. 

 
Fonte: Elaborada com base na Lei 9.985 do SNUC. 

  
 

O Artigo 27 da Lei do SNUC, coloca que as unidades de conservação devem 

dispor de um plano de manejo, elaborado em cinco anos a partir da data de criação 

da UCs. Scardua (2007, p. 89) evidencia que os planos de manejo são definidos no 

SNUC como “documentos técnicos, com fundamento nos objetivos gerais de uma 
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unidade de conservação, nos quais se estabelece o seu zoneamento e as normas 

que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 

implantação das estruturas físicas necessárias à sua gestão”. Assim, percebe-se 

que, para que o sistema de conservação das unidades de conservação funcione, é 

preciso definir a estratégia do uso dos recursos naturais. 

O Artigo 50, da Lei 9.985, define que o Ministério do Meio Ambiente deve 

organizar e manter um Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC, 

contando com a ajuda do IBAMA e dos órgãos estaduais e municipais competentes. 

Esse cadastro permite que todos possam acessar o sistema e ter acesso as 

informações sobre cada unidade de conservação, para assim entender como é 

estruturado o planejamento, a gestão e a fiscalização nas UCs.  

De acordo com os dados consolidados apresentados pelo Ministério do Meio 

Ambiente (2016), as unidades de conservação com registro ativo no CNUC, 

considerando-se as esferas federal, estadual e municipal, são um total geral de 1979 

UCs, abrangendo uma área em quilómetros quadrados de 1.552.769. Desse 

quantitativo apresentado, 379 representam parques, que são uma categoria de 

unidades de conservação de proteção integral, tendo uma área de cobertura de 

348.383 em quilômetros quadrados. Nas categorias de proteção sustentável com 

maior representatividade, são destacadas as Áreas de Proteção Ambiental (APAs), 

que apresentam 300 unidades e equivalem a 462.208  quilômetros quadrados de 

extensão e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) com um 

quantitativo de 790 unidades criadas e uma cobertura ao longo do país de 5.580 

quilômetros quadrados. 

Todos os cidadãos brasileiros têm direito ao lazer, como consta na Constituição 

de 1988 e no Artigo 6º desta mesma constituição, o lazer é visto como um dos 

direitos sociais, como evidencia Marcellino (2008). Considerando os artigos 

analisados que constituem o SNUC, percebe-se que as unidades de conservação 

podem vir a ser áreas de elevado interesse recreativo, pois permitem a aproximação 

do homem com a natureza, possibilitando que o indivíduo se distancie do caos da 

área urbana e de seus problemas e reserve um tempo para si e possa gozar do seu 

tempo-livre. Por outro lado, existem dificuldades para que todos os aspectos da Lei 

do SNUC e da Política Nacional do Meio Ambiente sejam implementados, já que há 

uma carência na estrutura do gerenciamento, como destacam Hardt e Hardt (2007). 

Araujo (2007), aponta que o grande desafio do século XXI, é o de modernizar a 
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gestão dos órgãos responsáveis pelas unidades de conservação, fazendo com que 

se chegue a uma gestão com foco na qualidade. 

 

2.1.1 O turismo em unidades de conservação descontínuas 

   

 Com a criação da lei do SNUC, foram disponibilizados aos órgãos gestores 

das UCs, três instrumentos de gestão territorial, que são os corredores ecológicos, 

os mosaicos e as reservas de biosfera. Esses instrumentos de gestão, tem a 

intenção de garantir a sobrevivência de áreas naturais protegidas em conformidade 

com as atividades humanas, através de ações no território envolvendo as unidades 

de conservação e seu entorno, explicita o Ministério do Meio Ambiente (2009). 

 O Ministério do Meio Ambiente (2009), ainda deixa claro que os instrumentos 

de gestão, quando aplicados no contexto regional, permitem fortalecer ações de 

preservação ambiental em UCs, ordenam o território e viabilizam práticas de 

desenvolvimento sustentável e valorização da sociobiodiversidade. Entendendo a 

importância dos instrumentos de gestão para preservação efetiva dos recursos 

naturais em harmonia com as ações humanas, serão apresentadas as 

características dos corredores ecológicos e dos mosaicos das unidades de 

conservação.  

 Em 1996 foi proposto pelo MMA, o projeto de corredores ecológicos, gerado 

partindo do parecer de que as áreas naturais protegidas,quando utilizadas de forma 

não isolada, são a base de qualquer estratégia de conservação da biodiversidade. O 

plano que definiu os corredores ecológicos representou “uma evolução no 

paradigma de conservação da biodiversidade no Brasil, passando da visão de “ilhas 

biológicas” para a visão de “corredores ecológicos” (ARAUJO, 2007, p. 87). 

 Neto (2005), apresenta Marcio Ayres como precursor do modelo de 

corredores ecológicos, no final da década de 70. Este que carregava o título de 

Doutor em ecologia e que dedicou toda sua vida ao desenvolvimento sustentável da 

Amazônia, entendia os corredores ecológicos como ferramentas para dar 

continuidade as unidades de conservação separadas por rios no estado do 

Amazonas, possibilitando proteger a diversidade genética e ecológica não de forma 

isolada, mas no âmbito regional, evidencia também Neto (2005).  

 Condizente com a definição de Marcio Ayres, na Lei do SNUC, no Artigo 2º e 

inciso XIX, os corredores ecológicos são definidos como porções de ecossistemas, 
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ligando unidades de conservação, viabilizando o fluxo de genes e movimento da 

biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, 

bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência 

áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. 

 Destarte, o Ministério do Meio Ambiente (2009), evidencia que os corredores 

ecológicos propiciam amenizar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas e 

possibilitam a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de permitir o livre 

deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura 

vegetal. Os corredores ecológicos, viabilizam processos de trocas ecológicas entre 

unidades de conservação fragmentadas e aumenta a extensão da cobertura das 

áreas naturais protegidas, ampliando as possibilidades de proteger a biodiversidade 

ainda existente no território.  

 Contudo, um grande empecilho para o desenvolvimento sustentável de 

parques e reservas no Brasil, é o seu crescente isolamento de outras áreas naturais. 

Na Mata Atlântica, florestas extremamente fragmentadas, estão distribuídas em um 

cenário dominado por centros urbanos, áreas agrícolas e industriais, nas quais as 

ações humanas não consideram aspectos de proteção ambiental, como base para o 

crescimento econômico, evidenciam Ayres et al. (1997).  

 O Ministério do Meio Ambiente considera apenas dois corredores ecológicos 

no Brasil, que são o Corredor Capivara-Confusões, gerado pela portaria nº 76 de 

março de 2005, e o Corredor Ecológico da Caatinga, originado pela portaria n º 131 

de maio de 2006. Ambos abrangem áreas do nordeste do país, demonstrando uma 

lacuna quanto as demais regiões brasileiras, o que dificulta viabilizar projetos e 

ações para salvaguardar os recursos naturais em proporções regionais. Destarte, 

percebe-se que os órgãos gestores das UCs, estão presos a elaboração de um 

planejamento que não considera o que está envolta das unidades de conservação e 

continuam trabalhando cada área natural de forma isolada.   

 Enquanto os corredores ecológicos têm como principal preocupação, 

estabelecer um aumento na cobertura de áreas naturais fragmentadas para viabilizar 

uma melhor preservação da biodiversidade, os mosaicos têm como prioridade 

assimilar as populações locais ao processo de gestão das unidades de conservação. 

Os mosaicos de unidades de conservação são o instrumento de gestão embasado 

na participação e integração da população local no processo de gestão das mesmas 

unidades de conservação. Dessa forma, procura-se compatibilizar a presença da 
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biodiversidade, a valorização da sóciodiversidade e propiciar um crescimento 

sustentável em escala regional, destaca o Ministério do Meio Ambiente (2009). 

 De acordo com o Decreto n º 4.340, de 22 de agosto de 2002, que 

regulamenta os artigos da Lei do SNUC, o capítulo terceiro destinado ao modelo de 

mosaicos de unidades de conservação, evidencia no artigo 8 º, que o mosaico deve 

ser reconhecido a pedido dos gestores da unidade de conservação pelo Ministério 

do Meio Ambiente. No artigo 9 º deste mesmo capítulo, ainda se explicita que o 

mosaico deve contar com um conselho de mosaico,com caráter consultivo, e com a 

função de atuar como instância de gestão integrada das unidades de conservação 

que o compõem. 

 O conselho de mosaico, descrito ainda no Decreto n º 4.340, de 22 de agosto 

de 2002, deve contar em sua composição com representantes da sociedade civil, 

contemplando a comunidade científica e organizações não governamentais, 

população residente e do entorno, população tradicional, proprietários de imóveis no 

interior da unidade, trabalhadores e setor privado atuantes na região e 

representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

 O Ministério do Meio Ambiente (2010), reconhece treze mosaicos de unidades 

de conservação, que são: Mosaico Capivara-Confusões; Mosaico do Litoral de São 

Paulo e Paraná; Mosaico Bocaina; Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense; 

Mosaico Mantiqueira; Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu; Mosaico do Espinhaço; 

Mosaico Mico-Leão-Dourado; Mosaico do Baixo Rio Negro; Mosaico da Foz do Rio 

Doce; Mosaico do Extremo Sul da Bahia; Mosaico Carioca; Mosaico da Amazônia 

Meridional. À vista disso, constata-se que o Ministério do Meio Ambiente reconhece 

um quantitativo maior de mosaicos do que corredores ecológicos no país.  

 Hall (2006), observa que para a criação de destinos sustentáveis, o 

planejamento turístico deve envolver e considerar os interesses de todos os 

stakeholders, ou seja, de todos os atores que participam de forma direta e indireta 

da atividade turística. Por isso, é crucial perceber quais são as necessidades e 

interesses da comunidade local, e os mosaicos de unidades de conservação se 

enquadram na percepção de Hall (2006), e viabilizam o desenvolvimento de um 

planejamento turístico que priorize os interesses de todos os atores envolvidos, 

sendo estes apresentados como o governo, a indústria, o turista e a comunidade 

local. 
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 Como determinado no capitulo terceiro do Decreto n º 4.340, de 22 de agosto 

de 2002, que regulamenta os artigos da Lei do SNUC, os corredores ecológicos, 

devem integrar os mosaicos para possibilitar a sua gestão. Isto posto, constata-se 

que os corredores ecológicos e os mosaicos são modelos que devem se 

complementar. Em um país em que as áreas naturais encontram-se muito 

fragmentadas, devido ao crescimento desordenado da ação humana, os corredores 

ecológicos, permitem que porções cada vez maiores do território sejam preservadas, 

ao passo que os mosaicos, viabilizam o envolvimento e participação da comunidade 

local no processo de gestão. Esses dois instrumentos de gestão, quando 

implementados no território, possibilitam melhoram a qualidade do planejamento 

turístico e viabilizam uma gestão das unidades de conservação, embasada na 

utilização dos recursos naturais de forma sustentável.  

 

2.2 O TURISMO COMO INSTRUMENTO PARA EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO 
DAS UCS 

  

 Tanner (1978) reconhece que a terra como sistema de sustento está se 

deteriorando, e sobre alguns aspectos o mundo será melhor para as gerações 

futuras, devido as facilidades que a tecnologia poderá trazer, porém se apresentará 

mais feio, menos interessante e mais perigoso. Essa consideração mostra que a 

preocupação com o meio ambiente se faz necessária para que o planeta terra não 

apresente esse aspecto desgastado ao longo do tempo e, embora os danos já 

sofridos sejam muito difíceis de serem revertidos, é possível conscientizar a 

sociedade para salvaguardar a biodiversidade ainda existente e frear os impactos 

negativos ao meio ambiente.  

 Tanner (1978) destaca que enfrentar os problemas sociais como se fossem 

separados e não relacionados conduz a soluções de curta duração e pouco alcance, 

que muitas vezes criam mais problemas ambientais de longo alcance, dos que são 

realmente resolvidos. Por outro lado, o autor ainda ressalta, que existem estudiosos 

da área ambiental, que evidenciam a relação entre muitos dos problemas sociais 

com a necessidade de soluções amplas de longo alcance.Este último 

posicionamento, é o mais válido a ser aplicado na sociedade, e a educação 

ambiental, tem a tarefa de criar essa percepção nas pessoas.  
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 Crivellaro (2001), aponta que o fazer educação ambiental é um processo lento 

e permanente. Essa nova percepção, permite compreender que a preservação 

ambiental apresenta resultados em longo prazo, possibilitando a restauração de 

ecossistemas e o uso sustentável de áreas naturais para a geração atual e futuras.  

 Moreira (2011), ressalta que durante o processo da Rio-92, foi elaborado o 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global, que passou a ser válido em 1993. Nesse tratado,a educação ambiental é 

definida como um processo de aprendizagem permanente, constituído no respeito a 

todas as formas de vida.  

 Um dos princípios da educação ambiental, estabelecidos no Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global 

(1993), é que a educação ambiental deve envolver uma visão abrangente, 

focalizando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma 

interdisciplinar. 

 Ainda sobre o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis 

e Responsabilidade Global, outro princípio que vale ser destacado é que “a 

educação ambiental deve integrar conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e 

ações. Deve converter cada oportunidade em experiências educativas de 

sociedades sustentáveis”. (TRATADO, 1993). 

  Murta e Goodey (1995), destacam que o turismo sustentável deve ser capaz 

de harmonizar as necessidades de seus quatro componentes, que são 

representados pela comunidade receptora, os visitantes, o meio ambiente e a 

própria atividade turística. Para alcançar o equilíbrio e satisfazer as necessidades 

dos diferentes agentes, o turismo pode se apropriar da educação ambiental para 

incentivar atos de solidariedade entre os indivíduos e conscientizar sobre o respeito 

à todas as formas de vida, gerando menos impactos negativos no destino. 

 À vista disso, Moreira (2011) evidencia que o turismo deve utilizar a educação 

ambiental como aliada para orientar sobre a conservação e utilização consciente dos 

recursos turísticos naturais. O turismo pode exercer papel educativo, estimulando o 

visitante a entender aspectos únicos tanto do ponto de vista da natureza quanto da 

cultura da comunidade local, para ampliar a satisfação do turista com sua viagem.  

 A educação ambiental é assimilada pelo individuo a partir de sua vivência em 

sociedade, no ambiente familiar e escolar e dos traços de sua personalidade que 

possibilitarão que esse coloque em pratica ou não princípios para a preservação do 
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meio ambiente. O turismo é um setor que pode vir a agregar esse conhecimento 

para práticas de respeito com e para a natureza,de forma que a atividade se 

mantenha com características sustentáveis e valorizando o lugar do qual se 

apropria.  

 Parte da educação ambiental, a interpretação ambiental é o termo usado para 

descrever as atividades de uma comunicação realizada para facilitar a percepção do 

ambiente natural em áreas protegidas. A interpretação ambiental é uma tradução da 

linguagem da natureza para a linguagem comum das pessoas, por isso, pode ser 

considerada um instrumento que facilita a compreensão e apreciação da natureza, 

descreve Moreira (2011). 

 A interpretação ambiental envolve práticas realizadas no atrativo turístico, 

capazes de gerar no visitante uma consciência sobre características da 

biodiversidade existente no lugar que está visitando, de forma descontraída e 

recreativa.  

 Moreira (2011), destaca que as unidades de conservação abertas ao público, 

são ideais para práticas recreativas educativas e interpretativas, sendo um dos 

diversos benefícios que essas áreas podem proporcionar para a sociedade. Nas 

unidades de conservação, podem ser adotadas atividades de interpretação 

ambiental prazerosas para o visitante, e que o estimulem a entender aspectos da 

cultura e meio ambiente do destino turístico.  

 Para que a interpretação ambiental alcance o objetivo de educar o visitante, é 

preciso que sejam adotadas técnicas que estimulem os indivíduos, assim são 

necessários meios interpretativos, como esclarece Moreira (2011). Este autor mostra 

que os meios interpretativos podem ser os não personalizados, identificados como 

sinalização e placas indicativas, painéis interpretativos, informações impressas, 

trilhas autoguiadas, audiovisuais e exposições, enquanto os meios interpretativos 

personalizados são as trilhas guiadas, audiovisuais com atendimento pessoal, 

palestras e passeios em veículos não motorizados. 

 Tanner (1978), aponta que a deterioração do meio ambiente ocorreria mais de 

pressa, não fosse o fato de muitos cidadãos doarem seu tempo e dinheiro para 

influenciar as leis e práticas que determinam o futuro da humanidade.  

Em vista disso, nota-se que no turismo,os envolvidos com a atividade e 

responsáveis pelo planejamento e gestão de destinos turísticos e, em uma visão 

micro, pelos atrativos turísticos, podem escolher qual caminho adotar. Pode-se 
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trabalhar pouco e não proporcionar ao visitante envolvimento com a comunidade 

local e com as características do território, sem estimular o turista a pensar sobre os 

embates do uso do território pela atividade, criando impactos negativos para o lugar 

turísticos. Ou, pode-se optar por um planejamento que valorize as características 

únicas do local e que estimule ações conscientes para resguardar o meio ambiente 

e a identidade local, assim, gerando um turismo sustentável. 

O objetivo central do próximo capítulo, é formular um estudo que esclareça o 

potencial do atrativo turístico Parque Estadual da Costa do Sol. Assim como, 

pretende-se mostrar como os gestores do turismo podem se apropriar das 

características do Parque, por se tratar de uma unidade de conservação 

fragmentada, para promover um planejamento turístico que verse para trabalhar a 

Região Costa do Sol como um todo, possibilitando o desenvolvimento sustentável da 

região a partir do turismo. 
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3  IMPORTÂNCIA DO PECS PARA A REGIÃO TURÍSTICA COSTA DO SOL 

 

O presente capítulo propõe um estudo acerca da importância do Parque 

Estadual da Costa do Sol, com o objetivo de salientar o Parque como atrativo 

turístico da Região Costa do Sol. Ademais, este estudo tem também aintençãode 

mostrar, como um planejamento turístico,que envolva todas as cidades que 

abrangem o Parque Estadual da Costa do Sol, e que considere os interesses da 

comunidade local,  pode ocasionar um desenvolvimento sustentável para a Região 

Costa do Sol, a partir do turismo.  

 Antes de considerar as características do Parque Estadual da Costa do Sol e 

sua importância para o planejamento turístico da Região Costa do Sol, é preciso 

primeiramente esclarecer os atributos gerais da região. Assim, neste primeiro 

momento serão apresentadas as características gerais da Região Costa do Sol.  

 A Região Costa do Sol está situada a cerca de 170 Km do Rio de Janeiro, é 

considerada pelo Ministério do Turismo (2016) como uma região turística do Estado 

do Rio de Janeiro e composta por treze municípios, identificados como Araruama, 

Armação dos Buzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Carapebus, Casimiro de Abreu, 

Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Quissamã, Rio das Ostras, Saquarema e São Pedro 

da Aldeia.  

 A Região dos Lagos, passou a ser denominada por Região Costa do Sol, a 

partir do Programa de Regionalização do Turismo, previsto na Política Nacional de 

Turismo, criada pela Lei Nº 11.771, de 17 de Setembro de 2008. O Ministério do 

Turismo (2016), explica que para o desenvolvimento do Programa de 

Regionalização do Turismo, é preciso mapear o território, assim, foi criado o Mapa 

do Turismo Brasileiro em 2009. NoMapa do Turismo (2009), é possível visualizar a 

Região Costa do Sol, apontada como uma região turística da macrorregião Sudeste. 
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Figura 2: Mapa das Regiões Turísticas do Estado do Rio de Janeiro 
 

 

Fonte: TurisRio (2016) 

 

 O Mapa do Turismo do Estado do Rio de Janeiro, foi alterado no presente ano 

de 2016, no mapa os municípios se dividem em 5 categorias que são uma 

ferramenta, elaborada pelo MTur, para identificar o desempenho da economia do 

turismo nos municípios e oferecer apoio a cada um. Para a Região Turística Costa 

do Sol, apenas foi acrescentada a categoria a qual pertencem os municípios, como 

se observa na Figura 3.  

 A Região Costa do Sol, apresenta bacias hidrográficas muito importantes; as 

principais são a bacia Hidrográfica da Lagoa de Araruama e do Cabo Frio, Região 

Hidrográficadas Lagoas de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá, Região Hidrográfica da 

bacia do rio Una e do Cabo de Búzios e bacia do rio São João. Os órgãos gestores 

dessas bacias hidrográficas são o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a 

Secretaria do Ambiente, como descrito pelo Consórcio Intermunicipal Lagos São 

João (CILSJ, 2016). 

 Ademais, de relevante importância,a Bacia Hidrográfica da Lagoa de 

Araruama e do Cabo Frio, é considerada como o maior ecossistema hipersalino em 

estado permanente do mundo. A Lagoa de Araruama, apresenta cerca de 220 

km²de espelho d’água  e não é uma unidade de conservação, porém, esse 

ecossistema rico em biodiversidade, atende as espécies de flora e fauna das 
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unidades de conservação que lhe estão próximas, como a APA Massambaba, APA 

do Pau Brasil e APA de Sapiatiba. 

 

Figura 3: Mapa do Turismo, municípios da Região Turística Costa do Sol 
 

 
  

Fonte: Ministério do Turismo (2016). 

 

 A Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TURISRIO, 2016), 

evidencia que a Região Costa do Sol, está próxima ao Rio de Janeiro, apresenta 

baixo índice pluviométrico e um clima estável durante todo o ano, fatores 

importantes de atração turística. Para mais, a região apresenta um valioso 

patrimônio histórico e cultural, revelando cidades muito antigas em seu cenário, 

como a cidade de Cabo Frio, considerada a sétima cidade mais antiga do Brasil.  
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Figura 4: Lagoa de Araruama 
 

 

Fonte: <http://www.rdvetc.com/2012/cinco-vezes-rdv-as-belezas-da-lagoa-de-araruama/>.  

Acesso em: 28 set. 2016. 

 

 As belezas naturais dos municípios litorâneos, contudo, ainda são os atrativos 

turísticos que deixam os turistas mais maravilhados ao visitar a região. A Região 

Costa do Sol, aindaapresenta traços únicos da Mata Atlântica, isso se 

deve,principamente, pela presença da lagoa de Araruama. Esta laguna, originou-se 

ao longo de milhares de anos, com o movimento das marés que ocasionou um 

acumulou de areia e, consequentemente, ocorreu o aprisionamento da água 

salgada. que se tornou uma laguna. A faixa de areia entre o mar e a laguna, tornou-

se um ecossistema abundante em biodiversidade, que apresenta restinga, dunas, 

praias, maguezal, brejo salgado e brejo de água doce. Para preservação desses 

recursos naturais a longo prazo, foram criadas Áreas de Preservação Ambiental, que 

serão melhor analisadas nos próximos subcapítulos deste trabalho. 

 O site oficial do turismo do Brasil, Visit Brasil (2016), destaca que cada cidade 

da Região Costa do Sol apresenta suas belezas, peculiaridades e seu jeito de ser. 

Em conformidade com esse parecer, no Programa de Regionalização do 

Turismo(2008), esclarece-se que é preciso considerar as especificidades de cada 

região e entender o papel de cada município, no processo de desenvolvimento 

regional do turismo.  

 À vista disso, entende-se a necessidade de valorizar as peculiaridades de 

cada cidade que faz parte do cenário da Região Costa do Sol, na pretenção de gerar 
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um desenvolvimento de toda a região, através da atividade turística. Assim, os 

subseções seguintes, indagam como o Parque Estadual da Costa do Sol, presente 

nos diversos municípios da região, pode ser utilizado como ferramenta para 

promover turisticamente as cidades e suas especificidades e, gerar um 

desenvolvimento sustentável no âmbito regional. 

 

3.1  PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL 

 

 O PECS foi criado em 18 de abril de 2011, pelo Decreto Nº 42.929, e 

constando como ato do Poder Executivo, na dimensão Estadual. (RIO DE JANEIRO, 

2011). O Parque é a primeira concepção no Brasil de unidade de conservação 

fragmentada, onde se tem o intuito de estimular a preservação da fauna e da flora 

de uma área que não está assentada em uma localidade pontuada. Assim, o PECS 

abrange as cidades de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Saquarema e São Pedro da Aldeia. 

 O PECS está organizado em quatro setores/núcleos de acordo com as 

características da biodiversidade existente. Na Figura 5, são apresentadas as 

delimitações do Parque.  

 

 Figura 5: Mapa para percepção das delimitações do PEC 

Fonte: INEA, 2016. 
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Os quatro setores/núcleo estabelecidos pelo PECS são identificados como 

Massambaba, Atalaia-Dama Branca, Pau Brasil e Sapiatiba. Três desses setores 

são Áreas de Proteção Ambiental (APAs), correspondendo a APA de Massambaba, 

APA do Pau Brasil e APA da Serra da Sapiatiba. Essas Áreas de Proteção 

Ambiental foram criadas por Decretos e possuem planos de manejos, enquanto para 

o PECS, ainda não foi definido um plano de manejo.  

O PECS é administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), sendo 

considerado pelo Decreto referente à sua criação, como fator de geração de uma 

economia sustentável para a região onde está inserido. O Parque, é uma unidade de 

conservação de proteção integral, apresentando uma área total de cerca 9.841 

hectares.  

Na área de restinga, presente junto ao litoral e que faz parte das áreas do 

PECS, encontram-se espécies de flora e fauna endêmicas e que enriquecem o 

panorama de biodiversidade da Região Costa do Sol. Entre as espécies de flora, 

percebem-se pelo menos cinco tipos de bromélias e uma orquídea, denominada de 

bletiacatenulata, que só ocorrem nessa restinga. Entre as espécies de fauna, 

identificam-se animais endêmicos e alguns ameaçados de extinção, como o mico-

leão-dourado, o lagartinho branco da praia, a borboleta da praia e o formigueiro do 

litoral. Este último, é o pássaro símbolo do Parque. 

 
Figura 6: Pássaro Formigueiro do Litoral 

 

 
 

Fonte: SaveBrasil (2016). 
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Figura 7: Símbolo do Parque Estadual da Costa do Sol, o pássaro 
Formigueiro do Litoral 

 
Fonte: Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral, 2016. 

 

Na cartilha sobre o PECS, elaborada pelo INEA (2016), evidencia-se que 

existem diversos atrativos distribuídos nas diferentes paisagens do Parque. São 

apontados como atrativos, na cidade de Cabo Frio: Praia das Conchas e a Duna 

Dama Branca; na cidade de Búzios: Serra das Emerenças e Praia da Azeda e da 

Azedinha; na cidade de Arraial do Cabo: Pontal do Atalaia; na cidade de São Pedro 

da Aldeia: Serra da Sapiatiba; na cidade de Saquarema: Lagoa de Jacarepiá; e na 

Lagoa de Araruama: Ponta das Coroinhas. 

Para mais, a cartilha sobre o Parque, desenvolvida pelo INEA, tem uma seção 

que aponta o que se pode ver e fazer no PECS, e as atividades destacadas são: 

trilhas, caminhadas, passeios de barco, surf, pesca esportiva, stand up, kite surf, 

mergulho, passeios de bicicletas, observação de aves, visitas arqueológicas e 

apreciação da flora. No entanto, a cartilha também esclarece que o visitante, ao 

praticar atividades recreativas e esportivas nas áreas do Parque, deve adotar uma 

conduta consciente, respeitando o meio ambiente. Salienta-se ainda que o visitante 

deve caminhar somente pelas trilhas, não deve riscar pedras ou troncos de árvore e 

que a caça é uma prática ilegal. 

A população dos seis municípios do Parque Estadual da Costa do Sol, quase 

que triplica no período de alta temporada no verão, acarretando um significativo 

impacto nas áreas do PECS. Esse aspecto, é um dos maiores desafios para a 

gestão do Parque, informa o ATLAS (2015).  
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Considerando que a criação do PECS é recente, percebe-se que existem 

poucos olhares voltados ao entendimento e compreensão dos processos sociais e 

ambientais que ocorrem na sua área de abrangência. Nota-se que, os esforços para 

estabelecer um processo de preservação ambiental da área total de abrangência do 

Parque, ainda são pouco observados. Isso se deve à falta de percepção por parte 

das entidades governamentais, do quanto o PECS, pode vir a agregar valor para o 

turismo e demais setores da Região Costa do Sol.  

Observa-se uma lacuna nas políticas públicas de turismo que contemplem os 

diferentes interesses dos municípios que compõem o cenário do PECS, para 

promover um turismo de qualidade na região como um todo. Embora, cada cidade 

que compõe a unidade de conservação tenha características próprias da Mata 

Atlântica, busca-se com esse projeto de pesquisa entender como é possível chegar 

a um ganho na qualidade do turismo para a região, através do diálogo direto entre 

os municípios a partir do turismo. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DO ATUAL MODELO DE GESTÃO DO PECS 

 

Entre as determinações estabelecidas pelo Governo do Estado, estão 

apontados os objetivos do Parque Estadual da Costa do Sol como permitir 

visitações, pesquisas científicas, oportunidades de lazer e educacionais. Consta 

ainda como objetivo, o eventual desenvolvimento do turismo no interior do parque e 

práticas econômicas sustentáveis no entorno. Esses pontos evidenciam a 

necessidade de uma análise, que aponte quais estratégias estão sendo tomadas 

pelos gestores do PECS, para que as cidades aproveitem a estrutura do Parque e 

alcancem os objetivos traçados, em todas as áreas desta Unidade de Conservação.  

Esta subseção apresenta informações sobre o modelo de gestão do PECS, 

considerando as informações obtidas junto ao INEA, a partir do questionário 

respondido pelo gestor do Parque, André Cavalcanti e pela subgestora Mariana 

Prado.  

Destaca-se que, apesar de ter começado a conversar sobre a pesquisa com o 

INEA desde o mês de junho de 2016 e ter ido na sede do INEA em Cabo Frio muitas 

vezes, não foi possível agendar uma entrevista pessoal com o gestor do PECS, e 

por isso, contou-se para as análises, apenas com o questionário respondido e 

enviado por e-mail, disponível no apêndice A este trabalho.  
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Para mais, apresenta-se a percepção dos gestores do Parque a respeito da 

ação do turismo nas áreas do PECS, para entender se esse fenômeno é visto como 

bem vindo nas áreas da Unidade de Conservação. Procura-se também identificar, se 

o atual modelo de gestão do Parque considera as áreas do PECS como ferramenta 

do planejamento turístico.  

Altinay e Paraskevas (2008) apontam que a pesquisa qualitativa tem entre 

suas razões permitir um entendimento da situação em que os fenômenos e 

comportamentos acontecem. Isto posto, decidiu-se apresentar nesse primeiro 

momento, as informações obtidas com o INEA, para compreender dados gerais da 

estrutura do Parque e quais são as percepções do órgão gestor a respeito da 

importância do PECS para o turismo na Região Costa do Sol.  

Com base nessas informações, será possível comparar e analisar a visão do 

órgão gestor do PECS com as percepções das Secretarias de Turismo e assim, 

compreender se o Parque pode vir a se tornar uma ferramenta para gerar um 

desenvolvimento sustentável na Região Costa do Sol a partir do turismo.  

 

3.2.1 Reconhecimento da situação atual do Parque segundo o INEA 

  

Para o gestor do Parque, André Cavalcanti, a importância do PECS para o 

contexto ambiental da Região Costa do Sol está associada aos objetivos traçados 

no Decreto Estadual nº 42.929 de 18 de abril de 2011, de criação da unidade de 

conservação. 

 A criação do PECS em 2011, permitiu que essa unidade de conservação 

recebesse maior atenção quanto a preservação das paisagens remanescentes de 

Mata Atlântica em longo prazo, para salvaguardar as espécies da flora e fauna 

endêmicas e ameaçadas de extinção. Para mais, com a instituição do PECS foi 

possível implementar um modelo de gestão para que se cumpram os objetivos 

traçados no ato de sua criação.  

 A gestão do PECS acontece por um Conselho Gestor Consultivo, presidido 

pelo INEA, representado pelo gestor, Sr. André Cavalcanti. Esse instrumento de 

gestão permite criar espaços de diálogo compostos por diferentes atores sociais e o 

órgão estadual ambiental, interessados na adequada implantação e gestão da 

unidade de conservação (INEA, 2016).  
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 Além do Conselho Gestor Consultivo, o Parque conta com o apoio do gestor 

das APAs (APA Massambaba, APA Pau-Brasil e APA Sapiatiba). O gestor das três 

APAs é o Sr. Henrique Campos, representando o INEA. 

 O reconhecimento pelo Governo Estadual em relação à riqueza dos aspectos 

únicos da Mata Atlântica presentes na região Costa do Sol, vem desde a criação da 

Área de Preservação Ambiental da Massambaba, (RIO DE JANEIRO, 1986). A área 

de proteção definida pela APA compreende apenas os municípios de Arraial do 

Cabo, Araruama e Saquarema.  

A segunda APA na Região dos Lagos foi criada pelo Decreto Estadual Nº 

15.136 (RIO DE JANEIRO, 1990), no município de São Pedro da Aldeia, 

denominada como APA da Serra de Sapiatiba. Por fim, a terceira APA, foi criada 

pelo Decreto Estadual Nº 31.346 (RIO DE JANEIRO, 2002), denominada APA do 

Pau-Brasil, situada entre os municípios de Cabo Frio e Búzios.  

O Sr. André no questionário encaminhado à autora evidencia que as APAs 

são de relevante importância para a estrutura do PECS, servindo de zonas de 

amortecimento do Parque: 

 

[...] A existência das APAs na região possibilitou que a biodiversidade 
“resistisse” às pressões locais nos últimos 30 anos, contribuindo para os 
estudos para a criação do PECS. Com a criação do Parque, e a maior parte 
das áreas mais preservadas das APAs passando a ser área do PECS, boa 
parte dos fragmentos do parque são margeados por zonas das APAs, 
sendo as zonas de amortecimento do parque. Assim, a gestão das APAs, e 
a parceria com o PECS, passou a ser imprescindível para garantir o 
sucesso da conservação da biodiversidade local. 

 
 Na estrutura do PECS as áreas das APAs são identificadas pelo núcleo 

Massambaba, Pau-Brasil e Sapiatiba (Figura 8). 

 O Parque é a única unidade de conservação fragmentada do Rio de Janeiro, 

contando com muitos fragmentos, incluindo ilhas, o que dificulta o controle de toda 

sua extensão. Assim, o gestor destaca que o monitoramento da UC é feito de forma 

rotativa, ou através de demandas emergenciais, que chegam para a Gestão através 

de denúncias. Ademais, por ser um parque urbano, as principais pressões sofridas 

pelo PECS são: especulação imobiliária e incêndio.  

 Na rede social facebook, na página criada pelo INEA, intitulada Amigos do 

Parque Estadual da Costa do Sol, está relatado que, no ano de 2015, ocorreu um 

incêndio no mês de outubro em Arraial do Cabo, abrangendo o brejo salgado e o 
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brejo dos espinhos, resultando em cerca de cinco hectares queimados e um saldo 

muito negativo para o PECS (Figura 9). 

 

 Figura 8: Núcleos do PECS, considerando as APAS 
 

 
 
    Fonte: INEA (2016) 

 

Figura 9: Guarda-Parque do PECS atuando no incêndio ocorrido em  
Arraial do Cabo 

 

 

 Fonte: Amigos do Parque Estadual da Costa do Sol (2015). 
 



57 
 

 Apesar das APAs já possuírem seus planos de manejo, o PECS ainda não 

tem o plano de manejo definido. O INEA assumiu o compromisso de elaborar o 

plano, mas não esclareceu quais serão os objetivos traçados. Apenas foi informado 

que a elaboração do plano de manejo do PECS é capitaneada pela Diretoria de 

Áreas Protegidas e Biodiversidade daquele órgão estadual.  

 No que se refere a existência de ações de educação ambiental nas áreas do 

PECS, o gestor do Parque informa que a maioria das ações realizadas pela equipe 

do PECS são resultado de solicitações feitas, em sua maioria, pelas secretarias de 

educação dos municípios da região. As atividades podem incluir: palestras sobre o 

parque e/ou o serviço de Guarda-Parques, tenda com equipamentos de resgate, 

combate a incêndio e material de divulgação, acompanhamento de trilhas, mutirão 

de limpeza, entre outros.  

 Para mais, existe um calendário de datas comemorativas da área ambiental, 

que celebra biomas, espécies de fauna e flora, profissões da área, entre outros, nas 

quais as UCs estaduais costumam organizar ações para comemorar. Essas ações 

possibilitam aproximar a comunidade local das áreas naturais protegidas e 

conscientizar quanto a necessidade de preservar os ecossistemas locais. Assim, o 

evento promovido no dia nove de abril de 2016, em comemoração aos cinco anos da 

criação do PECS, é um exemplo dessas ações promovidas pelo INEA (Figura 9). 

  Todas as ações de divulgação do Parque e de educação ambiental são 

consideradas ferramentas para tornar os moradores locais parceiros da gestão da 

UC, esclarece o gestor do PECS. Quando perguntado se as placas de sinalização 

colocadas nas áreas de preservação ambiental ajudam a conscientizar quanto a 

necessidade de respeitar as áreas naturais protegidas, o Sr. André afirma que “o 

indivíduo cuida mais e melhor daquilo que ele conhece e dá valor”. Por isso, a 

sinalização colocada nas áreas do PECS promove uma identidade visual e 

possibilita que o visitante tenha acesso a informações sobre o Parque. 

 O INEA acredita que as ações voltadas para o uso público das áreas do 

PECS, contribuem para divulgar o Parque e fazer com que, uma vez o turista 

apreciando sua visita à UC, passe a querer preservá-la para garantir que os atrativos  

permaneçam ali, possibilitando visitas futuras. Destarte, entende-se que o INEA 

percebe que o turismo incrementado nas áreas do PECS pode ajudar a criar uma 

conscientização a respeito da biodiversidade existente e da importância de 

preservação ambiental na Região Costa do Sol.  



58 
 

 

Figura 10: Atividades promovidas pelo INEA em comemoração aos cinco  
anos do PECS 

 

Fonte: Amigos do Parque Estadual da Costa do Sol (2016). 

 

  O INEA promove Encontros Científicos em diversas Unidades de 

Conservação, e são espaços de discussões de temas importantes para a gestão dos 

parques, além de serem uma oportunidade para a população local se aproximar das 

unidades. O gestor do PECS evidencia que nos encontros, há a apresentação das 

pesquisas realizadas no interior do parque, assim é possível que novos projetos e 

planos de ação surjam com base nas informações divulgadas no evento. Para o 

PECS já foram realizados dois encontros científicos, o primeiro ocorreu em 2013 e o 

segundo em outubro de 2016 (Figura 11). 
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Figura 11: Convite online para o II Encontro Científico do PECS 

 

 

 Fonte: INEA (2016). 
 

A respeito de como a comunidade local percebe as áreas do PECS o Sr. 

André evidencia que : 

 
 
[...] O PECS foi criado há apenas 5 anos, é pouco tempo para uma área tão 
extensa e com tantas pressões, o que fez com que nesse início fosse 
necessário “organizar a casa” para então começar a planejar ações. Com 
isso, a criação do PECS não foi muito bem recebida por muitos moradores 
do entorno, por ainda enxergarem a unidade, e muitas vezes o órgão, como 
algo que restringe e pune quem age em desacordo com os objetivos de 
conservação da biodiversidade. 

 
 

 A atual gestão da unidade entende que agora é preciso intensificar as ações 

de educação ambiental e divulgação do PECS dentro dos municípios que ele 

abrange, fazendo com que os casos de ações irregulares diminuam não por medo 

da punição, mas por entender a importância do Parque para manter o equilíbrio 

ambiental da região, bem como a proteção das belezas naturais locais, esclarece 

também o gestor do Parque. 

  O PECS está localizado em uma região de intensa atividade turística, por isso 

o Sr. André destaca que a visitação é uma questão prioritária, principalmente 

considerando que o Parque abrange atrativos muito procurados pelos visitantes, 
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como as praias de Arraial do Cabo e Cabo Frio. Com isso, os gestores estudam 

formas para promover uma visitação mais organizada.  

 O gestor do PECS aponta que foi criada uma Câmara Temática, para se 

discutirem vários assuntos relacionados ao futuro do Parque com membros do 

conselho e parceiros, que se reúnem mensalmente para debater a questão da 

visitação nas áreas do parque e propor ações. Contudo, o Sr. André evidencia 

também que as secretarias municipais de turismo dos seis municípios foram 

convidadas para participar das reuniões, mas não comparecem mensalmente para 

contribuírem nas tomadas de decisões. 

 O gestor do PECS declara que com a recente queda da produção da indústria 

petrolífera, os gestores locais perceberam a importância de se investir em ações 

voltadas para um turismo de qualidade. No entanto, o PECS ainda não é percebido 

por esses gestores como essencial para a existência dos principais atrativos 

turísticos da região, descreve o Sr. André: 

 
 
Ainda é preciso fazer muito, e, talvez, a concepção de que a presença do 
PECS é importante para garantir a existência desses atrativos não seja 
clara para todos os atores sociais envolvidos nesse processo. 
 
 

O gestor do PECS aponta ademais que infelizmente a área ambiental ainda 

enfrenta muito desafio e descaso de diferentes esferas, seja pública ou privada, por 

isso muitas vezes a gestão de uma unidade de conservação fica restrita a ações de 

fiscalização. À vista disso, para o INEA a gestão ambiental ainda se encontra 

desassociada da gestão turística. 

  

3.3  PERCEPÇÃO DAS SECRETARIAS DE TURISMO EM RELAÇÃO AO PECS 

 

A presente subseção traz as questões tratadas nas entrevistas com as 

Secretarias Municipais de Turismo, mostrando a percepção dos gestores do turismo 

dos municípios que fazem parte do PECS, em relação ao modelo de gestão e ao 

turismo incrementado nas áreas do Parque. 

 As entrevistas foram aplicadas em quatro municípios, Cabo Frio, São Pedro 

da Aldeia, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios. Esses municípios foram 

escolhidos por apresentarem as áreas do Parque que recebem mais visitantes e que 
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abrangem os maiores fragmentos do PECS, em relação aos demais municípios 

(Araruama e Saquarema). 

Na pesquisa qualitativa o pesquisador lida com a complexidade da realidade, 

mas investigando um número mais limitado de pessoas, detalham Finn et al. (2000). 

Assim, aqui destaca-se a percepção dos gestores do turismo em relação ao Parque, 

para em seguida analisar essas observações com as percepções do INEA. 

Os dados foram obtidos com as Secretarias de Turismo ao longo dos meses 

de outubro e novembro de 2016 (Figura 12). Declara-se que foram encontradas 

dificuldades na aplicação dos questionários em São Pedro da Aldeia e Armação dos 

Búzios.  

Na Secretaria de Turismo de São Pedro da Aldeia, o primeiro contato foi no 

dia 21 de outubro de 2016 quando, após falar da pesquisa com a turismóloga que 

estava no local, chamada Priscilla, a mesma não pode responder e solicitou que 

voltasse em outro dia. Assim, na segunda visita no dia 28 de outubro de 2016, o Sr. 

Geraldo Ferreira, historiador que trabalha na Secretaria Municipal de Turismo, 

Cultura e Lazer, tinha preenchido o questionário junto com a turismóloga e deixado 

disponível.  

Na Secretaria de Turismo de Búzios, devido as mudanças que ocorreram na 

Secretaria no mês de outubro, com a mudança do Secretário de Turismo da cidade, 

não foi possível realizar uma entrevista com nenhum envolvido. Contudo, o 

questionário foi respondido pela turismóloga Maria Lúcia Malatesta e enviado por e-

mail no dia 16 de novembro de 2016, que consta no Apêndice B. 

 

Figura 12: Aplicação das entrevistas com as Secretarias de Turismo entre os meses 
de outubro e novembro de 2016 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Entrevista Entrevistado Cargo Local Data 

Entrevistado 1 
Luane Ferreira Turismóloga/ 

Superintendente de 
Turismo de Cabo Frio 

Cabo Frio 11 de outubro de 
2016 

Entrevistado 2 

Geraldo 
Ferreira 

Historiador da Cultura e 
do Patrimônio/ Secretaria 
Municipal de Turismo, 
Cultura e Lazer 

São Pedro da 
Aldeia 

28 de outubro de 
2016 

Entrevistado 3 
Marco Simas Secretario de Turismo/ 

Secretaria de Turismo de 
Arraial do Cabo 

Arraial do 
Cabo 

08 de novembro 
de 2016 

Entrevistado 4 
Maria Lúcia 
Malatesta 

Turismóloga/ Secretaria 
de Turismo de Búzios 

Armação dos 
Búzios 

16 de novembro 
de 2016 
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3.3.1 Observações quanto ao fenômeno turístico nas áreas do PECS 
 

 O primeiro argumento tratado com os entrevistados foi para observar se o 

turismo é visto como um fenômeno bem vindo ao PECS e por quais motivos. O 

entrevistado 1 aponta que, em Cabo Frio, a área do Parque compreende o complexo 

da Ilha do Japonês, Boca da Barra e Praia das conchas (Figura 13), representando o 

fragmento que recebe mais visitantes.  

 Esse fragmento do PECS está inserido em uma área já intensamente 

explorada e massificada pela atividade turística local, por isso se destaca a 

importância da existência do Parque, no sentido de possibilitar um cuidado e ajuda a 

implementar regras para controlar o fluxo de pessoas e uma exploração de serviços 

que respeite o meio ambiente.  

  

Figura 13:Vista aérea Boca da Barra, Praia das Conchas e Ilha do Japonês 
 

 

Fonte: Revista Cidade, 2016. 

 

O entrevistado 1 evidencia que já estão em andamento algumas ações para 

não sobrecarregar as áreas de interesse turístico, como o controle de acesso de 

visitantes nos estacionamentos na Praia das Conchas. Existe também um estudo de 

capacidade de carga para a Ilha do Japonês, desenvolvido pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, em parceria com o INEA. Porém, devido ao fácil acesso à ilha 

através do Canal, como se observa na Figura 14, é difícil observar se a capacidade 
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de carga está sendo respeitada e existem impactos negativos causados pelos jet ski, 

destaca também o entrevistado. 

O entrevistado 2, destaca que o PECS é um projeto inovador, pensado para 

proteger “nossos” patrimônios naturais ameaçados nos dias de hoje pela sua má 

utilização e pela especulação imobiliária. Além disso, o Parque atua como uma 

ferramenta de proteção dos ecossistemas raros, proporcionando a apreciação da 

natureza. O turismo nessas áreas, pode se tornar “uma mola propulsora para uma 

maior conscientização ambiental”, evidencia o entrevistado. 

O entrevistado 3, aponta que é preciso dar utilidade ao PECS de forma 

sustentável dado que o mesma representa um local exuberante onde o turista deve 

ter acesso controlado e ser conduzido para que possa conhecer a fauna, a flora e 

todas as riqueza naturais locais . Para o Secretario de Turismo de Arraial do Cabo, o 

Parque pode ser uma ferramenta do planejamento turístico se for conduzido com 

maestria e contando com profissionais adequados envolvidos no processo de gestão 

do Parque.  

 

Figura 14: Mapa aéreo Ilha do Japonês 
 

 

Fonte: http://viajandoporaifamiliazenke.blogspot.com.br , 2016. 

 

O entrevistado 3, lembraainda que o profissional do meio ambiente de 

maneira geral, não tem noções básicas sobre o turismo e, mesmo querendo 

desenvolver o turismo ecológico, este profissional não tem conhecimento para 
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realizar isso da forma adequada. O entrevistado ainda relata que o próprio gestor do 

PECS tem como principal formação a de historiador, tendo adquirido conhecimentos 

sobre meio ambiente e turismo ao longo do tempo. Por essas razões, para ele o 

turismólogo deve ser solicitado a todo momento no processo de gestão do Parque.  

O entrevistado 4 destaca que as áreas do PECS que estão no município de 

Armação dos Búzios estão diretamente ligadas ao fenômeno turístico no destino. A 

criação do PECS data do ano de 2011, e por isso, é posterior ao fenômeno turístico 

nessas áreas. Nada obstante, a Secretaria de Turismo de Búzios, reconhece a 

importância da conservação das áreas do Parque e entende que as áreas são de 

suma importância em termos de atratividade para o município. 

O entrevistado 4 ainda ressalta que a criação da UC alerta para a presença 

de um patrimônio natural importante e em Búzios, existem diferentes níveis de 

utilização das áreas do PECS. Dessa forma, observa-se que as áreas da Ponta da 

Lagoinha (Figura 15) e das Praias Azeda e Azedinha (Figura16) têm usos mais 

intensos, sobretudo na época da alta temporada, enquanto a Serra das Emerências 

(Figura 17) é menos impactada pela atividade turística.  

 

Figura 15: Ponta da Lagoinha 
 

 

Fonte: <http://www.buzios.com.br/praia_lagoinha.asp>, 2016. 
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Figura 16: Vista aérea Praias Azeda e Azedinha 
 

 

Fonte:<http://www.embrasil.com/es/c26--BUZIOS>, 2016. 
 

          

Figura 17: Serra das Emerências 
 

 

Fonte: Tripadvisor, 2016. 
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Todos os entrevistados acreditam que o turismo incrementado nas áreas do 

Parque ajuda a criar uma conscientização a respeito da biodiversidade existente e 

da importância da preservação ambiental e que a educação ambiental é uma 

ferramenta para tal fim.  

O entrevistado 1 destaca que tem sido realizado um trabalho para explorar 

turisticamente além das praias, possibilitando ao visitante conhecer espécies 

endêmicas do território, através de um trabalho de ecoturismo, valorizando a 

contemplação e observação das áreas do PECS. Assim, nesse momento se falou a 

respeito do projeto desenvolvido pelo INEA para formação de condutores de 

visitantes do Parque. Este curso irá formar até dezembro de 2016, 30 condutores, 

que terão informações para tratar questões de educação ambiental com o visitante.  

Entretanto, a Secretaria de Turismo de Cabo Frio, como apontado pelo 

entrevistado 1, embora existam intenções não realiza na prática ações de educação 

ambiental, e nem desenvolve parcerias com o INEA e Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, para desenvolvimento de projetos capazes de  conscientizar tanto o 

morador quanto o turista a respeito da importância da biodiversidade local. 

O entrevistado 2 evidencia que se deve buscar uma mudança 

comportamental dos visitantes e da comunidade local através de campanhas 

educativas, buscando um melhor aproveitamento das belezas naturais da localidade.  

O entrevistado 3 destaca que o processo de conscientização quanto a 

necessidade de preservação ambiental, deve começar nas escolas, para que a 

população local possa ter conhecimento das riquezas que existem na sua terra, para 

assim poder preservá-las. Para ele, os municípios que abrangem o Parque precisam 

alertar os jovens desde cedo no tocante a riquezas naturais que existem no território, 

através de um trabalho a ser desenvolvido nas escolas desde a educação básica, 

buscando alcançar uma preservação do meio ambiente a longo prazo. 

Em vista disso, a Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo, criou uma  Lei 

que determina a criação de uma disciplina intitulada “Turismo, cultura popular e  

meio ambiente” a ser implementada a escola fundamental. A intenção é que esta 

disciplina seja ministrada por turismólogos. Com essa matéria serão tratadas 

características da cultura da localidade; o entrevistado 3 destacou ainda a 

possibilidade dessa disciplina trabalhar as questões do PECS, evidenciando 

aspectos da área geográfica e das riquezas naturais da localidade. Assim, o aluno 

levará o conhecimento adquirido para casa e seus familiares e amigos terão acesso 
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a essas informações e será uma ação de propagação do conhecimento, para 

conscientizar um número cada vez maior de indivíduos, quanto a necessidade de 

valorizar a identidade cultural local.  

O entrevistado 3, acredita que a consciência quanto ao PECS e a valorização 

dessa área é muito importante, mas só com o trabalho de criação do Parque não é 

suficiente para gerar uma conscientização quanto as riquezas naturais existentes. 

Para conscientizar a população local é preciso levar esse conhecimento para as 

escolas, trazer os alunos para as áreas do PECS para realização de aulas práticas, 

mostrar a fauna e a flora e o valor que as áreas do Parque tem para a localidade.  

O entrevistado 3 ainda ressalta que é preciso falar sobre o que se explorava 

da Restinga de Massambaba no passado, como lenha, água nas cacimbas, as 

pessoas pegavam frutos, como pitanga, cambui, caju, coquinho e aroeira. Existem 

também plantas medicinais que já os índios que viveram no território no passado 

utilizavam como o cajurú para diabete, e tudo isso deve ser apresentando para a 

comunidade local. Dessa forma, levando esse conhecimento para os indivíduos, 

através de ações de educação ambiental, será possível que os mesmos aproveitem 

os recursos existentes na terra valorizando produtos naturais locais, mas 

respeitando o meio ambiente, sem utilizar os recursos massivamente. 

Ainda sobre o assunto de educação ambiental, o entrevistado 4 destaca que 

existem ações de educação ambiental promovidas pela Secretaria de Turismo na 

cidade de Búzios. A atividade mais forte é o curso Conhecer Búzios, desenvolvido a 

partir de uma parceria entre a Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico 

e a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Esse curso tem o objetivo de 

formar pessoas envolvidas com o trade turístico, de modo formal e informal, que 

sejam capazes de atuar com mais propriedade em seu território. O curso tem a 

duração de aproximadamente 150h e já está na quarta edição. As matérias são: 

história, geografia, meio ambiente e sustentabilidade, qualidade do atendimento, 

biodiversidade local e utilidade pública. 

 O entrevistado 4 ressalta que, na última edição do curso Conhecer Búzios 

(2016),a Secretaria de Turismo fez uma parceria com o PECS proposta pelo INEA. 

Uma das aulas foi dedicada ao Parque e ministrada pelo INEA. Contou-se também 

com a participação do NEA-BC Núcleo de Educação Ambiental - Bacia de Campos 

(NEA-BC) e também a explicações de uma guarda-parque.O curso é uma 
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oportunidade de levantar diversas questões sobre o município e ajudar os alunos a 

pensarem no território a partir de uma perspectiva crítica e complexa. 

 No que concerne de como as comunidades locais percebem o Parque, os 

gestores municipais entrevistados indicaram as observações dos entrevistados. 

(Figura 18): 

Figura 18: Como as comunidades locais percebem o PECS 
 

Entrevistado Como as comunidades locais percebem o Parque? 
Entrevistado 1 O morador tem noções da necessidade de preservar as áreas naturais 

para aproveitamento a longo prazo. 

Entrevistado 2 A comunidade percebe a importância de se preservar o PECS e vê 
nesse empreendimento uma fonte de renda e de desenvolvimento. 
Destaque para o Curso de Condutores de Visitantes, desenvolvido pelo 
INEA. 

Entrevistado 3 É preciso ter cuidado, pois muitas vezes a comunidade local é 
tendenciosa e suas necessidades não são condizentes com a realidade 
do local. Muitas vezes, também, a população é influenciada por 
interesses de empresários locais que pensam apenas em gerar lucros 
para seus negócios. Por esse motivo, deve-se contar com profissionais 
qualificados capazes de avaliar se as necessidades apontadas pela 
população são condizentes com a realidade do local. De um modo 
geral, sente-se uma falta de conhecimento na comunidade local a 
respeito do PECS e da necessidade de preservação ambiental.  

Entrevistado 4 Não é possível unificar o pensamento das comunidades e a sua 
percepção sobre o PECS. É possível que haja até pessoas que 
desconhecem a existência de uma UC em Búzios.  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com a Figura 18, os entrevistados 1 e 2 acreditam que a 

comunidade local entende da necessidade de respeitar e preservar as áreas 

naturais do território. Por outro lado, o entrevistado 3 destaca que a população local 

apresenta uma falta de conhecimento quanto as áreas do Parque. O entrevistado 3, 

ainda pontua que se fala muito do Parque no poder público, mas isso não chega à 

comunidade local. O entrevistado 4, evidencia que se deveria realizar uma pesquisa 

só para entender esse ponto. 

No que diz respeito como o turista percebe as áreas do Parque e se entende 

a necessidade de preservação ambiental para aproveitamento a longo prazo, a 

Figura 19 sintetiza as observações dos gestores municipais entrevistados. 

 O Secretário de Turismo de Arraial do Cabo destaca que o Parque já existe a 

cinco anos, e nesse tempo o INEA e o poder público mostraram interesse na criação 

de um mirante na Restinga da Massambaba e na criação de um viveiro de espécies 
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nativas; contudo essas ações estão longe de serem realizadas. Se essas ações 

fossem desenvolvidas, poderiam ajudar o visitante que chega no local observar os 

aspectos da flora e fauna e começar a entender sobre os aspectos da riqueza do 

ecossistema local.  

Figura 19: Como o turista percebe o PECS 
 

Entrevistado O turista percebe a necessidade de preservação ambiental 
nas áreas do Parque? 

Entrevistado 1 No geral, o turista “entende” a necessidade de respeitar as áreas da 
Unidade de Conservação, quando percebe as barreiras que o 
impedem de entrar em alguns lugares, como na praia das Dunas e na 
Praia das Conchas. Após questionar do porque não pode entrar com o 
carro em determinadas áreas, de um modo geral, o turista entende 
que precisa respeitar as áreas naturais. As placas colocadas pelo 
INEA ajudam muito nesse processo. 

Entrevistado 2 O turista desfruta de algumas áreas do Parque, em especial aquelas 
que se situam em praias bastante conhecidas, como o Pontal do 
Atalaia (Figura 20), em Arraial do Cabo. Mas algumas áreas ainda são 
pouco exploradas devido à falta de uma estrutura básica para seu 
melhor aproveitamento, como na Serra da Sapiatiba (Figura 21), em 
São Pedro da Aldeia 

Entrevistado 3 É preciso que todos possam ter acesso ao Parque, através de ações 
de inclusão, contudo o INEA não tem se preocupado com tal ponto. A 
Secretaria de Turismo de Arraial desenvolveu uma trilha para 
cadeirantes, no início da Restinga de Massambaba. A fiscalização é 
falha, pois conta com uma equipe limitada, por isso, o turista que 
chega sem um conhecimento sobre as áreas da UC, muitas vezes 
segue de carro por trilhas, desmata e causa impactos negativos no 
território. 

Entrevistado 4 Não foi descrito nada a respeito. 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

O entrevistado 3 ainda destaca que é preciso valorizar os sítios arqueológicos 

que existem no território, como o Sítio do Tupi-guarani e o Sítio Tupinambá, que 

precisam ser trabalhados no interior do Parque, para que o turista e o morador 

tenham conhecimento dos traços que formaram a identidade local. Ademais, seria 

possível utilizar a própria Casuarina1, árvore abundante na restinga para a 

construção dos mirantes e de uma infraestrutura de lazer, começando na Restinga 

de Massambaba. Segundo o entrevistado, é muito importante para otimizar o 

processo de fiscalização, a criação de um posto do INEA em Arraial do Cabo, 

                                            
1 A Casuarina como mostrado em uma das palestras do Encontro Científico do PECS 2016, é uma 
árvore grande presente em abundância nas áreas de restinga. É uma árvore que não é endêmica do 
local, mas começou a ser trazida da Austrália, na década de 1940, e foi plantada na região por servir 
como quebra vento. Por ser uma espécie que não tem problemas em germinar, formaram verdadeiras 
florestas ao longo das restingas em Cabo Frio e Arraial do Cabo. 
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principalmente próximo a Restinga de Massambaba. Contudo, nada ainda está 

sendo feito nesse sentido pelo órgão gestor do Parque. 

 

Figura 20: Prainhas, Pontal do Atalaia 
 

 
 
Fonte: http://vejanomapa.net.br/praia-do-pontal-do-atalaia-arraial-do-cabo-rj/, 2016. 

 
 

Figura 21: Serra da Sapiatiba 
  

 
 

Fonte: https://vimeo.com/147055547, 2016. 
 
 

A última questão tratada com os entrevistados foi para indagar se as 

Secretarias Municipais de Turismo acreditam ser possível gerar um desenvolvimento 
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sustentável para a região promovendo o Parque através do Turismo. O entrevistado 

1 destaca que é possível gerar um desenvolvimento sustentável no PECS, mas para 

a região como um todo seria necessário considerar e promover ações em outros 

parques existentes. Citando Cabo Frio, existe o Parque do Mico Leão Dourado, em 

Tamoios, o Dormitório das Garças e o Parque da Preguiça, que precisariam ser 

considerados pelo planejamento turístico e pelo poder público. 

Nessa questão o entrevistado 2 ressalta que é possível gerar um 

desenvolvimento sustentável promovendo o PECS, porém são necessárias ações 

para que a atividade turística se desenvolva de forma organizada, visando priorizar a 

sustentabilidade do Parque como um todo. Algumas das ações evidenciadas para 

esse fim são: 

1. Estruturar e revitalizar a infraestrutura básica e os serviços de apoio ao 

turismo no Parque e em suas áreas de influência; 

2. Desenvolver a economia local vinculando serviços de apoio ao turismo, 

incrementando a boa administração dos recursos financeiros para a manutenção e a 

gestão do turismo. Promoção de ações para capacitação das comunidades locais 

para o desenvolvimento da atividade turística, bem como, a valorização histórico-

cultural entre sociedade e natureza; 

3. Aumentar o número de visitantes em áreas pouco exploradas, promovendo 

uma aproximação da sociedade com a natureza e gerando incentivo para a 

conservação das áreas protegidas; 

4. Desenvolver o turismo sustentável; 

5. Estabelecer parcerias com a iniciativa privada, sociedade civil, poder 

público para a gestão sustentável dos roteiros turísticos que envolvam o Parque. 

O entrevistado 3 destaca que é possível alcançar um desenvolvimento 

sustentável, porém para isso é preciso que se promovam ações para levar o 

conhecimento sobre a riqueza existente no território para o morador e para o turista. 

Nesse sentido, ações de educação ambiental são essenciais, como citado 

anteriormente. Com o Programa de Regionalização do Turismo, muitas coisas 

melhoraram e os municípios dialogam muito mais quanto a tomadas de decisões a 

respeito do planejamento turístico no âmbito regional, principalmente Arraial do 

Cabo, Cabo Frio e Armação dos Búzios. 

O entrevistado 3 ainda ressalta que o profissional do meio ambiente não sabe 

como receber e conduzir o turista, por isso, os gestores do Parque precisam exigir 
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profissionais do turismo no processo de planejamento e gestão do PECS. O parque 

é aberto, não existem cercas, com isso, as pessoas vão às áreas de conservação 

ambiental e, se não adquirirem conhecimento sobre a necessidade de preservar 

para aproveitamento em longo prazo, vai continuar o processo de desmatamento, 

lixo acumulado, loteamentos ilegais e muito mais. À vista disso, é preciso que ações 

para promover um turismo de qualidade e sustentável sejam tomadas logo, pois 

muita coisa está se perdendo nas áreas do Parque, começando pela Restinga de 

Massambaba, evidencia também o entrevistado 3. 

 A Secretaria de Turismo de Búzios não vê a possibilidade de que uma 

instituição sozinha possa gerar um Turismo dito sustentável. É preciso que haja o 

envolvimento de muitos outros agentes sociais e outras instituições que, juntas 

podem pensar o que pode ser esse turismo mais sustentável para a região. No 

entanto, o entrevistado 4 aponta que “o PECS pode ser quem nos une, nos ajuda a 

pensar coletivamente”. Mas para isso, é necessário que as estratégias sejam 

localizadas e que haja uma governança forte. Sabe-se que há um conselho 

consultivo, mas a comunicação não tem funcionado muito. Finalmente, o 

entrevistado evidencia que a Secretaria de Turismo de Búzios está aberta para  

estreitar as relações com o parque. 

Com os apontamentos dos entrevistados, representantes e gestores do 

turismo na Região, na próxima subseção será apresentada uma análise comparando 

tais observações com o posicionamento do INEA.  

  

3.4 ANÁLISES DA SITUAÇÃO DO ATRATIVO TURÍSTICO PECS  

  

 Esta subseção confronta as informações do modelo de gestão do PECS, 

apresentado pelo INEA, com as observações dos gestores do turismo da Região 

Costa do Sol. Com isso, procura-se evidenciar os problemas identificados no atrativo 

turístico PECS e propor novas possibilidades para melhorar a qualidade do turismo 

na Região Costa do Sol. 
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3.4.1 Conjuntura atual do Atrativo Turístico PECS e possibilidades para 
melhorar a gestão do Parque e do turismo na Região Costa do Sol 
  

Como descrito no capítulo 1 deste trabalho, a atividade turística faz uso do 

espaço valorizando os elementos que podem determinar o sucesso da atividade, 

diante disso, originam-se os atrativos turísticos. O PECS apresenta paisagens que 

interessam ao visitante por suas belezas, como as praias da região. Esses atrativos 

turísticos recebem um número muito grande de visitantes, principalmente no verão, 

época de alta temporada.  

Contudo, as belas paisagens presentes na região representam áreas naturais 

protegidas, inseridas no contexto do PECS que é uma UC de proteção integral. 

Dessa forma, esses atrativos turísticos não podem ser explorados de forma massiva, 

mas com consciência para não perderem seu valor em longo prazo.  

O PECS é uma unidade de conservação descontínua, composta por muitos 

fragmentos, que representam o recurso indispensável para manter a biodiversidade 

existente do local. Desses fragmentos, destacam-se as APAs e, como destacado 

pelo INEA, elas são porções de ecossistemas que viabilizam o movimento da biota e 

o deslocamento das espécies pelas áreas naturais protegidas.  

À vista disso, lembrando o que foi apontado no capítulo 2 deste trabalho, 

entende-se que as APAs que representam porções de território muito importantes na 

estrutura do PECS, podem ser entendidas como corredores ecológicos. As três 

APAs presentes no PECS possibilitam proteger a biodiversidade ainda existente no 

território da Região Costa do Sol e permitem manter o equilíbrio entre os diferentes 

ecossistemas que compõem o PECS.  

Ainda assim, não foram percebidos estudos mais consistentes e o INEA não 

destacou o potencial reconhecimento das APAs como corredor ecológico. 

Recordando ainda o que foi apresentado no capítulo 2, de que no Brasil são 

reconhecidos apenas dois corredores ecológicos, percebe-se que o Ministério do 

Meio Ambiente está longe de considerar as três APAs, presentes no território do 

PECS, como corredores ecológicos.  

O reconhecimento da existência de um corredor ecológico na área do PECS, 

criaria possibilidades para um desenvolvimento sustentável do Parque e as áreas 

naturais seriam trabalhadas de forma integrada. O INEA pode começar a trazer essa 

questão para discussão. O primeiro passo seria o gestor do Parque conversar com o 
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gestores das três APAs, direcionando os esforços em conjunto para que o Ministério 

do Meio Ambiente reconheça a existência do corredor ecológico no PECS. Esse 

passo facilitaria a realização de projetos e ações para salvaguardar os recursos 

naturais na proporção regional, considerando que o corredor ecológico incorporaria 

as três APAs (APA Massambaba, APA Pau-Brasil e APA Sapiatiba). 

Como aponta Barretto (2000), um planejamento turístico proveitoso necessita 

de uma profunda pesquisa social, onde os sujeitos que estão à frente do 

planejamento, precisam ouvir e incluir os sujeitos da comunidade local que são parte 

integrante do processo. Percebe-se que no caso do PECS, por compreender em seu 

território diversos municípios, as populações das diversas cidades entendem e 

contemplam o parque de maneiras diferenciadas. 

O modelo de gestão do Parque conta com um Conselho Gestor Consultivo e 

foram criadas também as Câmaras Temáticas, buscando escutar os pareceres dos 

diferentes atores sociais, como a comunidade local, trade turístico e gestores do 

turismo local. Contudo, enquanto o INEA afirma que as Secretarias de Turismo não 

comparecem nas reuniões das Câmaras Temáticas, as Secretarias de Turismo, os 

gestores municipais entrevistados 3 e 4 relatam que existe o interesse em participar 

das tomadas de decisão quanto ao futuro do PECS, porém a comunicação com o 

órgão gestor tem se mostrado falha.  

Assim, o INEA poderia agir de forma mais engajada, se apresentado para as 

Secretarias Municipais de Turismo, estimulando também a presença de 

representantes do trade turístico nas Câmaras Temáticas, para discutirem quais 

ações devem ser tomadas para melhorar as visitações nas áreas de interesse 

turístico no interior do PECS.  

Como evidenciado pelo Secretário de Turismo de Arraial do Cabo, é muito 

importante que o órgão gestor do PECS inclua profissionais qualificados envolvidos 

no processo de gestão do Parque. Dessa forma, turismólogos deveriam trabalhar 

diretamente nas tomadas de decisões do PECS em conjunto com os profissionais de 

meio ambiente. Além disso, o turismólogo tem conhecimentos adquiridos quanto à 

pratica do ecoturismo e sabe como receber e conduzir o turista, fatos que o 

profissional do meio ambiente não sabe. Por isso, o profissional do turismo é 

indispensável, se o INEA quiser gerar um turismo de qualidade nas áreas do 

Parque.  
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De acordo com McKercher (2002), como descrito no capítulo 1, o turismo em 

áreas naturais abrange o ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo educacional e 

uma riqueza de outros tipos de experiências propiciadas pelo turismo ao ar livre e 

alternativo. Existem muitas possibilidades de utilizar o espaço do PECS para gerar 

experiências positivas no visitante, agregando valor a sua viagem e despertando no 

turista o desejo de voltar mais vezes à Região.  

Como evidenciado pelo entrevistado 2 existem áreas ainda pouco exploradas 

pelo turismo, devido à falta de uma estrutura básica para seu melhor 

aproveitamento. É possível, explorar trilhas ao longo da Serra da Sapiatiba, em São 

Pedro da Aldeia, ou estimular o turista a conhecer lugares ricos por suas belezas 

naturais, mas pouco visitados como o Morro do Caixão, em Arraial do Cabo, ou 

ainda, admirar o por do sol na Duna Mãe, em Cabo Frio. Deve-se também levar o 

conhecimento sobre os sítios arqueológicos existentes na região, para o morador e o 

turista, como evidenciado pelo Secretário de Turismo de Arraial do Cabo, buscando 

fortalecer a identidade cultural da Região Costa do Sol. 

O curso de condutores de visitantes do PECS, desenvolvido pelo INEA, é uma 

ferramenta para melhorar a qualidade do turismo nas áreas do PECS, contando com 

profissionais qualificados para guiar o visitante ao longo de trilhas e realizar um 

trabalho de educação ambiental com o turista. Contudo, esses novos profissionais 

recém-formados por este curso, precisam ser reconhecidos e valorizados pelo 

mercado de trabalho local. Esse profissional pode ser solicitado pelas Secretarias de 

Turismo dos municípios para orientar o turista pelas trilhas do Parque e assim 

conscientizar o visitante a respeito das singularidades dos ecossistemas locais e 

minimizar o impacto negativo gerado pela atividade turística.  

 É muito importante também, que todos tenham acesso aos atrativos turísticos 

do PECS, como evidencia o entrevistado 3, destacando a criação de uma trilha para 

cadeirantes no início da Restinga de Massambaba. Porém, o INEA não tem 

mostrado interesse em desenvolver ações  nesse sentido.  

O turismo pode exercer papel educativo, estimulando o visitante a entender 

aspectos únicos, tanto do ponto de vista da natureza quanto da cultura da 

comunidade local, orientando o turista sobre aspectos de conservação e utilização 

consciente dos recursos turísticos naturais. Nesse sentido, O Secretário de Turismo 

de Arraial do Cabo, evidencia que ações pontuais precisam ser desenvolvidas para 
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melhorar a qualidade do turismo na Região e preservar o patrimônio natural ainda 

existente na localidade.  

Nessa direção, a Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo está 

desenvolvendo um roteiro de trilhas para o Morro do Miranda (Figura 22 e Figura 

23), primeira elevação geográfica da cidade, possibilitando que o visitante receba a 

cartilha informativa com o mapa e possa conhecer o atrativo turístico e saber como 

agir para não causar impactos negativos à localidade. Medidas como essa poderiam 

ser desenvolvidas em Cabo Frio pela Secretaria de Turismo para o complexo da Ilha 

do Japonês, Boca da Barra e Praia das conchas, possibilitando ao turista conhecer 

os atrativos presentes na localidade, mas destacando a importância de respeitar as 

áreas naturais. 

“O planejamento é uma atividade, não é algo estático, é um devir, um 

acontecer de muitos fatores concomitantes, que têm de ser coordenado para se 

alcançar um objetivo que está em outro tempo” (BARRETTO, 2000, p. 12). O INEA 

segue o que está no SNUC, adotando um Conselho Gestor Consultivo como modelo 

de gestão, que deveria escutar e contar para as tomada de decisões, com os 

diversos atores sociais presentes no território. Contudo, como observado pelos 

entrevistados das Secretarias de Turismo, a comunidade local muitas vezes não tem 

conhecimento quanto a riqueza do patrimônio natural existente no território. Se a 

própria comunidade local, não reconhece as áreas do PECS por sua relevância 

quanto a riqueza de biodiversidade existente, muito mais difícil será despertar no 

turista esta percepção.  
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Figura 22: Mapa trilha Morro do Miranda 
 

 

Fonte: Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo, 2016. 

 

Figura 23: Cartilha Morro do Miranda 
 

 

Fonte: Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo, 2016.  
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O INEA conta com uma equipe pequena no território do PECS, e atua 

principalmente como órgão fiscalizador, não sendo associando a algo positivo pela 

população local. Não basta acionar medidas de fiscalização e punir a comunidade 

local e o visitante quando não respeitam as placas de sinalização, pois não são 

suficientes para conscientizar a sociedade a respeito da necessidade de preservar o 

meio ambiente para aproveitamento em longo prazo.  

Quando a fiscalização falha por algum motivo, danos negativos são 

percebidos no meio ambiente, como ocorreu na segunda semana de novembro de 

2016, quando os guardas municipais de Cabo Frio, que controlam o acesso dos 

carros na Ilha do Japonês, entraram em paralisação. A consequência disso, foi que 

o acesso indiscriminado de carros colocou em risco a área do PECS da Ilha do 

Japonês e dessa forma, o gestor do Parque proibiu a entrada de qualquer veículo na 

Ilha do Japonês (Figura 24), até que a fiscalização fosse restabelecida pelos 

agentes municipais. Isso demonstra que, como apontado pelo entrevistado 1, 

embora existam intenções a Secretaria de Turismo de Cabo Frio não realiza na 

prática ações de educação ambiental, e nem desenvolve parcerias com o INEA e 

Secretaria Ambiental, para desenvolver projetos capazes de  conscientizar tanto o 

morador quanto o turista a respeito da importância da biodiversidade local.  

 

Figura 24: Carro do INEA proíbe o acesso na Ilha do Japonês 
 

 

Fonte: Jornal Folha Fluminense, 2016. 
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Desta maneira, seria interessante para viabilizar o processo de 

conscientização quanto a necessidade de respeitar as áreas naturais do PECS, que 

o INEA junto com a Secretaria de Turismo de Cabo Frio, incentive os 

empreendedores locais e todo o trade turístico, formal e informal, a entregar cartilhas 

do próprio INEA para o visitante. Os meios de hospedagem poderiam desenvolver 

essa ação de forma muito simples, se entregassem ou deixassem as cartilhas do 

INEA disponíveis para seus hóspedes; assim, os mesmos começariam a ter uma 

melhor percepção quanto a riqueza da biodiversidade existente no local e visitariam 

os atrativos de forma mais consciente, sem deixar o lixo e evitando entrar com o 

carro nos locais sinalizados com placas do INEA. Essa simples ação, já poderia 

reduzir os impactos negativos acarretados ao meio ambiente pela atividade turística 

em algumas áreas, como na Ilha do Japonês. 

Como apontado no capítulo 2 desse trabalho por Moreira (2011), as UCs 

abertas ao público, são ideais para práticas recreativas, educativas e interpretativas, 

sendo um dos diversos benefícios que essas áreas podem proporcionar para a 

sociedade. O PECS é uma ferramenta para gerar uma conscientização ambiental 

tanto no morador quanto no turista e gerar um conhecimento sobre a biodiversidade 

existente no local, visando uma preservação das áreas naturais em longo prazo.  

A educação ambiental pode vir a ser uma ferramenta para a criação de 

valores sociais, capazes de mobilizar cada indivíduo para a preservação e respeito 

ao meio ambiente, e estabelecer princípios de conscientização ambiental, que 

podem ser passados de geração em geração. Com isso, no turismo é essencial que 

ações de educação ambiental sejam promovidas para minimizar os impactos 

negativos causados pela atividade. Podem ser promovidas ações, como ocorreu em 

Arraial do Cabo, em que a Secretaria de Turismo conseguiu aprovação de uma lei 

para criação da disciplina “Turismo, cultura popular e meio ambiente” a ser 

ministrada por turismólogos no ensino básico.  

Essa medida adotada em Arraial do Cabo poderia ser desenvolvida nos 

demais municípios do PECS. O conhecimento sobre a riqueza natural existente no 

território incorporado desde a educação básica, ajudaria a conscientizar um número 

cada vez maior de moradores locais, quanto a necessidade de preservar as belezas 

naturais para aproveitamento em longo prazo. Como resultado desse processo, os 

recursos naturais deixariam de ser usados massivamente, se teria uma diminuição 
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do acumulo de lixo em áreas naturais, menos loteamentos ilegais e de áreas 

invadidas e diminuição no desmatamento e no número de incêndios.  

Além desses fatores, sabe-se que “o turismo é o fenômeno de interação entre 

o turista e o núcleo receptor e de todas as atividades decorrentes dessa interação” 

(BARRETTO, 2000, p. 43). Destarte, através das interações entre turista/ núcleo 

receptor, é possível que o turista seja alertado pelo próprio morador em relação a 

necessidade de respeitar as áreas naturais protegidas existentes na localidade.  

Nos municípios incluidos pelo PECS, o planejamento turístico deve ser capaz 

de promover a preservação das diferentes características ambientais presentes em 

cada porção do território. O planejamento deve lançar uma perspectiva educacional 

sobre a preservação do Parque, desenvolvendo ações para que o PECS seja 

percebido como atrativo natural da região no seu todo.  

É possível promover um desenvolvimento sustentável para Região Costa do 

Sol utilizando o Parque como ferramenta através do turismo, porém para isso, é 

preciso que os gestores do turismo local e o órgão gestor do Parque trabalhem 

juntos, para que ações sejam realizadas visando melhorar a qualidade do turismo na 

Região. É preciso também que todos os atores sociais participem no processo de 

tomadas de decisões quanto ao futuro do PECS.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho acadêmico teve por objetivo geral, identificar a importância do 

PECS como atrativo turístico da Região Costa do Sol, apresentando um estudo 

sobre o atual modelo de gestão do Parque e novas possibilidades de ações para 

melhorar a qualidade do turismo na Região. Desse modo, a problemática foi 

construída considerando as seguintes variáveis: turismo, áreas naturais protegidas, 

gestão de uma UC e planejamento turístico.  

 O estudo, em um primeiro momento, apresentou as características gerais do 

modelo de gestão implementado no Parque, buscando identificar as percepções do 

órgão gestor do PECS, em relação a dados gerais da estrutura do parque e 

importância para o turismo na Região Costa do Sol. Sem demora, foram relatadas 

também as percepções dos gestores do turismo dos municípios que fazem parte do 

PECS, em relação ao modelo de gestão e ao turismo incrementado nas áreas do 

Parque. 

À vista disso, foi possível analisar o atual modelo de gestão do PECS e propor 

algumas ações a serem incrementadas nas áreas do Parque pelo órgão gestor e 

pelas Secretarias Municipais de Turismo, visando promover reais benefícios no 

PECS. Assim, foram apresentadas sugestões, principalmente no âmbito de 

educação ambiental, visando promover melhorias na gestão do uso público do 

PECS.  

A hipótese de que o PECS pode vir a se tornar uma ferramenta para gerar um 

desenvolvimento sustentável na Região Costa do Sol, a partir do turismo, se 

mostrou viável, mas é um processo longo e necessita do envolvimento dos diversos 

agentes sociais. Nesse sentido, ressalta-se a importância do órgão gestor do Parque 

exigir um maior envolvimento das Secretarias de Turismo Municipais e da 

comunidade local, nas tomadas de decisões referentes a questões de visitação e 

futuro do PECS. 

 No estudo, evidencia-se que o PECS apresenta raras paisagens naturais que 

interessam ao visitante, porém muitas dessas áreas já são intensamente exploradas 

pela atividade turística, de forma que acarretam consequências negativas ao meio 

ambiente, como desmatamento, queimadas e acúmulo de lixo nas áreas naturais. 

Para reverter esse quadro e possibilitar o aproveitamento desses espaços naturais a 

longo prazo, é essencial incrementar ações de educação ambiental para ajudar o 
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visitante a entender sobre os aspectos da riqueza do ecossistema local e despertar 

no turista o conhecimento sobre a necessidade de respeitar as áreas naturais para 

que continuem a proporcionar as belas paisagens e maravilhar o visitante, como as 

belas praias da região.  

 As análises mostraram também que é essencial incrementar ações de 

educação ambiental nos municípios, desde a educação fundamental, levando o 

conhecimento sobre o Parque para as escolas. Dessa forma, será possível 

conscientizar uma quantidade cada vez maior de indivíduos, no que diz respeito a 

necessidade de valorizar a identidade cultural local e preservar as áreas naturais 

protegidas.  

A valorização dos recursos naturais, é apontada como ferramenta para que se 

alcance um desenvolvimento sustentável na Região Costa do Sol, melhorando a 

qualidade do turismo para a região como um todo e permitindo que as áreas naturais 

sejam utilizadas sem exploração massiva, mas de forma consciente tanto pela 

comunidade local como pelo turista.  

As propostas desse estudo, mostram formas para que a valorização dos 

recursos naturais se torne prioridade tanto para o INEA como pelo planejamento 

turístico dos municípios envolvidos no PECS. Nesse sentido, evidencia-se que o 

órgão gestor do Parque e as Secretarias de Turismo Municipais devem trabalhar 

junto, para discutirem quais ações devem ser tomadas para melhorar as visitações 

nas áreas de interesse turístico no interior do PECS.  

 Por fim, conclui-se que o Parque Estadual da Costa do Sol por sua 

localização e características ambientais se apresenta como um atrativo turístico 

muito importante para a Região Costa do Sol, devendo ser utilizado como 

ferramenta pelos gestores do Parque e pelos gestores do turismo dos municípios 

para preservação dos traços únicos de Mata Atlântica existentes e para gerar um 

desenvolvimento sustentável na Região. 
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APÊNDICE - A 

 
Questões a serem tratadas na entrevista com o INEA 

1) Importância do PECS para o contexto ambiental da Região Costa do Sol 

 Conforme consta no Decreto Estadual nº 42.929 de 18 de abril de 2011 que cria o PECS, a 

existência dessa unidade de conservação de proteção integral tem como um dos objetivosassegurar 

a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica e ecossistemas associados da região das 

baixadas litorâneas - restingas, mangues, floresta atlântica, vegetação xerofítica, cordões arenosos, 

costões rochosos, brejos, lagoas, lagunas, formações geológicas notáveis, manter populações de 

animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas 

e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas bem como preservar e sítios arqueológicos 

contidos em seus limites.  

2) Como funciona a administração dos quatro setores núcleos do PECS  

 Como prevê o SNUC, a gestão do PECS é feita por um Conselho Gestor Consultivo, 

presidido pelo INEA, representado pelo Gestor. Além desse instrumento de gestão, o PECS conta 

com o apoio do gestor das APA (Área de Proteção Ambiental) do Pau-Brasil, da Massambaba e da 

Sapiatiba, que tiveram as áreas mais transformadas em PECS com a criação do mesmo, em 2011.  

3) Como é feito o controle das áreas do PARQUE, considerando que existem duas sedes do 

INEA, em Cabo Frio e em Araruama.  

 Por ser um parque urbano, as principais pressões sofridas pelo PECS são: especulação 

imobiliária e incêndio. Além disso, o parque é a única unidade fragmentada do Rio de Janeiro, com 43 

fragmentos, incluindo ilhas, abrangendo 6 municípios (Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, 

Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação dos Búzios), dificultando o controle de toda extensão. Assim, o 

monitoramento da UC é feito de forma rotativa, ou através de demandas emergenciais, que chegam 

para a Gestão através de denúncias. Cabe ressaltar que as sedes acima citadas, são da 

Superintendência regional, sendo a estrutura de Cabo Frio compartilhada provisoriamente com o 

PECS, bem como a sede da APA da Massambaba, em Praia Seca (Araruama). Recentemente foi 

restaurada a Sub-sede do PECS em Praia Seca, ao lado da Sede da APA da Massamababa. 

4) Importância das APAS: APA de Massambaba, APA do Pau Brasil e APA da Serra de 

Sapiatiba. Qual a importância das APA’s no processo de gestão do Parque e na riqueza de 

biodiversidade?  

 A existência das APAs na região possibilitou que a biodiversidade “resistisse” às pressões 

locaisnos últimos 30 anos, contribuindo para os estudos para a criação do PECS. Com a criação do 

parque, e a maior parte das áreas mais preservadas das APA’s passando a ser área do PECS, boa 

parte dos fragmentos do parque são margeados por zonas das APA’s, sendo as zonas de 

amortecimento do parque. Assim, a gestão das APA’s, e a parceria com o PECS, passou a ser 

imprescindível para garantir o sucesso da conservação da biodiversidade local. Maiores informações 

podem ser fornecidas pelo Gestor das 3 unidades.  

5) O INEA, que assumiu elaborar o plano de manejo, está estabelecendo quais objetivos para o 

plano.   
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 A elaboração do Plano de Manejo é capitaneada pela Diretoria de Áreas Protegidas e 

Biodiversidade. No momento, a Gestão da UC busca formas de levantar contribuições dos 

conselheiros e de parceiros, de modo a estimular o processo participativo. 

6) Existem ações de educação ambiental nas áreas do PECS promovidas pelo INEA? E por 

outros? 

 Atualmente a maioria das ações de educação ambiental realizadas pela equipe do PECS são 

resultado de convites feitos, em sua maioria, pelas secretarias de educação dos municípios da região. 

As atividades podem incluir: palestras sobre o parque e/ou o serviço de Guarda-Parques, tenda com 

equipamentos de resgate, combate a incêndio e material de divulgação, acompanhamento de trilhas, 

mutirão de limpeza, entre outros. Além disso, há um calendário de datas comemorativas da área 

ambiental, que celebra biomas, espécies de fauna e flora, profissões da área, entre outros, nas quais 

as UCs estaduais costumam organizar ações para comemorar. 

7) A sinalização colocada nas áreas de preservação ambiental, como placas, ajudam a 

conscientizar a respeito da necessidade de respeitar as áreas protegida? 

 Sem dúvida nenhuma o indivíduo cuida mais, e melhor daquilo que ele conhece e dá valor. 

Assim, as ações de divulgação (inclusive a sinalização) do PECS são imprescindíveis para tornar os 

moradores locais e visitantes parceiros da Gestão da UC. Essa é uma concepção do órgão, que 

possui um manual de sinalização para atrativos e trilhas de todas as unidades de conservação do 

estado, promovendo uma identidade visual, de modo que o visitante que tem o hábito de ir nessas 

áreas saiba “onde” buscas a informação deseja. 

8) Qual a importância do Encontro Científico do PECS? Em outubro ocorrerá o segundo 

encontro cientifico, quanto isso é relevante para a gestão do parque? 

 Os encontros científicos são realizados em diversas UC’s do estado, e são espaços de 

discussões de temasimportantes para a gestão dessas, além de serem uma oportunidade para a 

população local se aproximar das unidades. Nos encontros, há a apresentação das pesquisas 

realizadas no interior do parque, assim é possível que novos projetos e planos de ação surjam com 

base nas informações divulgadas no evento. 

9) Como as comunidades locais percebem o Parque? Como elas entendem a necessidade de 

preservar as áreas do PECS para aproveitamento a longo prazo.  

 O PECS foi criado há apenas 5 anos, é pouco tempo para uma área tão extensa e com tantas 

pressões, o que fez com que nesse início fosse necessário “organizar a casa” para então começar a 

planejar ações. Com isso, a criação do PECS não foi muito bem recebida por muitos moradores do 

entorno, por ainda enxergarem a unidade, e muitas vezes o órgão, como algo que restringe e pune 

quem age em desacordo com os objetivos de conservação da biodiversidade. A atual gestão da 

unidade entende que agora é preciso intensificar as ações de educação ambiental e divulgação do 

PECS dentro dos municípios que ele abrange, fazendo com que os casos de ações irregulares 

diminuam não por “medo” da punição, mas por entender a importante do parque para manter o 

equilíbrio ambiental da região, bem como a proteção das belezas naturais locais. 

10) O INEA considera que o Turismo é bem-vindo no Parque? 
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 O PECS, bem como os outros parques estaduais do Rio de Janeiro, é gerido com base em 

diversas legislações, uma dessas é o Decreto Nº 42.483 de 27 de maior de 2010, que “Estabelece 

diretrizes para o uso público nos parques estaduais administrados pelo instituto estadual do ambiente 

- INEA e dá outras providências”. Assim, desde a publicação do documento o órgão passou a 

planejar e incentivar ações que busquem melhorar a visitação nos parques. Com isso, um importante 

aliado para se atingir esse objetivo são as pastas municipais de turismo, por serem as principais 

realizadoras de ações e canal de divulgação da região. 

11)Como o INEA entende que o Parque pode ajudar no planejamento turístico. 

 Infelizmente a área ambiental ainda enfrenta muito desafio e descaso de diferentes esferas, 

seja pública ou privada, por isso muitas vezes a gestão de uma unidade de conservação fica restrita a 

ações de fiscalização. Contudo, principalmente após a criação do decreto sobre uso público, os 

gestores vêm buscando formas de promover uma visitação mais organizada. No caso do PECS, 

criado em 2011, com o Decreto Nº 42.483 já vigente, e localizado numa região uma intensa atividade 

turística, a visitação é uma questão prioritária, principalmente pela área do parque ter abrangido 

atrativos (praias) famosas e procuradas pelos visitantes. Assim, recentemente a Gestão do PECS 

criou uma Câmara Temática – com membros do conselho e parceiros, que se reúne mensalmente 

para debater a questão da visitação nas áreas do parque e propor ações. Cabe apontar que as 

secretarias municipais de turismo dos 6 municípios foram convidadas para participar das reuniões. 

12) O Turismo incrementado nas áreas do PECS ajuda a criar uma conscientização a respeito 

da biodiversidade existente e da importância de preservação ambiental? 

   Com certeza! Assim como nas ações de educação ambiental, as ações voltadas para o uso 

público buscam divulgar o parque e fazer com que uma vez o turista apreciando sua visita à UC 

passe a querer preserva-la para garantir que determinada área, atrativo ou trilha permaneça ali, 

possibilitando visitas futuras. 

13) O INEA acredita ser possível gerar um desenvolvimento sustentável para a Região Costa 

do Sol promovendo o Parque através do Turismo?  

 Historicamente a região da costa do sol foi marcada pela forte presença da indústria de óleo e 

gás, no entanto, devido à presença de belezas naturais incomparáveis, a atividade turística se 

manteve na região. Com a recente queda da indústria petrolífera, os gestores locais perceberam a 

importância de se investir em ações voltadas para um turismo de qualidade. Ainda é preciso fazer 

muito, e, talvez, a concepção de que a presença do PECS é importante para garantir a existência 

desses atrativos não seja clara para todos os atores sociais envolvidos nesse processo, de modo que 

a gestão ambiental ainda se encontra desassociada da gestão turística. 
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APÊNDICE - B 

 

Questões a serem tratadas na entrevista com a Secretaria de Turismo, Cultura 

e Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios 

  
1) A Secretaria de Turismo de Búzios considera que o Turismo é bem vindo no Parque Estadual da 

Costa do Sol (PECS)? Por quais motivos?  

As áreas do Parque Estadual da Costa do Sol que estão no município de Armação dos Búzios estão 

diretamente ligadas ao fenômeno turístico no destino. O PECS data do ano de 2011 e por isso é 

posterior ao fenômeno turístico nessas áreas. Reconhecemos a importância da conservação desses 

espaços e entendemos que as áreas são de suma importância em termos de atratividade para o 

município. Mas reconhecemos também que é necessário que haja equilíbrio na tomada de decisões 

sobre o uso das áreas.  

 

2) Como vocês entendem que o Parque pode ajudar no planejamento turístico? 

A criação do PECS determina o tipo de uso das áreas do município. Há em Búzios diferentes níveis 

de utilização das áreas. Por exemplo: as áreas da Ponta da Lagoinha e das Praias Azeda e Azedinha 

têm usos mais intensos, sobretudo na época da alta temporada. Outras áreas como as ilhas e a Serra 

das Emerências são menos impactadas pela atividade turística.  

Sem dúvida, na medida em que há uma aproximação entre o INEA, a Prefeitura, a iniciativa privada e 

a sociedade civil pode-se entender as exigências, os usos e os limites impostos pela criação da UC 

para construirmos soluções mais coerentes com as necessidades de todos os lados. Não é uma 

questão simples, mas a criação da UC nos alerta para a presença de uma patrimônio natural 

importante. 

 

3) O Plano de manejo do PECS que está sendo desenvolvido pelo INEA, pode vir a ajudar no 

Planejamento Turístico para Região Costa do Sol? 

Pode ajudar na medida em que esteja disposto a ouvir e compreender as necessidades e 

características das populações locais. Com essas primícias é mais fácil dialogar. 

 

4) O Turismo incrementado nas áreas do PECS ajuda a criar uma conscientização a respeito da 

biodiversidade existente e da importância de preservação ambiental? 

O turismo desenvolvido nessas áreas com planejamento e monitoramento pode ser uma ferramenta 

de conservação do meio ambiente. 

 

5) Existem ações de educação ambiental nas áreas do PECS promovidas pela Secretaria de Turismo 

de Bú’zios em parceria com o INEA ou outros órgãos públicos? Se não, teriam interesse em 

desenvolver essas ações? 

Sim. A ação mais forte que desenvolvemos nos últimos anos foi a criação do Curso ConheSer Búzios 

que é desenvolvido a partir de uma parceria entre a Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio 

Histórico e a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.. Esse curso tem o objetivo de formar 

pessoas envolvidas com o trade turístico, de modo formal e informal, que sejam capazes de atuar 

com mais propriedade em seu território. O curso tem a duração de aproximadamente 150h e já está 

na quarta edição. As matérias são: História, Geografia, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Qualidade 

do Atendimento, Biodiversidade Local e Utilidade Pública. Há diversos conteúdos que tangenciam a 

questão do Pecs. 

Na última edição (2016) fizemos uma parceria com o Pecs proposta pelo Inea. Uma das aulas foi 

dedicada ao Parque e foi ministrada por eles. Tivemos também a participação do NEA-BC (Núcleo de 

Educação Ambiental – Bacia de Campos) e também a explicações de uma guarda-parque. 

O curso é uma oportunidade de levantar diversas questões sobre o município e ajudar os alunos a 

pensarem no território a partir de uma perspectiva crítica e complexa. 

 

6) Como as comunidades locais percebem o Parque? Como elas entendem a necessidade de 

preservar as áreas do PECS para aproveitamento a longo prazo.  
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Seria necessário realizar uma pesquisa para entender esse ponto. Não é possível unificar o 

pensamento das comunidades e a sua percepção sobre o PECS. É possível que haja até pessoas 

que desconhecem a existência de uma UC em Búzios.  

 

7) A Secretaria de Turismo acredita ser possível gerar um desenvolvimento sustentável para a 

Região Costa do Sol promovendo o Parque através do Turismo?  

Não vemos a possibilidade de que uma instituição sozinha possa gerar um Turismo dito sustentável. 

É preciso que haja o envolvimento de muitos outros agentes sociais e outras instituições que juntas 

podem pensar o que pode ser esse turismo mais sustentável para a região. O PECS pode ser quem 

nos une, nos ajuda a pensar coletivamente. Mas é necessário que as estratégias sejam localizadas e 

que haja uma governança forte. Sabemos que há um conselho consultivo, mas a comunicação não 

tem funcionado muito. Estamos abertos a estreitar as relações com o parque. 

 


