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RESUMO 
 
 

A Floresta da Tijuca localizada dentro do Parque Nacional da Tijuca na cidade do Rio 
de Janeiro, abriga uma infinidade de atrativos e de excepcional biodiversidade. Neste 
contexto, a sinalização turística e em especial a sinalização interpretativa é um 
instrumento chave para a conservação e promoção da Unidade de Conservação. Este 
estudo pretende mostrar uma análise da sinalização interpretativa na Floresta da 
Tijuca salientando a sua importância no campo da sinalização turística. Para isso, foi 
realizada uma abordagem sobre a interpretação ambiental e da função da sinalização 
interpretativa de placas e painéis interpretativos como forma de linguagem atribuída 
aos recursos e atrativos turísticos. Foi utilizada a abordagem qualitativa com 
entrevistas semiestruturadas e análise de conteúdo. Dentre as informações geradas 
destaca-se a compreensão da necessidade de elaborar placas e painéis 
interpretativos para dois tipos de público distintos: usuários e frequentadores e o 
público em geral constituído de visitantes e turistas. Para a elaboração dos temas é 
imprescindível observar a mensagem que se deseja passar que pode ser simples 
como a poluição das águas ou mais complexa como a contaminação das águas, a 
ameaça a saúde e a economia. Isso significa que o êxito de um plano de sinalização 
interpretativa só irá auxiliar na interpretação do ambiente se for desenvolvida de uma 
forma sistêmica e planejada. As vantagens e dos meios impessoais, como placas e 
painéis, são estabelecerem elos de ligação entre as unidades de conservação e o 
público. A sinalização também pode colaborar no fomento da mobilização do 
voluntariado e podem auxiliar na captação de recursos. A sinalização interpretativa 
atualizada é uma premissa para alcançar a sustentabilidade do turismo através de 
uma relação harmônica. 

 
Palavras-chave: Floresta da Tijuca. Sinalização Turística. Sinalização Interpretativa. 

  



ABSTRACT 
 
 

The Tijuca Forest located within the Tijuca National Park in the city of Rio de Janeiro, 
houses a multitude of attractions and exceptional biodiversity. In this context, tourist 
signage and especially interpretative signage is a key instrument for the conservation 
and promotion of the Conservation Unit. This study aims to show an analysis of 
interpretative signage in the Tijuca Forest highlighting its importance in the field of 
tourist signage. To this end, an approach was taken on the environmental 
interpretation and the interpretative signage function of interpretive signs and panels 
as a form of language attributed to the resources and tourist attractions. The qualitative 
approach with semi-structured interviews and content analysis was used. Among the 
information generated is the understanding of the need to elaborate interpretative 
plates and panels for two different types of public: users and visitors and the general 
public consisting of visitors and tourists. For the elaboration of the themes it is essential 
to observe the message that one wishes to convey that can be as simple as water 
pollution or more complex as water contamination, threat to health and economy. This 
means that the success of an interpretive signaling plan will only help to interpret the 
environment if it is developed in a systemic and planned manner. The advantages of 
these impersonal means, such as boards and panels, are to establish links between 
conservation units and the public. Signaling can also help to foster the mobilization of 
volunteering and can assist in fundraising. Updated interpretative signage is a premise 
for achieving tourism sustainability through a harmonious relationship. 

 
Key Words: Tijuca Forest. Tourist Signage. Interpretative Signage.  
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1  INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, o intenso processo de urbanização que proporcionou a 

ampliação significativa da população urbana, propiciou também uma busca à 

reaproximação sociedade e natureza. Com isso, muitos indivíduos procuram desfrutar 

de espaços de predomínio natural, também denominados de espaços verdes, 

sobretudo as áreas naturais protegidas, tais como as unidades de conservação. 

As unidades de conservação que permitem à visitação, como os parques 

nacionais brasileiros, necessitam de infraestrutura adequada para o atendimento da 

demanda e pessoal qualificado, visando ampliar a qualidade dos serviços prestados 

e a experiência turística. De nada adianta ter um alto índice de atratividade, se não 

existem serviços, infraestrutura e sinalização adequados, com informações exatas 

sobre determinado atrativo, a distância entre as trilhas, a fauna, a flora, os recursos 

culturais, ou seja, informações sobre a oferta local. Desta maneira, os visitantes 

destas áreas poderão sair insatisfeitos da sua visita, por não obterem as informações 

necessárias para maximizar a qualidade da sua experiência na unidade de 

conservação visitada.  

Ao visitarem estas áreas, os turistas consomem não somente o ambiente, mas 

a história do lugar, ativam sua memória, fazem conexões, de modo a entender melhor 

o presente. Sendo assim, o Planejamento Turístico se torna imperativo.  

Para que o Planejamento Turístico seja bem implementado, se faz necessário 

melhor compreensão e interpretação do patrimônio natural e cultural. Morales (2001), 

aponta que a incorporação da interpretação no planejamento turístico de áreas 

protegidas não só ajuda a reduzir os impactos negativos que os turistas podem 

provocar, mas também auxilia na justificativa da existência de tais áreas, divulga os 

valores do meio e inclusive fomenta o apoio cidadão às diversas tarefas empreendidas 

pelos órgãos encarregados da conservação. A sinalização turística é bastante 

importante nos destinos turísticos, para informar, direcionar, e é uma ferramenta 

essencial na interpretação do ambiente. A sinalização turística, como destaca Murta 

e Goodey (1995), foi inicialmente introduzida na Europa e nos Estados Unidos, de 

forma a contribuir com a interpretação do patrimônio ambiental e cultural, atentando 

para um número crescente de visitantes, em contrapartida à necessidade de 

valorização social e econômica dos atrativos turísticos. Em Souza (2006), é apontada 
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a preocupação em preencher a ausência de aportes educacionais, principalmente 

aqueles relacionados ao legado histórico e cultural, possibilitando democratizar o 

acesso aos principais atrativos e estimular sua interpretação, compreensão e 

valorização, dos espaços visitados. 

Para Salgado (2013), a sinalização tem vocação social por estar na sua 

essência, focada na missão de transmitir, assegurar segurança e tranquilidade de 

percursos, deslocamento e controle do ambiente pelo usuário. A sinalização é um 

serviço direto junto ao usuário no espaço. 

 A sinalização turística, tem como finalidade ilustrar de forma geral todo o 

espaço a ser consumido pelo turista e visitante durante a experiência da visitação, 

buscando promover a direção, orientação, informações, e ser, principalmente, um 

canal de comunicação. (TAVARES, K. 1999; VASCONCELLOS, J. 1997) 

Neste sentido, o objetivo almejado é a análise da situação e funcionalidade da 

sinalização turística sob a ótica da sinalização interpretativa no setor Floresta da 

Tijuca do Parque Nacional da Tijuca. 

Em segundo lugar, buscar-se-á a reflexão sobre a falta de instrumentos que 

colaborem com a experiência da visitação no sentido da interpretação ambiental, 

resultando na valorização do ambiente. Observa se, que para o produto turístico em 

questão é um componente essencial, sobretudo quando se apoia na exuberância da 

paisagem e dos diferentes tipos de atrativos. É possível afirmar que a atratividade de 

um determinado atrativo turístico, não está somente relacionada aos recursos naturais 

e culturais, como também a forma que o guia aborda seus atrativos com diferentes 

temáticas e assuntos como por exemplo: reflorestamento da Floresta da Tijuca.  

Em especial, tem-se como objetivo destacar a sinalização turística como 

instrumento de interpretação ambiental do Parque Nacional da Tijuca, em especial o 

Setor Floresta da Tijuca. Com esta abordagem, espera-se contribuir com proposta 

cientifica para a melhoria da sinalização atual, o estudo básico, tem como foco a 

sinalização como instrumento de interpretação do lugar.  

Para Murta e Goodey (2002), a tradição da interpretação patrimonial natural e 

cultural sinaliza justamente o valor único de um determinado ambiente, seja este 

ambiente um museu, uma unidade de conservação, uma comunidade quilombola e 

etc. Os autores destacam a necessidade em se estabelecer a comunicação com o 

visitante, ampliando o seu conhecimento. 
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Tecendo-se uma reflexão sobre o exposto, assim como a partir da experiência 

da autora em pesquisa realizada no Programa de Visitante Internacional 

(INTERNATIONAL VISITOR LEARDSHIP PROGRAM) durante visita aos parques 

nacionais dos Estados Unidos da América, tais como  Harper’s Ferry, Muir Woods, 

Yosemite, Rocky Mountain e Hot Springs, com o objetivo de analisar os planos e 

programas de interpretação ambiental implementados nos parques acima citados, 

pode-se perceber que, a partir desta experiência, a percepção e a interpretação 

ambiental, podem contribuir com a qualidade da experiência da visitação.  

A sinalização interpretativa é fundamental, e em especial nos parques 

nacionais que estão mais próximos aos centros urbanos. Deste modo, levando a 

indagações e à reflexão desta questão na Floresta da Tijuca, e ao conhecer o Denver 

Center for Planning and Interpretation, o centro de design responsável pela 

sinalização do National Park Sistem USA, foi possível considerar que com a 

implementação de Sinalização Interpretativa, os benefícios advindos poderão ser 

observados na satisfação dos frequentadores/visitantes/turistas, de todos os 

segmentos de turismo e não somente para atender os ecoturistas. Pensando na área 

de estudo dessa pesquisa, ou seja, o Parque Nacional da Tijuca, acredita-se que a 

interpretação ambiental deveria ser implantada, em unidades de conservação, como 

no Parque Nacional da Tijuca em todos os setores, com destaque para a Floresta da 

Tijuca, devido ser este o segundo setor mais visitado, atrás apenas do Corcovado. 

(ICMBIO 2019). 

Segundo Ham (1992), a Interpretação Ambiental é reconhecida como 

estratégica para o planejamento e manejo das Unidades de Conservação (UC’s) pela 

sua importância educativa e social. No entanto, baseando-se nos princípios de Tilden 

(1977), Interpretação Ambiental pode ser considerada incipiente na maior parte das 

UC’s brasileiras. Apesar de muitas vezes oferecerem atividades como palestras, 

passeios em trilhas e outras atividades recreativas ou educativas, essas, na maior 

parte das vezes, não estão organizadas em torno de um tema interpretativo e ainda 

não possuem flexibilidade de forma a atender tipos diferenciados de público. Embora 

sejam agregados alguns valores sobre a proteção ambiental, as informações são 

trabalhadas de maneira fragmentada e desassociada do cotidiano do visitante.  

Informações essas que poderão e deverão ser transmitidas através da sinalização 

interpretativa. No caso das trilhas da Floresta da Tijuca, estas atualmente 

disponibilizam aos turistas e visitantes uma sinalização precária. Atualmente, algumas 
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dessas placas encontram-se em péssimo estado, há mais de dez anos sem 

manutenção, muitas em condições precárias ou depredadas, outras dispõem de 

poucos recursos interpretativos, por não adotarem os princípios dos planos e 

programas interpretativos, e apresentam finalidades e propósitos diferentes. O que 

poderá levar a distorções na interpretação, e limitações na mensagem, empobrecendo 

a capacidade de entendimentos dos frequentadores e visitantes. 

A falta de sinalização interpretativa eficiente e eficaz no setor Floresta da Tijuca 

é a principal reclamação de todas as categorias de visitação. Atualmente não há 

sinalização padronizada para visitas autoguiadas, bilíngues, e em braile por exemplo. 

Dessa forma, por sua importância e pela ausência de dados ou plano específico de 

sinalização interpretativa, a Floresta da Tijuca foi escolhida como objeto deste estudo. 
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2  PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA 

Este estudo tem como problemática algumas indagações importantes a saber: 

Como a Sinalização Interpretativa na Floresta da Tijuca pode colaborar na 

comunicação entre os turistas/visitantes e a área visitada? Quais as vantagens e 

desvantagens das placas interpretativas? As placas, sinais, painéis interpretativos 

proporcionam de forma atrativa e sem interferir nos cenários atuais, informação 

requerida a alguma característica do recurso visitado, relevante pelo seu significado? 

Ao se visitar unidades de conservação abertas à visitação como o Parque 

Nacional da Tijuca, é possível vivenciar parte da História do Brasil. O patrimônio 

cultural do Parque é constituído por edificações, obras de arte originárias de seu 

passado histórico. A herança do século XVIII está presente e nítida nas ruínas dos 

casarios, como na antiga senzala do Major Archer, o responsável junto com os 

escravos pelo reflorestamento da Floresta da Tijuca. A experiência é visual, mas se 

não tiver recursos como visitas guiadas e trilhas bem sinalizadas, a experiência da 

visitação não será exitosa.  

Sobre os programas de comunicação interpretativa Serrantes (2010), destaca 

as formas de apresentação, os meios impessoais (sem serviço de guias intérpretes, 

como placas, folders, trilhas autoguiadas e demais elementos). Deste modo, os 

responsáveis pelas unidades de conservação, devem incluir no seu planejamento as 

seguintes perguntas: o que busca o visitante? O que valoriza a sua visita? O que o 

lugar tem a oferecer? O que a comunidade ou comunidades do entorno quer mostrar? 

Desta forma os atrativos naturais, poderão servir de sustentação para cristalizar na 

memória a experiência da visitação, destacando o caráter educativo das suas 

experiências e despertando o interesse dos visitantes pela área visitada. As respostas 

às estas perguntas serão buscadas na Interpretação Ambiental, usando como 

estratégia a sinalização interpretativa em vários parques como por exemplo nos 

parques americanos, parques na Costa Rica, África e Argentina. Vasconcellos, (1998); 

Murta e Goodoey (1995), sustentam que a Interpretação Ambiental/Interpretação 

Patrimonial é um instrumento eficaz no processo de orientação aos visitantes, e ao 

gerenciamento de recursos, colaborando na minimização dos impactos negativos. A 

importância da mensagem interpretativa deve, para Tilden (2006), ser resumida em 

seis princípios: (i) se não se relaciona o mostrado ou descrito com algo que esteja na 

personalidade ou experiência do visitante, será estéril; (ii) a informação não é por si 
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só interpretação; (iii) é uma arte que pode ser ensinada; (iv) seu objetivo principal não 

é a instrução, mas sim a provocação;(v) deve apresentar o todo em lugar das partes; 

(vi) aquela dirigida a um público infantil, não deve ser oferecida aos adultos. 

Torna-se necessário conhecer a situação atual da sinalização, o que facilitará 

amplamente atingir os objetivos específicos desta pesquisa além das informações 

serem úteis para a definição das estratégias de implementação. A sinalização é efetiva 

por inúmeras razões, sendo a de maior destaque promover as informações sobre a 

Floresta da Tijuca e os demais atrativos da Unidade de Conservação, os serviços, 

alertar sobre segurança, ou gerenciamento de recursos ou impacto ambiental. 

Para compreender, a sinalização interpretativa da Floresta da Tijuca nesta 

pesquisa será realizada, em um primeiro momento, o levantamento, a 

contextualização da interpretação ambiental, a classificação, os diferentes meios, as 

estratégias utilizadas na colaboração do entendimento do significado dos atrativos e 

dos lugares visitados. Para melhor compreensão serão utilizadas diferentes 

bibliografias, que investigam a interpretação ambiental. Na sequência será realizada 

pesquisa exploratória de campo, com a finalidade de se obter mais informações. Em 

um segundo momento serão feitas entrevistas, seguindo a metodologia painel de 

especialista, usando a técnica Delfhi. Os participantes definidos expressam suas 

opiniões e conhecimento de forma individual sobre um problema em questão. O painel 

de especialistas terá como objetivo obter maior profundidade no levantamento das 

informações necessárias para o trabalho, para conhecer as possíveis opções 

(expostas e consideradas) de um problema, de forma a avaliar o impacto e as 

consequências de qualquer opção em particular, e a aceitabilidade de uma 

determinada opção. Por fim, será realizada uma análise da situação da sinalização na 

Floresta da Tijuca, com o intuito promover propostas deste instrumento interpretativo. 

As questões da Interpretação Ambiental têm relevante importância e a partir 

dela, que se ampara o interesse dos turistas, pelos aspectos naturais. Justifica-se o 

desenvolvimento deste projeto de pesquisa para o estabelecimento de processo de 

avaliação. A motivação da autora para tratar desta temática, é o entendimento acerca 

da importância do papel da Floresta da Tijuca dentro da cidade do Rio de Janeiro, e 

da sinalização interpretativa, como forma de estabelecer uma comunicação efetiva 

para o turista e visitante, e uma melhor experiência de visitação. 

Este estudo está estruturado em quatro capítulos. O primeiro capitulo traça a 

relação entre o desenvolvimento sustentável e o turismo e como o turismo pode 
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colaborar no alcance das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – 

ODS 2030. 

O segundo capitulo, discorre sobre a sinalização turística e em especial a 

sinalização interpretativa. Para aprofundar os conhecimentos relativos a interpretação 

ambiental, foram abordados os meios interpretativos pessoais e não pessoais. As 

vantagens e desvantagens dos meios interpretativos, e a Percepção do 

Turista/Visitante em Relação à Natureza e a Interpretação Ambiental. 

O terceiro capitulo, explana se sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC e a Sinalização Interpretativa na Floresta da Tijuca.  

No quarto capitulo, é apresentada a descrição detalhada da metodologia, o 

caminho metodológico, a coleta de dados, a análise dos dados e os resultados 

alcançados. 
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3  OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar a funcionalidade da sinalização interpretativa do setor Floresta da 

Tijuca, como instrumento de interpretação, de forma a contribuir com a sensibilização 

e conscientização dos usuários, para promoção e conservação do Parque Nacional 

da Tijuca. 

3.2 Objetivos Específicos 

a) Avaliar a sinalização interpretativa em três setores   que compõem o 

setor Floresta da Tijuca; 

 

b) Conhecer a opinião dos especialistas sobre o assunto sinalização 

interpretativa para o setor Floresta da Tijuca; 

 

c) Apresentar propostas cientificas   de sinalização interpretativa para o 

setor Floresta da Tijuca. 
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4  METODOLOGIA  

Neste capítulo, são descritas as estratégias metodológicas do estudo, de modo 

a caracterizar: a opção teórica adotada; o tipo de pesquisa e as técnicas utilizadas; os 

critérios para seleção dos participantes da pesquisa; o instrumento de pesquisa; 

procedimentos para coleta e análise de dados. Sendo está uma pesquisa qualitativa, 

que segundo Gaskell (2002), a finalidade real da pesquisa qualitativa não é quantificar 

opiniões de pessoas, mas ao contrário, compreender o espectro de opiniões, as 

diferentes representações do assunto em questão – e o que os justificam e os 

fundamentam. Embora as experiências possam parecer únicas ao indivíduo, as 

representações de tais experiências não surgem das mentes individuais; em alguma 

medida, elas são o resultado de processos sociais, e neste ponto, representações de 

um tema de interesse comum, ou de pessoas em um meio social especifico são, em 

parte, compartilhadas (GASKELL, op.cit.) 

Esta pesquisa, para a obtenção dos dados utilizou os seguintes métodos: 

levantamento de dados tendo sido realizada pesquisa documental e bibliográfica, 

entrevistas exploratórias, e painel de especialistas de forma a assegurar maior 

autenticidade na interpretação dos dados.  

A técnica painel de especialistas ou método Delfos é um termo utilizado de 

forma genérica em várias áreas tais como psicologia, medicina, administração, 

ciências sociais e no turismo.  

A autora pretendeu mostrar a importância de se incluir uma visão de 

especialistas sobre o tema. O especialista representa a sua visão sobre o assunto, 

mesmo que não haja consenso entre os demais especialistas.  

O importante desta técnica é o caráter coletivo para tratar as questões 

envolvidas nos objetivos da pesquisa, e geralmente implicando em uma análise do 

tema de forma mais abrangente devido a sua “especialidade” no assunto. Os 

especialistas irão contribuir para um conjunto de resultados que se espera obter com 

a pesquisa.  

 

4.1 Painel de Especialistas ou Método Delphi  

Para esta pesquisa, optou-se pela técnica do método Delphi, originado nos 

Estados Unidos no início dos anos 60, graças aos estudos desenvolvidos pelos 

pesquisadores da Rand Corporation, Olaf Helmer e Norman Dalker. O método Delphi 
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ou também em português Delfos tinha o objetivo original desenvolver uma técnica 

para aprimorar o uso da opinião de especialistas na previsão tecnológica (Estes e 

Kuespert, 1976). O método acabou se disseminando em praticamente todo o mundo, 

nos centros de pesquisa em futurologia, na previsão de possíveis ou prováveis 

eventos, bem como de tendências da evolução de mercados de situações militares, 

econômicas, políticas e sociais (GORDON, 1994). A denominação Delfos ter-se-ia 

inspirado nos costumes religiosos e sociais da Antiga Grécia, mais especificamente 

do templo consagrado a Apolo, que se encontrava na colina chamada Delfos. Pelo 

exposto, vê-se que o Método Delfos visa de modo particular obter a contribuição e a 

ajuda de especialistas em determinadas áreas ou zonas de incerteza face à 

necessidade de uma tomada de decisão sobre eventos futuros ou análise de 

tendências em todos campos do conhecimento humano. Para tanto, os respondentes 

ou os participantes do painel enviam separadamente suas contribuições a partir de 

um questionário previamente estabelecido.  

O objetivo principal do método consiste, pois, na consecução de um consenso 

a respeito do (s) cenário (s) que se deseja (m) traçar face ao futuro. Mesmo que o 

consenso não se forme, as razões de opiniões díspares ficam muito claras, o que 

alimenta as respostas que se deseja obter (GORDON, 1994). 

 Assim sendo, o método Delfos é um debate controlado (GORDON, 1994), o 

que permite conhecer todas as opiniões. O anonimato dos especialistas é outro fator 

chave no método. O fato dos especialistas não se encontrarem em uma reunião física 

reduz a influência de fatores psicológicos como, por exemplo, os efeitos da 

capacidade de persuasão, a relutância em abandonar posições assumidas e a 

dominância de grupos majoritários em relação a opiniões minoritárias (WRIGHT; 

GIOVINAZZO, 2000).  

 

4.1.1 Estruturação do Método: Utilização da Técnica Painel de Especialistas  

Para a estruturação do método, foi organizado um grupo composto por doze 

experts e assim distribuídos: gestores de unidades de conservação, coordenadores 

de uso público das concessionárias, e especialistas em interpretação ambiental e 

comunicação a nível nacional e internacional. Ambos os roteiros foram elaborados de 

forma alinhada à opção teórica adotada, e ao tipo de entrevista desenvolvida. Tendo 

em vista o escopo desta pesquisa, optou-se por conduzir entrevistas 
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semiestruturadas, em profundidade, às quais seguem um roteiro de perguntas que 

não impede a formulação de novos questionamentos a respeito dos temas 

pesquisados conforme a evolução da entrevista.   

A entrevista semiestruturada é um “fio condutor” as perguntas iniciais, são na 

verdade um convite ao entrevistado para falar longamente sobre o tema em questão, 

com as suas próprias palavras e tenha tempo de refletir. Permite ainda que o 

pesquisador questione sobre os pontos específicos muitas das vezes considerados 

“difíceis”.  As mesmas atenções geralmente empregadas em entrevistas devem ser 

consideradas os seguintes pontos: planejamento, ensaio do roteiro das perguntas, a 

experiência   da pesquisadora tanto quanto a dos entrevistados, o contexto político 

social e cultural que envolve a comunicação verbal e não verbal. (GÜNTHER, 2008). 

Tendo sido utilizado a técnica do Rapport, que nada mais é técnica usada para criar 

sintonia ou empatia com outra pessoa. 

No contexto da importância, cada entrevistado indicou outro potencial 

participante. As entrevistas obedeceram a um roteiro semiestruturado em anexo, 

foram gravadas em áudio e vídeo com a permissão dos entrevistados, que para tanto 

assinaram termo de consentimento de uso da imagem e voz. Os especialistas foram 

abordados por telefone, e-mail ou em reuniões presenciais ou via Skype, sendo-lhes 

preliminarmente apresentados uma explicação e os objetivos do tema da pesquisa, 

além da metodologia adotada, assim como as etapas do processo. 

Sendo está uma pesquisa qualitativa, que segundo Gaskell (2002), a finalidade 

real da pesquisa qualitativa não é quantificar opiniões de pessoas, mas ao contrário, 

compreender o espectro de opiniões, as diferentes representações do assunto em 

questão – e o que os justificam e os fundamentam. Embora as experiências possam 

parecer únicas ao indivíduo, as representações de tais experiências não surgem das 

mentes individuais; em alguma medida, elas são o resultado de processos sociais, e 

neste ponto, representações de um tema de interesse comum, ou de pessoas em um 

meio social especifico são, em parte, compartilhadas (GASKELL, op.cit.) 

A população da amostra dos entrevistados, foi distribuída da seguinte forma: 

profissionais do setor público nacional (analistas ambientais, gestores de unidades de 

conservação, ex – coordenadores de uso público do ICMBIO, ex- presidente do 

IBAMA, e professores universitários), profissionais do setor público internacional (  

Manager Forest Service US,  Professores, Profissionais do setor privado ( presidente 

de empresa concessionária de serviços em parques nacionais e empresários), e 
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representante  de Organização Não Governamental – ONG’s. Pesquisadores da NAI 

– Associação Internacional de Interpretação Ambiental). 

 Os pesquisadores do NAI – Associação Internacional de Interpretação 

Ambiental foram entrevistados durante a Conferência Internacional de Interpretação 

ocorrida no Rio de Janeiro, no período de 20 a 24 de maio de 2019. No Quadro 1, 

descreve se os equipamentos utilizados para registro e fotografia neste estudo. 

Seguindo as considerações observadas por Flick (2004), acerca da 

confiabilidade na pesquisa qualitativa, explicou se a constituição dos dados de 

maneira detalhada aos entrevistados. 

 

Quadro 1 - Equipamentos utilizados. 

Registro Equipamentos /Software 

Fotografia 
Câmera Samsung Telefone 

modelo S8 

Áudio 
Microfone Samsung Telefone 

modelo S8 

Limpeza de Áudio 

Audacity é um editor de áudio 
que pode gravar, reproduzir e 

importar/exportar sons nos formatos 
WAV, AIFF, MP3 e OGG. 

Edição de Imagem Gimp 

 

A investigação também levou em conta diversas experiências vivenciadas pela 

pesquisadora, inseridas no objeto investigado, por ocasião da atividade de docência 

ao longo dos últimos vinte anos. A pesquisadora teve oportunidade de visitar e estudar 

a estrutura da sinalização interpretativa, de parques nacionais nos Estados Unidos, 

Portugal, Espanha Argentina e Costa Rica. 

Quanto à análise dos dados coletados, optou-se pela técnica de análise de 

conteúdo que será detalhada no capitulo análise dos resultados. É uma técnica 

inspirada na abordagem de Bardin (2004), empregada de forma construtiva sem a 

preocupação de quantificar e apresentar frequências nas categorias, mas com 

objetivo principal de aprofundar sobre a temática da pesquisa. Bardin (2004) considera 

a análise de conteúdo como um “conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens”. 

Os resultados de uma pesquisa suscitam questões adicionais, que originam 

novas pesquisas para ratificar, refutar ou complementar as ‘visões construídas’, 
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possibilitando o acúmulo de experiências e o avanço do conhecimento (SIMAN; 

ROMAN NETO, 2010, p.83). A presente pesquisa, escolheu como estrutura 

metodológica a pesquisa empírica. 

A pesquisa empírica é a pesquisa dedicada ao tratamento da “face empírica e 

fatual da realidade, produz e analisa dados procedendo sempre pela via do controle 

empírico e fatual” (DEMO, 2000). Este tipo de pesquisa é valorizado pela possibilidade 

que oferece de maior materialidade às argumentações por mais tênue que possa ser 

a base fatual.  

 

4.2 Pesquisa Documental e Bibliográfica  

A primeira fase metodológica do trabalho, compreendeu pesquisa documental 

e bibliográfica relacionada ao tema sinalização como instrumento de intepretação 

ambiental em áreas protegidas abertas à visitação os Parques Nacionais Brasileiros. 

Nos dias de hoje, existem 73 parques nacionais, uma das categorias de unidades de 

conservação de proteção integral da natureza definidas na Lei do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza, encaixadas na categoria II pela IUCN. São 

administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente criada em 2007.  

Essa fase da pesquisa envolveu artigos científicos em periódicos 

especializados, análise de publicações, teses, anais de congressos, relatórios oficiais 

sobre o tema, documentos oficiais do Sistema Nacional dos Parques Nacionais 

Americanos. Assim, diante do exposto, e considerando o interesse e a pertinência em 

ampliar conhecimentos acerca da produção científica recente sobre sinalização e 

interpretação ambiental, foi realizado um estudo descritivo e documental com análise 

qualitativa sobre os artigos científicos publicados. Para a pesquisa foram 

considerados os artigos publicados no período de 2008 a 2018 nas seguintes bases 

de dados: Google Acadêmico, SciELO e Journal Ecotourism, Portal Capes, Scopus, 

Spell, Science Advances, e Redalyc, tendo sido descartados os sites que não 

apresentaram resultados. Em cada sítio de busca foram utilizadas as seguintes 

palavras chaves na língua portuguesa e foram acessadas as bases de dados nos 

campos: “ título”, “palavra-chave”, “ resumo”, “ corpo do texto”; os termos: 

interpretação ambiental e/ou Floresta da Tijuca, Interpretação Ambiental e/ou Parque 

Nacional da Tijuca, Sinalização Ambiental Floresta da Tijuca e Sinalização Ambiental 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Unidades_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Natureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Unidades_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Natureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_IUCN_de_Categorias_de_Gest%C3%A3o_de_%C3%81reas_Protegidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/IUCN
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Chico_Mendes_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Biodiversidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Meio_Ambiente_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
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Parque Nacional da Tijuca. O símbolo “+” representa que a busca levou em 

consideração a presença dos três termos conjuntamente, em quaisquer dos campos 

pesquisados. Foram adotados os mesmos critérios no levantamento da produção em 

relação a artigos publicados em inglês e em espanhol, com a devida tradução dos 

termos. Na sequência, de modo a obter maior precisão na pesquisa bibliográfica, o 

recorte temporal, utilizado foi de trabalhos publicados nos últimos cinco anos. 

Além de pesquisar sobre o tema relacionado a interpretação 

ambiental/sinalização é oportuno explicar que, foi utilizado como critério de escolha 

dos trabalhos a temática de trilhas interpretativas em unidades de conservação em 

áreas urbanas, devido à dificuldade em localizar trabalhos sobre o tema em questão. 

Como critério de seleção dos artigos, procedeu-se a sua leitura, no sentido de 

identificar se o objeto de estudo do artigo correspondia efetivamente. Todas as 

pesquisas foram filtradas para os periódicos com fator de impacto ou qualidade do 

artigo, nota Qualis da Capes superior ou igual a B3. Desse modo, foi feita a seleção 

apenas de artigos acadêmicos cujo o tema mais se aproximava da pesquisa de 

dissertação do autor. 

Tendo sido utilizado como critério de seleção trabalhos que apresentaram o 

tema Parque Nacional da Tijuca com Interpretação Ambiental, em um recorte temporal 

entre 2008 a 2018, a Tabela 1, apresenta os periódicos e a quantidade de artigos 

selecionados. A análise dos estudos selecionados junto à literatura nacional e 

estrangeira denota que, embora sejam relativamente poucos estudos na área de 

interpretação ambiental em unidades de conservação, há interesse crescente por 

parte dos pesquisadores a respeito do tema. Destaco que este estudo também tem 

objetivo contribuir com alternativas metodológicas mais adequadas aos interesses de 

pesquisa sobre a Sinalização como Instrumento de Interpretação Ambiental. Apesar 

de não ser um termo amplamente difundido como a “Educação Ambiental”, a 

Interpretação Ambiental vem ganhando crescente espaço em programas 

educacionais vinculados ao turismo, uma vez que possui caráter simultaneamente 

educativo e recreativo. 

 

 

Tabela 1 - Quantidade de artigos selecionados em periódicos, entre 2013 e 2018. 

Periódicos Quantidade de Artigos 

Revista de Aplicação CAPUERJ 1 
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Revista Sociedade e Natureza 1 
Revista Brasileira de Ecoturismo 1 
Revista Sociedade e Natureza 1 

Journal of Ecotourism 1 
Revista Turismo e Sociedade 2 

Revista Colombiana de Geografia 1 
Revista Olam Ciência e Tecnologia 1 

 

Após a leitura dos resumos dos artigos, verificou-se que, dos 52 artigos 

inicialmente selecionados, apenas 15 satisfaziam o critério estabelecido para esta 

pesquisa. É interessante destacar que as palavras chaves utilizadas aparecem em 

todas as bases bibliográficas. Mas os artigos apresentam o objeto de pesquisa 

diferente de interpretação ambiental/sinalização. A abordagem dos artigos baseava-

se em outros temas tais como: regeneração florestal, espécies em extinção, sucessão 

de espécies na Mata Atlântica, Paisagismo Social e Uso de Plantas Medicinais. O 

Quadro 2 apresenta breve caracterização para cada artigo selecionado junto aos 

periódicos, do total dos 15 selecionados, apenas 9 aproximam se do tema do 

pesquisador. 

De forma geral, é destacada a importância entre a comunicação efetiva entre o 

visitante/turista e a natureza, sendo a interpretação ambiental uma estratégia que 

colabora na conciliação entre a conservação e o desenvolvimento do turismo 

sustentável. 
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Quadro 2 - Caracterização dos artigos selecionados. 

Nr. Referência Caracterização do Artigo 

11 ROCHA. et al (2017) 
Analisam trabalhos no Brasil e exterior sobre 
sinalização como instrumento de educação e 

interpretação patrimonial 

22 
MURTA e GOODEY 

(2002). 

Apontam a técnica interpretativa que permite ao 
visitante deixar de ser um estranho e sinta-se parte 

do lugar. 

33 MALTA.R.R.(2009) 

Investigam o perfil dos visitantes do Parque Nacional 
da Tijuca, e analisam a reação dos visitantes na 

Floresta da Tijuca, quanto à percepção do ambiente 
visitado 

44 IKEMOTO (2008). 
Discute a importância do ordenamento da visitação e 

a Educação e Interpretação Ambiental (IA). 

55 
HANAI e NETTO 

(2006, p. 211) 

Apresentam a importância da existência de 
instalações ecoturísticas em espaços naturais de 
visitação como meio de propiciar a percepção e a 

interpretação ambientais 

66 
MUNRO J, A. 

MORISSON (2008) 
Comparativo entre as diferentes abordagens de 
implementação dos programas interpretativos. 

77 
NASCIMENTO, S.R 

(2017) 

Avaliação dos programas de Educação Ambiental e 
atividades interpretativas pelos visitantes em três 

unidades de conservação na cidade do Rio de 
Janeiro, dentre elas o Parque Nacional da Tijuca. 

89 
BURGOS DELGADO, 

A et al (2013) 

Investigação teórica e metodológica da interpretação 
do patrimônio, com a intenção de refletir sobre as 

áreas protegidas. 

 

Murta e Albano (2002) apontam que a técnica interpretativa permite ao visitante 

deixar de ser um estranho e sinta-se parte do lugar. Já Munro, J, A. Morisson (2008) 

fazem um comparativo entre as diferentes abordagens interpretativas sobre a 

Interpretação Ambiental desde Parques Nacionais nos EUA, com o primeiro parque 

Yellowstone, discutem a cronologia da implantação e implementação dos programas 

educativos. 

Quanto a Rocha, Marcelo et al (2017), os autores propõem descrever 

necessidade em sensibilizar os visitantes quanto a importância da Serra do Curral, 

espera-se que a sinalização seja um instrumento de educação patrimonial. É 

interessante ressaltar que não se discute em primeiro plano a questão ambiental. Os 

autores realizaram a análise de trabalhos no Brasil e exterior, mas não foram citados 

quais os Parques Nacionais foram estudados. 

Em Malta (2009), o autor tem como objetivo principal caracterizar o perfil dos 

visitantes do Parque Nacional da Tijuca, analisar a reação dos visitantes na Floresta 
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da Tijuca e a percepção quanto ao ambiente visitado. Inicialmente, através de 

questionários semiestruturados, os visitantes declaravam informações 

socioeconômicas e respondiam a questões referentes a sua visitação. Podiam 

também expressar suas sensações, valores e significados através de perguntas 

abertas que buscavam avaliar sua percepção ambiental. A amostra considerou 

apenas visitantes moradores na cidade do Rio de Janeiro. Foram aplicados 228 

questionários, entre janeiro e dezembro de 2006, em três pontos na Floresta da Tijuca: 

Largo do Bom Retiro, Cascatinha e Meu Recanto. A Floresta da Tijuca é muito 

valorizada como área de lazer para a população carioca, embora ainda seja 

desconhecida por boa parte da população. Os resultados da pesquisa revelaram um 

público mais homogêneo, formado por grupos organizados por agências de turismo, 

escolas, academias, e frequentadores habituais, usuários dos dias de semana que 

vêm praticar exercícios físicos ou procuram descanso e sossego. Diante dos 

resultados apresentados dos pesquisadores entende-se a importância da Floresta da 

Tijuca dentro do Parque Nacional. De acordo com objetivos da criação dos parques 

nacionais, estes devem ter sinalização interpretativa para melhoria da comunicação 

entre o visitante e o ambiente. O ordenamento da visitação e a Educação e 

Interpretação Ambiental (IA) têm, nesse contexto, papel fundamental em direcionar as 

ações do homem sobre o território, de forma a minimizar os impactos ambientais 

através do monitoramento e manejo dos recursos naturais e a sensibilização dos 

visitantes e da comunidade do entorno, segundo Okamoto (2008).  

Entretanto para Hanai e Netto (2006, p. 211), os programas interpretativos 

estruturados de visitação, com roteiros adequados, não só promovem a 

conscientização ambiental, como enriquecem a visitação. 

Para finalizar, apresenta se Tubb, Katherine (2003) em “An evalution of the 

effectiveness of interpretation within Dartmoor National Park inreaching the goals of 

sustainable tourism development”. A pesquisa usou de metodologia quantitativa de 

caráter exploratório e descritivo direcionada aos gestores das trilhas interpretativas. 

Trata se de parque nacional no Reino Unido o objeto de estudo. 

 A autora usou na sua pesquisa questionários e comparando as respostas das 

amostras pré e pós visita, revelou que o material interativo desempenhava um papel 

vital na eficácia das mensagens interpretativas. Entre as limitações desta pesquisa 

bibliográfica, salienta-se o fato de as bases de dados consultada, muitas das vezes, 

terem iniciado a disponibilização de artigos em datas mais recentes, sendo assim, 
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podem existir produções anteriores não encontradas neste levantamento. Outro fato 

é que alguns artigos não foram disponibilizados para acesso livre nas bases 

consultadas, não sendo, por este motivo, objeto de análise.  

Realizou-se verificação preliminar por meio de pesquisa investigativa e 

exploratória, de forma a abordar o problema e obter informações para uma análise 

mais precisa. Os resultados de uma pesquisa suscitam questões adicionais, que 

originam novas pesquisas para ratificar, refutar ou complementar as ‘visões 

construídas’ possibilitando o acúmulo de experiências e o avanço do conhecimento 

(SIMAN; ROMAN NETO, 2010). 

Este estudo se propõe a aplicar a técnica de análise de conteúdo popularizada 

por Bardin (1977), caracterizada como um estudo de natureza descritiva, que aqui é 

aplicada e abordada no próximo capítulo. 

 

4.3 Análise dos Dados  

A metodologia utilizada para a análise dos dados desta pesquisa qualitativa é 

da Análise de Conteúdo. Na metodologia de constituição dos dados da pesquisa do 

projeto de dissertação de mestrado, procurou se investigar a sinalização interpretativa. 

Sinalização Interpretativa é uma classe de “sinalização que tem como objetivo 

apresentar aspectos culturais ou naturais da unidade de conservação aos visitantes, 

podendo ser utilizada em atividades com condução obrigatória ou facultativa” 

(ICMBIO,2018). 

A análise de conteúdo é uma metodologia mais integrada na pesquisa 

qualitativa de mensagens e informações. Por ser uma metodologia de pesquisa usada 

para descrever e interpretar conteúdos de várias classes de documentos, entrevistas, 

jornais, revistas, textos. A análise conduzirá a descrições sistemáticas, qualitativas e 

quantitativas e ajuda a reinterpretar mensagens, atingi um maior grau de 

compreensão dos significados em um nível maior do que as leituras comuns. 

Esta pesquisa é configurada como pesquisa qualitativa, onde se tomou como 

referência os estudos de Denzin e Lincoln (2006), Bogdan e Bilken (1994), Chizzoti 

(1991), e Denker (1998), ”…a pesquisa qualitativa é especialmente indicada para 

situações em que a teoria não é suficiente para solucionar o problema e o pesquisador 

necessita buscar em campo as variáveis que serão consideradas na análise” 
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Segundo, Moraes (1999), “a análise de conteúdo, em sua vertente qualitativa, 

parte de uma série de pressupostos, os quais, no exame de um texto, serve, de 

suporte para captar seu sentido simbólico”. Um texto, uma entrevista contêm muitos 

significados e conforme colocam Olabuenga e Ispizua (1989, p.185): 

   

a) O sentido que o autor pretende expressar pode coincidir com 

o sentido percebido pelo leitor do mesmo; 

b) O sentido do texto poderá ser diferente de acordo com cada 

leitor; 

c) Um mesmo autor poderá emitir uma mensagem, sendo que 

diferentes leitores poderão capta-las com sentidos 

diferentes; 

d) Um texto pode expressar um sentido do qual o próprio autor 

não esteja consciente 

 

Além destes significados apresentados pelos autores acima é importante 

destacar que sempre será possível investigar textos ou quaisquer classes de 

documentos dentro de múltiplas perspectivas. Podendo ser categorizadas as frases, 

as expressões regionais, as conotações, as interpretações políticas, sociológicas ou 

psiquiátricas. 

Seguindo as considerações observadas por Flick (2004), acerca da 

confiabilidade na pesquisa qualitativa, explicou se a constituição dos dados de 

maneira detalhada, e os objetivos gerais da pesquisa a todos os entrevistados. 

Dessa forma, nesta pesquisa qualitativa, foram registradas doze entrevistas 

com os especialistas da temática ambiental, a técnica utilizada foi a de Painel de 

Especialistas. A confiabilidade da pesquisa é o registro e a documentação dos dados, 

e a partir destes as possíveis interpretações. Após a coleta dos dados, as perguntas 

abertas foram codificadas. Essas questões permitiam aos respondentes se 

expressarem livremente, sem terem que escolher entre opções predefinidas, o que 

contribuiu com um caráter qualitativo para a pesquisa. 

Após ter ouvido diversas vezes, as entrevistas foram transcritas. É importante 

entender que as transcrições não são uma mera reprodução das gravações, mas sim 

uma busca por apresentar os signos, as frases interrompidas, as exclamações, as 
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contrariedades e os suspiros ou seja o que está por detrás dos discursos e mensagens 

não verbais. 

A transcrição das entrevistas via Skype e presenciais, compõe cerca de um 

total de 150 horas, baseada nas partes relevantes da pesquisa em questão. 

A preparação do material se fez pela “edição “das entrevistas transcritas. O 

exemplo que se segue, mostra o recorte de cinco entrevistas da série das doze 

realizadas. A pergunta norteadora   foi:  

A Sinalização Interpretativa é um instrumento eficaz e eficiente para atingir 

todos os públicos de turistas e visitantes 

Entrevistado 1.  
Sim, a placa tem quer   ser   interessante para 

despertar o interesse do visitante/turista no meio 
visitado. Como nos parques nacionais brasileiros por 
exemplo. Falta este instrumento para “conectar com 
o ambiente “ 

 
Entrevistado 2. 
Sem dúvida! É o principal instrumento de 

Interpretação Ambiental. Mas não se presta para 
todas as trilhas.  

 
Entrevistado 3  
A sinalização interpretativa se você baixar no 

grau mais singelo como por exemplo: não jogue lixo, 
não colha plantas. Sim atinge todos os públicos 

 

Entrevistado 4  
Não, ela é uma ferramenta, mas não atinge 

todos os públicos. Ela não serve para todo mundo, 
uma sinalização interpretativa não atinge todos os 
públicos. 

 
Entrevistado   5 
Então assim, quando a gente fala de 

interpretação ambiental nestes espaços naturais, a 
gente tem basicamente duas maneiras de fazer 
interpretação: pessoal e não pessoal. Eu vejo que 
atinge todos os públicos. 
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5  SUSTENTABILIDADE TURISTICA  

A difusão da temática da sustentabilidade está presente em todas as 

discussões no mundo contemporâneo. Perguntar sobre o que é de fato 

sustentabilidade para muitos ainda não está claro. Tendo em vista primeiro   ser 

necessário compreender a concepção de desenvolvimento sustentável, o que implica 

em um novo paradigma das sociedades na atualidade. 

 

5.1 O Desenvolvimento Sustentável Para o Turismo 

É importante apresentar a noção de Desenvolvimento Sustentável quando se 

discute o turismo, um desenvolvimento baseado em relações de respeito e em que a 

sociedade teria que desenvolver a capacidade de alcançar o desenvolvimento 

sustentável e atender às necessidades presentes sem comprometer a capacidade das 

gerações vindouras de atenderem às suas próprias necessidades. Para a 

Organização das Nações Unidas (ONU) - Desenvolvimento Sustentável é um modelo 

que compatibiliza necessidade de crescimento, redução da pobreza e conservação 

ambiental. 

Estas foram as primeiras definições de sustentabilidade, contudo a 

compreensão sobre a sustentabilidade   enfatiza diversos padrões. Dependendo do 

local, região ou destino turístico. E abarca as seguintes dimensões: ambiental, social 

e econômica, e deve ser estabelecido um equilíbrio adequado entre estas três 

dimensões para garantir a sua sustentabilidade a longo prazo. 

Mas a apropriação somente dos termos não significa necessariamente em 

engajamento em práticas sustentáveis que garantam e sustentabilidade.  No caso 

especifico do turismo e de seus segmentos que tem uma capacidade avassaladora 

de transformar os ambientes sejam eles naturais e artificiais é necessário colocar em 

prática a perspectiva de sustentabilidade, e para tanto se exige conhecimento sobre 

as relações entre a sociedade, economia e principalmente das políticas ambientais. O 

turismo se bem concebido e bem gerido pode contribuir com as três dimensões do 

Desenvolvimento Sustentável, criar exemplos e gerar oportunidades comerciais. 
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O turismo segundo a Organização Mundial de Turismo – UNWTO1 tem 

experimentado um continuo crescimento e uma profunda diversificação, até converter 

se em um dos setores que crescem com rapidez no mundo. Atende a necessidade do 

mercado e cria novos produtos turísticos tais como o ecoturismo que tem como base 

do produto os atrativos naturais, turismo cultural, turismo de aventura, turismo de base 

comunitária, turismo de experiência dentre outros.  

No turismo a busca pela sustentabilidade equivale a oportunidade de 

redesenhar ambiente, natureza e meio ambiente, através de ações que qualificam a 

utilização de bens e serviços gerando benefícios para todos. 

O turismo inclui-se entre os setores entendidos como motrizes do 

desenvolvimento para determinadas regiões. Dito de outra forma, o turismo – 

planejado e sustentável – reconhecidamente possui um grande potencial de promovê-

lo. Isso se deve, sobretudo, ao fato de o turismo sustentável gerar fluxo de divisas 

entre uma região teoricamente mais rica, para outra, em tese, desfavorecida (BENI, 

2004).  

Mas afinal de que forma é conceituado o Desenvolvimento Sustentável? 

Desenvolvimento Sustentável é um modelo de desenvolvimento que compatibiliza a 

necessidade de crescimento, redução da pobreza e conservação ambiental. Os 

pontos vitais do Desenvolvimento Sustentável são: 

 A sustentabilidade do ambiente assegura a compatibilidade do 

desenvolvimento com a manutenção dos processos ecológicos 

essenciais, bem como a diversidade e recursos biológicos; 

 A sustentabilidade social e cultural assegura que o desenvolvimento 

aumenta o controle das pessoas sobre as suas vidas, é compatível com 

a cultura e os valores morais do povo por ele afetado e que mantém e 

fortalece a identidade da comunidade; 

 A sustentabilidade econômica assegura que o desenvolvimento é 

economicamente eficaz e que os recursos são geridos de modo que 

possam suportar as gerações futuras. 

 

                                            
1 World Tourism Organization . Disponível em :<http://www2.unwto.org/ >acesso em: 10 

mar.2018. 

http://www2.unwto.org/
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O turismo, seja ele o convencional ou ecoturismo, é muitas vezes apresentado 

e divulgado como uma atividade promotora do desenvolvimento sustentável.  De 

acordo com WWF2–Brasil, o conceito para Desenvolvimento Sustentável é:  

É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração 
atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades 
das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os 
recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial 
Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas 
para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o 
desenvolvimento econômico e a conservação ambiental (WWF, 2018). 

 

A questão do desenvolvimento sustentável na atividade turística pode ser 

compreendida através do conceito de turismo sustentável, que deriva do de 

Desenvolvimento Sustentável introduzido pelo Relatório Brundtland em 1987. 

Segundo a Organização Mundial de Turismo -UNWTO, Turismo Sustentável é 

definido como o que atende às necessidades dos turistas de hoje e das regiões 

receptoras ao mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades para o futuro. 

É visto como condutor ao gerenciamento do todos os recursos, de tal forma que 

as necessidades econômicas, dos processos ecológicos essenciais, das diversidades 

biológicas e dos sistemas que garantam a vida. 

O turismo sustentável não representa uma forma especial de turismo, na 

verdade todas as formas de turismo deveriam ser sustentáveis. A sustentabilidade do 

turismo é consequência se for planejando sob os pontos vitais do Desenvolvimento 

Sustentável apresentados na Figura 1. 

                                            
2 WWF   - O World Wide Fund for Nature é uma Organização não governamental internacional que atua nas áreas 
da conservação, investigação e recuperação ambiental, anteriormente chamada World Wildlife Fund, nome oficial 
ainda em uso nos Estados Unidos e Canadá. Disponível em  : <http://www.wwf.org.br >acesso em 7.maio.2019. 

http://www.wwf.org.br/


38 
 

Figura 1 - Ciclo do Desenvolvimento Sustentável. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O desenvolvimento do turismo deve levar em consideração a democratização 

de oportunidades como na oferta de empregos, por exemplo, oriundo das atividades 

turísticas, a participação das comunidades do entorno dos destinos turísticos e na 

gestão turística, ou seja, a inclusão social. 

O turismo sustentável tem um papel de destaque no fomento a sensibilização 

de incentivar um estilo de vida mais saudável assim como melhor compreensão 

acerca dos processos biológicos e na importância da manutenção dos ecossistemas. 

Potencializa a sensação de pertencimento   aos turistas e visitantes. São considerados 

os seguintes critérios para um turismo sustentável: 

a) Ecologicamente aceitável ao longo prazo; 

b) Financeiramente viável; 

c) Justo para as comunidades locais, sob um ponto de vista social e ético; 

d) Conservar as tradições e heranças culturais  

e) Melhorar a qualidade de vidas das comunidades locais. 

A Organização Mundial do Turismo (UNWTO) ressalta o turismo, uma das 

maiores atividades econômicas do mundo como uma ferramenta chave para contribuir 

com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS apresentados na Figura 2, 

foram definidos como uma meta para o planeta até o ano de 2030. 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, também conhecidos 

como Objetivos Globais, são um chamado universal contra a pobreza, proteção do 

planeta para garantir que todas as pessoas tenham paz e prosperidade.  
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Esses 17 Objetivos foram construídos com o sucesso dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, incluindo novos temas, como a mudança global do clima, 

desigualdade econômica, inovação, consumo sustentável, paz e justiça, entre outras 

prioridades. 

Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da 

pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, 

redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de 

produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso 

sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico 

inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros. Dividida em quatro dimensões: 

Social: relacionada às necessidades humanas, de saúde, educação, melhoria 

da qualidade de vida e justiça. 

Ambiental: trata da preservação e conservação do meio ambiente, com ações 

que vão da reversão do desmatamento, proteção das florestas e da biodiversidade, 

combate à   desertificação, uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos até a 

adoção de medidas efetivas contra mudanças climáticas. 

Econômica: aborda o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a produção 

de resíduos, o consumo de energia, entre outros. 

Institucional: diz respeito às capacidades de colocar em prática os Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável - ODS. 
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Figura 2 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

Fonte : < https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>acesso em:17out.2019 

 

 

 

 

 

 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/%3eacesso
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6  TURISMO SUSTENTÁVEL E A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE  

Segundo o estudo intitulado, Turismo em parques nacionais e a conservação 

da natureza publicado pelo Instituto Semeia em 20153.  Dentre os benefícios do 

turismo, estão a diminuição das atividades ilegais, como a caça, desmatamento e 

ocorrência de incêndios em 60% dos parques nacionais brasileiros. O turismo não é 

um fator degradante da biodiversidade dos parques e áreas verdes como a Floresta 

da Tijuca. Mesmo diante do baixo índice de monitoramento da visitação, observa se 

uma clara sensação de conservação da biodiversidade, independentemente do 

número de visitantes. O turismo pode e deve ser uma importante ferramenta de 

conservação da biodiversidade.  

Observando a Figura 3 podemos pensar na dimensão da sustentabilidade com 

a visão do mirante na trilha do Cartão Postal no Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

(RJ), associada a ideia de ambiente e sustentabilidade.  

 

Figura 3 - Trilha Cartão Postal Parque Nacional da Serra dos Órgãos. 

 

Fonte: a autora 

 

 

Principalmente pela oferta do serviço de Planos e Programas de Educação e 

Interpretação Ambiental, estes programas poderão colaborar na promoção do 

                                            
3 O Semeia é uma instituição sem fins lucrativos que, desde 2011, trabalha pela missão de transformar as áreas 
protegidas em motivo de orgulho para todos os brasileiros. http://www.semeia.org.br/publicacoes.php acesso  em 
10 10 2019. 

 

http://www.semeia.org.br/publicacoes.php
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entendimento das relações com o meio ambiente, e também desenvolver habilidades 

que tornem os atores sociais capazes de participarem dos problemas ambientais.  De 

modo a estimular a formação de uma consciência na população, e principalmente dos 

moradores do entorno das áreas abertas a visitação. Diminuindo assim o sentimento 

de exclusão na tomada de decisão experimentado por esses moradores. 

As experiências dos turistas e visitantes podem ser transformadoras 

contribuindo para o crescimento pessoal e bem-estar das pessoas, incutindo ao 

mesmo tempo um maior sentido de apoio e cuidados a área visitada como no caso o 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Este Parque Nacional está situado dentro de 

uma grande malha urbana, com diversas comunidades no entorno.   

Dentre as modalidades de turismo existentes, o turismo de aventura, o 

ecoturismo, e o turismo cultural oferecidas no parque aparecem como estratégias de 

desenvolvimento sustentável, na medida em que há a preocupação em aliar o 

desenvolvimento e o crescimento. Assim como conjugar o desenvolvimento 

econômico com a melhoria da qualidade de vida, saúde, emprego, segurança, 

preservação e conservação do ambiente. 

A dimensão ambiental do turismo pressupõe que o turismo e o meio ambiente 

estejam intrinsicamente relacionados. Se considerarmos de um lado o ambiente 

natural e do outro o ambiente construído, os responsáveis pela consolidação dos 

atrativos.  

Estes posteriormente serão transformados em produtos e oferecidos à 

demanda. É imprescindível levar em conta que a atividade turística causa impactos. 

Apesar de vários autores, ressaltarem os efeitos negativos do turismo nos ambientes 

naturais, é preciso reconhecer que a degradação ambiental não interessa ao turismo, 

muito pelo contrário.  

A degradação dos destinos turísticos provocada pelo turismo contraria a 

máquina da reprodução da atividade. O turismo pode, é deve ser indutor de 

conservação e preservação dos atrativos naturais e artificiais. Nos últimos vinte anos 

o interesse em praticar turismo sustentável cresce no Brasil, em recente pesquisa feita 

pelo site Booking.com, 75% dos brasileiros declaram e se sentem determinados a 

fazer escolhas sustentáveis de viagem em comparação ao ano de 2018.  

No relatório de viagens sustentáveis realizada em 2019, também pelo site 

Booking.com, mais da metade dos viajantes relatam estar ainda mais determinados a 

fazer escolhas de viagens sustentáveis do que um ano atrás. 
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Segundo o Ministério do Turismo, 6,62 milhões de turistas estrangeiros 

visitaram o Brasil no ano de 2018. Desses pelo menos 500 mil vieram em busca do 

segmento de turismo ecológico ou de aventura. Este nicho de mercado é considerado 

extremamente lucrativo. O praticante de ecoturismo é o que em média mais gasta 

para viajar. E não se importar em pagar mais para ter acesso aos atrativos naturais 

de beleza exuberante e também para a preservação delas.  

O Brasil país de inúmeras belezas, de dimensões continentais e com uma gama 

diversas de cenários, pode e deve investir no segmento de turismo sustentável, de 

acordo com os preceitos do Desenvolvimento Sustentável para se posicionar melhor 

no mercado principalmente internacional. Podendo competir em atratividade natural, 

com destinos como a Costa Rica país doze vezes menor que o Brasil, e a África do 

Sul.  

A importância do desenvolvimento do turismo nos parques nacionais brasileiros 

como o Parque Nacional da Tijuca e em especial a Floresta da Tijuca está 

intrinsicamente ligado a conservação da biodiversidade. Ou seja, o turismo e seus 

segmentos dependem da qualidade da conservação e preservação da biodiversidade 

no Brasil. 

Finalmente, demonstrou se nesta seção que há espaço para a implementação 

do turismo sustentável assim como o incremento de visitantes nos parques nacionais, 

sem que ocorra o comprometimento da conservação da biodiversidade. Contudo, 

destaca-se que, se os parques oferecessem melhor infraestrutura para o turismo, 

haveria uma melhor integração entre os diversos setores econômicos, contribuindo 

para assim para a economia regional, levando para a benefícios sociais, econômicos 

e ambientais. 

Estes benefícios tão almejados podem ser maximizados, sobretudo nas 

unidades de conservação a partir do momento que há condições de fruição 

maximizadas e, para isso, a sinalização turística e interpretativa é de suma 

importância, conforme trabalhado no próximo capitulo. 
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7  SINALIZAÇÃO TURÍSTICA: SINALIZAÇÃO INTERPRETATIVA  

“Através da interpretação, a compreensão: através de 

compreensão, a apreciação, e através da apreciação, a 

proteção” (FREEMAN TILDEN) 

A sinalização turística, contribui para a percepção do visitante, na medida que 

transmite informações sobre o lugar, como a fauna, flora, patrimônio cultural, pontos 

geológicos dentre outros. Contribui desta maneira para a valorização, conservação, 

preservação e divulgação dos espaços verdes como a Floresta da Tijuca.  

 

7.1 Sinalização Turística 

A sinalização turística também faz parte do marketing turístico e estaria assim 

compreendida entre todas as ações que visam captar e manter fluxos de turistas 

(Barreto Filho, 2001). Segundo o autor, “a sinalização turística é um exemplo imediato 

que beneficia os habitantes e os visitantes. [...] facilita a chegada e saída do turista, 

assim como seus deslocamentos durante sua estadia em determinado local” (Barreto 

Filho, 2001). Portanto, sem ela se tornaria inviável a promoção de qualquer produto, 

equipamento ou serviço turístico. 

Segundo a EMBRATUR 4(2001), é por meio da sinalização (Figura 4) que são 

oferecidas as informações que darão ao visitante um senso de posicionamento 

espacial. Dessa forma, “essa comunicação, que ocorre por meio de placas, deve se 

dar de forma mais abrangente possível e estar em total conformidade com os demais 

sistemas de circulação e sinalização viárias locais” (EMBRATUR, 2001). p.14). O 

objetivo deste guia é, portanto, criar uma unidade de sinalização em todo o território 

brasileiro, proporcionando também um modelo igual ao implementado nos principais 

destinos turísticos mundiais. Essa padronização é de extrema importância, pois 

possibilita o reconhecimento imediato dos pictogramas, facilitando o deslocamento 

tanto de visitantes quanto dos próprios moradores. 

 

                                            
4 A EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo - é a autarquia especial do Ministério do Turismo responsável pela 
execução da Política Nacional de Turismo no que diz respeito a promoção, ao marketing e ao apoio à 
comercialização dos destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado internacional.  
http://www.embratur.gov.br/lai_embratur_secom/opencms/menu/embratur/quemsomos.html acesso em: 03 
out.2019. 

http://www.embratur.gov.br/lai_embratur_secom/opencms/menu/embratur/quemsomos.html
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Figura 4 - Sinalização de direção Parque Estadual do Papagaio (MG). 

 

Fonte: a autora 

 

As placas que constituem a sinalização de orientação turística devem obedecer 

a um conjunto de critérios, de modo a garantir a imediata identificação e assimilação 

das mensagens, além de seguir uma padronização quanto a “cores e formas, o 

cumprimento dos parâmetros de dimensionamento e de composição dos elementos 

gráficos e a obediência aos princípios de aplicação das placas” (EMBRATUR, 2001). 

As placas devem ser direcionadas de acordo com as necessidades e o contexto em 

que se encontra o visitante, ou seja, para cada demanda há um tipo de placa 

específica, que pode ser de Identificação de Atrativo Turístico, Placa Indicativa de 

Direção, Placa Indicativa de Distância ou Placa Interpretativa. 

A sinalização turística é bastante importante nos destinos turísticos, para 

informar, direcionar, e é uma ferramenta essencial na interpretação do ambiente. A 

sinalização turística, como destaca Murta e Goodey (1995), foi inicialmente introduzida 

na Europa e nos Estados Unidos, de forma a contribuir com a interpretação do 

patrimônio ambiental e cultural, atentando para um número crescente de visitantes, 

em contrapartida à necessidade de valorização social e econômica dos atrativos 

turísticos. 

Em Souza (2006), é apontada a preocupação em preencher a ausência de 

aportes educacionais, principalmente aqueles relacionados ao legado histórico e 

cultural, possibilitando democratizar o acesso aos principais atrativos e estimular sua 

interpretação, compreensão e valorização, dos espaços visitados. 

A sinalização turística (Figura 5), tem como finalidade ilustrar de forma geral 

todo o espaço a ser consumido pelo turista e visitante durante a experiência da 

visitação, buscando promover a direção, orientação, informações, e ser, 
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principalmente, um canal de comunicação. (TAVARES, K. 1999; VASCONCELLOS, 

J. 1997). 

Contudo em se tratando de visitação a ambientes frágeis como a Floresta da 

Tijuca. A sinalização interpretativa, como parte da sinalização turística se bem 

planejada influência na dinâmica do turismo e agrega valor ao atrativo/produto 

turístico. Além de prevenir os impactos negativos advindos da visitação turística. 

 

Figura 5 - Sinalização Turística em Alagoa (MG). 

 

Fonte: a autora 

 

Para alcançar os objetivos da criação e da visitação nas unidades de 

conservação federais e de seus atributos, O Instituto Chico Mendes - ICMBIO, lançou 

em 2014, o Manual de Sinalização de Unidades de Conservação Federais, cuja 
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principal finalidade é elaboração de um Projeto de Sinalética e Interpretação em 

Unidades de Conservação. 

De modo a definir todo o sistema a ser implantado, em até três idiomas, 

utilizando o menor número possível de sinais e ainda respondendo a questões 

essenciais como informar claramente aos visitantes e demais usuários que estão 

dentro de uma área protegida e que devem se portar de acordo com determinados 

princípios, ajudar a que todos cheguem com segurança ao seu destino e, finalmente, 

garantir a proteção visual, ambiental e cultural da Unidade de Conservação. 

Na sequência foram lançadas as orientações do Manual de Sinalização de 

Trilhas, publicado no ano de 2018 pelo Instituto Chico Mendes -ICMBIO órgão 

responsável pela gestão das Unidades de Conservação no Brasil. Logo a Floresta da 

Tijuca, sendo um setor de uma unidade de conservação, deve seguir as orientações 

do Manual de Sinalização de Trilhas, observando as orientações do Manual de 

Sinalética.  

Segundo o referido manual de Sinalização de Trilhas, são as trilhas as mais 

procuradas pelos turistas e visitantes das unidades de conservação no Brasil. Deste 

modo o ICMBIO tem como objetivo através desta publicação “Incentivar e “promover 

a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o 

turismo ecológico”. Esta é uma das atribuições legais do Sistema Brasileiro de 

Unidades de Conservação - SNUC, cujo objetivo principal é conservar a 

biodiversidade brasileira. O manual apresenta as seguintes classes de sinalização das 

trilhas: 

a) Sinalização de entrada de trilha  

b) Sinalização de percurso  

c) Sinalização de destino  

d) Sinalização de distância percorrida 

e)  Sinalização educativa/ regulatória  

f) Sinalização interpretativa  

g) Sinalização emergencial 

Considerando a importância de compreender as classes de sinalização das 

trilhas elencados pelo Manual. Será apresentado a funcionalidade de cada uma das 

classes abaixo: 

a) Sinalização de entrada de trilha. O manual aponta as placas de entrada de 

trilha devem ser bilíngues (português e inglês) e seu objetivo é informar aos 
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usuários (Figura 6), de forma clara, as características mais importantes da 

trilha como sua distância, duração, nível de exigência física, atrativos ao 

longo do percurso e explicações sobre a sinalização adotada, além 

informações regulatórias e de segurança para os usuários, como uma lista 

de contatos de emergência (Samu, Bombeiros, Polícia, administração da 

unidade etc).  

 

Figura 6 - Sinalização de Entrada de Trilha. 

 

Fonte: a autora 

 

b) Sinalização de percurso. Segundo o manual a “sinalização de 

percurso forma, juntamente com a placa base da trilha”, o conjunto 

mínimo e essencial de sinalização de uma trilha.  

c) Sinalização de destino. Para o manual “um destino é um ponto 

notável ao longo da trilha, que pode ser um atrativo, um equipamento 

de apoio aos visitantes ou uma feição topográfica que seja de 

passagem desejável ou obrigatória pelo visitante na trilha”.  
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d) Sinalização de distância percorrida. No manual esta sinalização 

“indica as distâncias entre o ponto sinalizado e um ou mais destinos 

ao longo do percurso da trilha (Figura 7). Essa sinalização não é 

obrigatória, mas desejável, pois contribui para a sensação de 

segurança do visitante ao percorrer a trilha”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora  

 

Fonte: a autora 

 

e) Sinalização educativa/regulatória. Esta é uma classe muito 

importante se bem planejadas. Tendo vista que essa classe de 

“sinalização busca estimular no visitante um determinado 

comportamento ou atitude, informando um perigo, induzindo uma 

conduta ou estabelecendo a proibição de certas ações”  

Para Monteiro (2005), por exemplo, placas do tipo “Proibido Entrar” incomodam 

a maioria das pessoas, enquanto uma placa que diga “Caminho fechado para permitir 

a regeneração da vegetação” pode incentivar as pessoas a aceitar uma outra 

alternativa. A Figura 8 mostra uma placa com uma justificativa neste aspecto. 

Figura 7 - Sinalização de distância percorrida. 
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Figura 8 - Sinalização Regulatória. 

 

Fonte: a autora 

 

f) Sinalização interpretativa:  Este tipo de classe de “sinalização que 

tem como objetivo apresentar aspectos culturais ou naturais da 

unidade de conservação aos visitantes, podendo ser utilizada em 

atividades com condução obrigatória ou facultativa. Visa transmitir 

mensagens que provocam conexões emocionais entre a natureza e 

o público. Necessitam de um projeto interpretativo específico, 

independente do projeto de sinalização geral e das orientações 

previstas no manual geral de sinalização.” 

g) Sinalização de emergencial:  este tipo de “sinalização emergencial 

é uma ação da gestão da unidade de conservação em resposta a um 

fato não previsto que interfira no manejo da trilha ou que tenha 

consequências para a segurança dos visitantes. São motivos para 

sinalização emergencial, por exemplo, um deslizamento de terra, a 

queda de uma ponte, uma enchente, a presença de animais 

perigosos (p/ex: abelhas) ou qualquer outro fato que obrigue a 
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manutenção imediata da trilha, seu fechamento ou alguma 

necessidade de informação especial para os visitantes”  

A sinalização interpretativa objeto deste estudo é, um dos tipos de sinalização 

turística como exposto acima.  Caracteriza se por elementos como os sinais, e os 

signos que estão envolvidos em qualquer processo de comunicação. Para Camargo 

(2018) quem dá sentido à comunicação é o emissor – receptor, de vez que o sentido 

só se estabelece quando há concordância prévia entre os elementos de comunicação. 

O mesmo é compreendido por Lyon (1987 apud BONINI, 2001, P.67) sobre a 

troca de informações quando se refere:  

Um sinal é transmitido de um emissor para um receptor (ou grupo de 
receptores através de um canal de comunicação. O sinal terá uma 
determinada forma e passará um determinado significado (ou 
mensagem). A conexão entre a forma do sinal e o seu significado é 
estabelecido pelo que (num sentido bastante geral do termo) 
normalmente se chama semiótica o código: a mensagem é codificada 
pelo emissor e decodificado pelo receptor. 

 

Destaca-se a necessidade em se estabelecer a comunicação com o visitante, 

ampliando o seu conhecimento. Ativando a sua memória fazendo conexões, de modo 

a entender melhor o presente. O homem sempre buscou se comunicar desde dos 

primórdios, há os “sinais “da comunicação em diversos sítios arqueológicos – as 

pinturas rupestres datadas de 43 mil anos atrás no Parque Nacional da Serra da 

Capivara no Piauí, no nordeste do Brasil. 

As formas de comunicação surgiram antes mesmo dos seres humanos 

sistematizarem a fala. Os sinais, métodos desenvolvidos para transmitir mensagens, 

foram antes de tudo, uma expressão visual antes da verbalização ortográfica das 

ideias. Primeiramente por gestos e sons, depois, consequente da evolução inteligente 

de nossa espécie, temos as primeiras representações gráficas da humanidade. Já nos 

tempos modernos, mesmo com o advento da imprensa, algumas técnicas de 

produção em placas de sinalização foram refinadas, ainda com produção manual, 

quase artística. Temos placas esculpidas e pintadas em madeira, que, apesar de ser 

um material de fácil e rápido trato, não tinha muita resistência às intempéries. Os 

romanos pintavam paredes para anunciar lutas entre gladiadores, os fenícios 

pintavam grandes rochas em rotas movimentadas promovendo seus artigos, em 

Pompéia, uma pintura na parede louvava um político e pedia votos. A história está 

repleta de exemplos onde às sinalizações promoveram algo. 
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Os bandeirantes no Brasil marcavam com faca facão em árvores ou, em 

regiões onde não havia florestas, marcos de pedra esculpida.  Em qualquer lugar, seja 

como for, desde tempos imemoriais, sempre que houvesse possibilidade de dúvida 

quanto a direção a ser seguida, adotou-se algum tipo de sinalização, como forma de 

comunicação. 

Nesta perspectiva torna se importante a comunicação principalmente nas 

trilhas e atrativos abertos a visitação. A sinalização interpretativa tem como finalidade 

promover a comunicação entre o visitante e o espaço visitado.  Para o turismo a 

paisagem deve ser interpretada. Interpretar a paisagem significa agregar valores ao 

que é percebido” (XAVIER, 2007).  

Contudo, destaca se a importância em se compreender os princípios e objetivos 

da sinalização interpretativa, assim como os meios interpretativos e sua aplicação nas 

unidades de conservação. 

De forma a contribuir com a experiência da visitação se faz necessária 

implementação de sinalização interpretativa, uma das categorias da sinalização 

turística. 

 

7.2 Sinalização Turística e Interpretação Ambiental 

7.2.1 Breve Histórico da Interpretação Ambiental 

Esta seção apresenta uma revisão dos conceitos interpretativos para subsidiar 

o contexto deste estudo. Como se define a interpretação ambiental? É um serviço 

para os visitantes dos parques, refúgios, e áreas de recreação similares. Para Sharpe 

(1982), é “o pensamento dos visitantes, que vão para essas áreas é de relaxar, muitos 

dos quais estão visitando aprendem sobre as áreas naturais, e dos recursos culturais”.  

Neste âmbito para Ham (1992), “a interpretação é o melhor meio de ligação 

entre os visitantes e esses recursos. É a tradução da linguagem técnica de uma 

ciência natural ou área relacionada em termos de ideias para em geral, os que não 

são cientistas”. 

O primeiro autor/pesquisador a definir o termo interpretação ambiental, foi 

Freeman Tilden em 1957 no livro Interpreting our Heritage.   Tilden (1957), conceituou 

a interpretação como “uma atividade educacional que visa revelar significados e 

relações por meio do uso de objetos originais, de experiências de primeira mão e de 

materiais ilustrativos, ao invés de simplesmente comunicar fatos”.  
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Tilden (1957), estabelece seis princípios fundamentais para a organização da 

interpretação ambiental são eles: 

I. Qualquer interpretação que, de alguma forma, não relaciona o que está 

sendo mostrado ou descrito a algo da personalidade ou da experiência 

do visitante será estéril. 

II. Informação por si só, não é interpretação. Interpretação é a revelação 

baseada na informação. Elas são coisas completamente diferentes; 

entretanto toda interpretação inclui informação. 

III. Interpretação é uma arte que combina muitas artes, quer o material 

apresentado seja cientifico, histórico ou arquitetônico. Toda e qualquer 

arte pode ser ensinada em um certo grau.  

IV. O objetivo principal da interpretação não é a instrução e sim a 

provocação. 

V. A interpretação deve procurar apresentar um todo ao invés de uma parte 

e deve se dirigir a pessoa como um todo ao invés de um aspecto dela 

VI. A interpretação dirigida a crianças (até a idade de 12 anos) não deve ser 

uma forma diluída da apresentação para adultos, mas deve seguir uma 

abordagem totalmente diferente. Para explorar todo seu potencial requer 

um programa separado. 

 

Concorda-se assim com Tilden (1957), quando o autor explica que devem ser 

oferecidas informações, e a partir daí será transformada em interpretação. 

Embora tenha vários conceitos, a Interpretação Ambiental é um termo de fácil 

e clara compreensão: 

A Interpretação é um serviço para os visitantes dos parques, florestas, 
refúgios e áreas similares de recreação. Os visitantes, além de 
procurarem estas áreas para o descanso e inspiração, também podem 
ter interesse em aprender sobre seus recursos naturais e culturais. A 
Interpretação é uma forma de comunicação, que conecta o visitante 
com os recursos (SHARPE,1976 p 41). 

 

A Interpretação Ambiental é uma atividade educativa que se propõe revelar 

significados e inter-relações por meio de uso de objetos originais, do contato direto 

com os recursos e de meios ilustrativos, em vez que simplesmente comunicar 

informação literal (TILDEN, 1977). 
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Para Vasconcellos (2006, apud BARCELLOS et al., 2013), o contato direto com 

o meio neste processo é essencial para proporcionar ao público um entendimento 

efetivo do entorno ecológico e das consequências das ações do homem sobre este 

entorno. A autora considera   ser a interpretação um meio de comunicação que 

corrobora para a transparência das ideias e de relações, além de despertar a 

curiosidade sobre os processos ecológicos, construir relações entre as espécies, 

fomenta o sentimento de pertencimento. 

Segundo Camargo (2018), “aquilo que não comunica está mais forte do que 

aquilo que comunica”. Através da interpretação ambiental as pessoas, ou seja, os 

turistas de todas as classes poderão perceber o lugar, o ambiente e a natureza como 

nunca tinham visitando aprendem sobre as áreas naturais, e dos recursos culturais”. 

(SIQUEIRA, 2004). 

Neste âmbito em Ham (1992), “a interpretação é o melhor meio de ligação entre 

os visitantes e esses recursos. É a tradução da linguagem técnica de uma ciência 

natural ou área relacionada em termos de ideias para em geral, os que não são 

cientistas”. 

A interpretação como estratégia de educação instiga o visitante a fazer outras 

descobertas, a ampliar seu olhar e encontrar singularidades e significados marcantes 

do lugar, como destaca Murta (2005, p. 14): “Mais que informar, interpretar é revelar 

significados, é provocar emoções, é estimular a curiosidade, é entreter e inspirar 

novas atitudes no visitante, é proporcionar uma experiência inesquecível com 

qualidade”. A interpretação trabalha com os sentidos e a sensibilidade do turista, que 

deixa de ser um mero expectador e passa a entender o local e, consequentemente, a 

se preocupar com sua preservação. Desta forma, a visitação turística passa a ser 

menos ameaçadora à preservação do patrimônio. “Através da interpretação, a 

compreensão; através da compreensão, a apreciação, a proteção” (TILDEN, 1967, 

apud MURTA, 2005, p. 15). 

Esta linha de raciocínio é seguida por Vasconcellos (1998), interpretação 

ambiental facilita o conhecimento e a apreciação da natureza, pois é uma tradução da 

linguagem, para a linguagem comum das pessoas. Ou seja, ela traduz a linguagem 

técnica para os termos e ideias do público em geral, que não são científicos. Por ser 

educativa, deve traduzir de maneira atrativa e compreensível os significados do 

patrimônio natural de uma área, assim, é a sua abordagem que a diferencia de outras 

formas de transferência de informação. Trata-se de uma atividade educacional que 
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aspira revelar os significados e as relações por meio de objetos originais e meios 

ilustrativos, no lugar de simplesmente comunicar a informação literal.  

A National Association for Interpretation5 – NAI sediada nos Estados Unidos, 

define a interpretação ambiental “como um processo de comunicação, com base em 

uma missão, que forja conexões emocionais e intelectuais entre os interesses do 

público e os significados inerentes ao recurso “. Este rol de conceituação não esgota 

a temática, pode ser acrescido um número considerável de artigos em revistas e 

jornais de turismo em diversos países. Entretanto como assegura Costa (2009), no 

Brasil, a quase inexistência de fontes bibliográficas aqui produzidas ou traduzidas para 

o português publicações na área de interpretação patrimonial e ambiental.  A autora 

concorda com Costa (2009), tendo em vista há vinte anos estudar está temática, e 

ainda ter dificuldade de localizar fontes bibliográficas sobre o tema.  Sendo assim, as 

publicações de Vasconcellos (1998), Ham (1999) e a obra de Tilden (1967) continua 

ainda sendo seguida como padrão por estudiosos da área.  

No Brasil nas Unidades de Conservação, a Interpretação Ambiental está 

contida nos planos de manejo, dentro do Programa de Uso Público, há o subprograma 

de Interpretação e Educação Ambiental, que deve tratar da organização de serviços 

que transmitam ao visitante conhecimentos e valores do patrimônio natural e cultural 

da área, interpretando seus recursos. As atividades devem estar direcionadas ao 

planejamento de materiais e elementos interpretativos e de divulgação para as áreas 

onde a visitação será permitida, tais como interpretação em trilhas, exposições nos 

Centros de Visitantes (ou Centros Interpretativos) e a sinalização. Seu principal 

objetivo é a promoção da compreensão do meio ambiente e de suas inter-relações na 

Unidade de Conservação. (IBAMA, 1999). 

Deste modo, são necessários meios interpretativos que estejam de acordo com 

as Diretrizes para a Interpretação Ambiental, ou seja, que utilizem técnicas que 

estimulem o visitante (MMA, 2006) “a desenvolver a consciência, a apreciação e o 

entendimento dos aspectos naturais e culturais, transformando a visita numa 

experiência enriquecedora e agradável”. 

                                            
5 https://www.interpnet.com/ acesso em 5 out 2019. The National Association for Interpretation (NAI) is a not-for-
profit 501(c)(3) professional association for those involved in the interpretation of natural and cultural heritage 
resources in settings such as parks, zoos, museums, nature centers, aquaria, botanical gardens, and historical 
sites. For more than 50 years, NAI and its parent organizations have encouraged networking, training, and 
collaboration among members and partners in support of our mission: inspiring leadership and excellence to 
advance heritage interpretation as a profession. 

https://www.interpnet.com/
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Destaca-se, que no Brasil o tema interpretação aparece pela primeira vez, em 

1979 incluída como um dos objetivos de do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). E somente no ano de 2006, é estabelecido pelo Ministério do 

Meio Ambiente uma definição nacional para a interpretação ambiental: “uma maneira 

de representar a linguagem da natureza, os processos naturais, a inter-relação entre 

o homem e a natureza, de maneira que os visitantes possam compreender e valorizar 

o ambiente e a cultura local. Para   complementar e visando a implantação da 

interpretação ambiental como uma das ferramentas de gestão no ICMBIO. O Instituto 

Chico Mendes (ICMBIO), adotou em 2017, o seguinte conceito: “a interpretação 

ambiental é um conjunto de estratégias de comunicação destinadas a revelar 

significados dos recursos ambientais, históricos e culturais, a fim de provocar 

conexões pessoais entre o público e o patrimônio protegido. 

Apresenta se no Quadro 3 abaixo a linha do tempo do tema interpretação 

ambiental no ICMBIO, iniciada em 1979 conforme citado acima. 

 

Quadro 3 - Linha do Tempo Interpretação Ambiental (ICMBIO). 

ANO AÇÃO 

1979  Regulamento de Parques Nacionais – Decreto nº 84.017/1979 

2000 Aprovada a Lei do SNUC nº 9.985/2000 

2006 Diretrizes para Visitação em Unidades de Conservação – MMA 

2008 Autorização para atividade de condutor de visitantes – IN 08/2000 

2011 Elaborado Roteiros Metodológico para Manejo de Impactos da Visitação  

2012 Realizado o 1º Curso de Interpretação Ambiental para servidores do ICMBIO 

2016 Criação da Equipe Técnica Ampliada da CGEUP para Interpretação 
Ambiental 

2017 ICMBIO estabelece conceitos e diretrizes institucionais para interpretação e 
nova metodologia de elaboração de Planos de Manejo  

2018 Realizado o 1º Curso de Interpretação Ambiental para servidores do ICMBIO 
realizado com instrutores do próprio instituto.  
Divulgação da publicação eletrônica sobre Interpretação Ambiental elabora 
pela Equipe Técnica Ampliada. 
Realização do 1º Curso de Multiplicadores em Interpretação Ambiental, no 
ICMBIO APA Costa dos Corais. 

 

Fonte: a autora 

 

Sobre as diretrizes para Interpretação Ambiental no Instituto Chico Mendes são 

as seguintes: 

1. Desenvolver ações de interpretação ambiental nas unidades de 

conservação federais e centro nacionais de pesquisa e conservação de 
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acordo com os conceitos, métodos e roteiros adotados pela 

Coordenação Geral de Uso Público e Negócios; 

2. Elaborar planos e produtos interpretativos com o objetivo de contribuir 

para a divulgação da missão institucional e dos objetivos das unidades 

de conservação e centros nacionais de pesquisa e conservação, em 

busca de apoio da sociedade para o cumprimento da missão 

3. Conceber planos e produtos interpretativos com o objetivo de contribuir 

para divulgação da missão institucional e dos objetivos das unidades de 

conservação e centros nacionais de pesquisa e conservação, em busca 

de apoio da sociedade para o cumprimento da missão 

4. Planejar as ações de interpretação ambiental de acordo com cada 

público que se pretende alcançar, utilizando técnicas diversificadas 

5. Utilizar planos e produtos interpretativos, sempre que possível, para 

orientar e qualificar as oportunidades recreativas oferecidas pelas 

unidades de conservação e os serviços de apoio à visitação prestados 

por terceiros. 

6. Monitorar as ações de interpretação ambiental de forma sistemática, 

com o objetivo de aprimorá-las, avaliar seu impacto e o atendimento dos 

objetivos para os quais foram desenvolvidas. 

 

7.3 Meios Interpretativos 

A transmissão da mensagem necessita de meios para chegar a receptor, se 

torna obrigatória a utilização de meios apropriados que podem ser utilizados 

individualmente ou de forma combinada. Vasconcellos (1998), Ham (1999), Moreira 

(2014), e a publicação Interpretação Ambiental nas Unidades de Conservação 

Federais dividem os meios interpretativos em pessoal e interpessoal.  

Interpretação é pessoal quando existe interação direta entre o interprete e o 

público. Como, por exemplo, os guias e/ou os condutores de visitantes, estes irão 

transmitir as informações seja em museus, na trilha ou nos centros de visitantes. 

Podendo ser utilizado espaços como um auditório para palestras, apresentações, 

representações lúdicas como encenações de situações históricas ou culturais. É uma 

das ferramentas mais poderosas que existem devido a apresentação poder ser 
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adaptada de acordo com o público. Este tipo de meio exige capacitação, planejamento 

e deverá ser executado de acordo com o plano interpretativo. 

As trilhas guiadas, os passeios em veículos não motorizados (bicicletas, 

cavalos, canoas, etc.), passeios em veículos motorizados, com o acompanhamento 

de guias. 

Os Audiovisuais com atendimento pessoal, as palestras, e as atividades como 

representações teatrais, jogos e simulações são exemplos de meios de interpretação 

pessoal. Este tipo de interpretação tem como desvantagens há a necessidade de 

treinamento e o agravante de a presença de um intérprete e sua efetividade depender 

de sua habilidade individual. (VASCONCELLOS, 2003).   

O público visitante, muitas das vezes prefere realizar a visita autoguiada (Figura 

10), sem o acompanhamento de guias e/ou condutores. Para atender está fatia de 

público há o meio denominado a interpretação não pessoal, conforme o próprio nome 

define permite que a mensagem seja comunicada sem a necessidade de alguém 

presente para transmiti-la ao visitante. Em outras palavras, a interpretação não 

pessoal refere se ao uso de qualquer meio de comunicação. Os principais meios não 

personalizados são: Publicações impressas (Figura 9), e folhetos por exemplo 

entregue nos centros de visitantes, guias, mapas, vendidos nos centros de visitantes 

e lojas especializadas em turismo e viagens. 

 

Figura 9 - Parques Cariocas e Jogo da Memória 

 

Fonte: a autora 
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Figura 10 - Visita Guiada a Floresta da Tijuca portão de acesso no Alto da Boa Vista. 

 

Fonte: a autora 

 

 

Figura 11 - Exposição na Catedral do Sal em Zipaquirá (CO). 

 

Fonte: a autora 
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Figura 12 - Sala de Exposição Museu do Oro (CO): El trabajo de los Metales. 

 

Fonte: a autora 

 

É fundamental e de grande importância, a inclusão dos aplicativos disponíveis 

para auxiliar a visitação em parques, reservas e museus (Figura 12).  

Como o aplicativo lançado pelo Ministério do Meio Ambiente em dezembro de 

2018, APP Parques do Brasil (Figuras 13 e 14). Disponibiliza informações a respeito 

das unidades de conservação com o maior fluxo de visitação como o Parque Nacional 

da Tijuca, Parque Nacional do Iguaçu e Parque Nacional do Itatiaia, totalizando 30 

unidades de conservação. É possível pelo aplicativo pesquisar sobre as UC’s, mais 

próximas a você, assim como saber como chegar, atrativos, descrição das trilhas, 

atividades disponíveis, as principais espécies protegidas, e condições de 

acessibilidade e preços do ingresso informações.  Infelizmente a divulgação deste 

aplicativo foi pouquíssima e nas unidades de conservação, e na maioria delas não há 

sinal de internet disponível. 
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Figura 13 - APP PARQUES DO BRASIL. 

 

Fonte:http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10146-mma-lanca-app-parques-do-

brasil  acesso em: 5 out.2019. 

 

 

Figura 14 - Sinalização Audioguia Museu do Paço Imperial RJ. 

 

Fonte: a autora 

 

Quanto maior a variedade de mídias interpretativas a disposição do visitante, 

maior será o nível de informação, logo de aprendizado. Os audioguias são uma ótima 

opção à disposição em museus, como no Museu do Paço Imperial no Rio de Janeiro. 

(Figura 14). 

Os visitantes alcançarão maior nível de satisfação e obterão melhor 

compreensão acerca do lugar visitado. No processo de planejamento da 

http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10146-mma-lanca-app-parques-do-brasil
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10146-mma-lanca-app-parques-do-brasil
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interpretação, o interprete deverá selecionar o conjunto de mídias que melhor se 

adequa ao atrativo. Por exemplo o atrativo Cascatinha do Taunay na Floresta da 

Tijuca poderão ter um conjunto de mídias variadas   como forma de completar uma a 

outra, oferecendo ao público uma experiência inesquecível.  

Em relação aos parques nacionais americanos visitados pela autora, o Parque 

Nacional de Yosemite, recebe mais de mais de 4 milhões de visitantes incluindo 

turistas e campistas. Desenvolveu em 2014 o primeiro aplicativo oficial do NPS – 

National Park Service Yosemite, e sinais interpretativos, facilitando o acesso e a 

compreensão de informações importantes ao visitante. O aplicativo (Figura 15) 

organiza o conteúdo em: sites, serviços, programas, mapas e muito mais, com vários 

recursos especiais. Incluindo uma função “Adicionar ao meu itinerário “e uma moldura 

com a foto do NPS para selfies. 
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Figura 15 - APP NATIONAL PARK YOSEMITE. 

 

 

Fonte:  National Park Service USA 

 

Nas épocas de pico, podem ocorrer longas filas para conversar com os guardas 

florestais no Yosemite Valley Center, o centro de visitantes. Para os visitantes que 

procuram informações básicas e recomendações sobre as atividades recreativas. A 

equipe do parque desenvolveu uma série de painéis de sinalização externa. Estes 

painéis (Figura 16, 17, e 18) foram projetados para fornecer respostas as perguntas 
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mais comuns e demonstrar distâncias e a dificuldade de algumas caminhadas nas 

trilhas mais populares do Vale de Yosemite.  

Usando o Google Earth para renderizar elevações e trilhas tridimensionais, os 

mapas ajudam a planejar a viagem e obter o máximo de segurança e diversão. 

 

Figura 16 - Painéis direcionais do   National Park Yosemite. 

 

Fonte: National Park Service USA 

 

 

Figura 17 - Painéis Interpretativos National Park Service Yosemite. 

 

Fonte: National Park Service USA 
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Figura 18 - National Park Service Yosemite. 

 

Fonte:  http://covive.com/projects/yosemite-national-park acesso em 10 out 2019. 

 

Para concluir esta seção, as placas (Figura 19), painéis (Figuras 20,21,22, e 

24) totens (Figura 23) e letreiros (Figuras 25 e 26), objeto de análise deste estudo, 

são considerados de uso bem prático, tendo em vista que num pequeno espaço físico, 

várias dezenas de pessoas tem acesso a interpretação do seu conteúdo.  

 

Figura 19 - Parque Nacional do Itatiaia. 

 

Fonte: Jorge Tiê Garcia Reis 

 

http://covive.com/projects/yosemite-national-park
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Figura 20 - Parque Nacional Costa Rica. 

 

Fonte: Jorge Tiê Garcia Reis 

 

Figura 21 - Monumento Natural Pão de Açúcar. 

 

Fonte:  Mayra Laborda 
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Figura 22 - Painel Exposição Parque Nacional da Serra da Capivara CRAB/RJ. 

 

Fonte: a autora 

 

 

Figura 23 - Totem informativo   na entrada do   Centro de Visitantes Paineiras (RJ). 

 

Fonte: a autora 
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Figura 24 - Painel Centro do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: a autora 
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Fonte: a autora 

Figura 25 - Parque Nacional da Serra dos Órgãos RJ. 
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Figura 26 - Centro de Visitante Parque Nacional da Serra dos Órgãos RJ. 

 

Fonte: a autora 

 

Ham (1996), discorre sobre a forma de apresentar o conteúdo das placas, as 

mesmas deverão ter alguns critérios tendo em vista que a maioria das pessoas 

somente lê o título, sendo assim as informações de cada parada devem conter, em 

primeiro lugar, um título tema, que expresse a ideia central da parada. Cada letreiro 

ou placa deve apresentar as informações preferencialmente organizadas em textos, 

que não excedam 65 palavras, com ilustrações.  

Uma boa ilustração pode substituir muitas palavras. Quanto ao material 

utilizado na montagem dos letreiros e/ou painéis devem ser consideradas as relações 

de durabilidade, o custo e a estética. 

 Abaixo são apresentados os tipos de materiais para a confecção de placas 

utilizadas no National Park System - Sistema Nacional de Parques Americanos 

(Figuras 27,28, e 29). Estas placas foram recebidas durante a visita ao Centro de 

Design e Criação das Placas e Painéis, Letreiros em Harpers Ferry National Park 

(Virginia /USA).  
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Figura 27 - Miniatura Placa de Fibra. 

 

Fonte: a autora 

  

Figura 28 - Miniatura Placa de Alumínio. 

 

Fonte: a autora 
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Figura 29 - Miniatura de Placa de Porcelana. 

 

Fonte: a autora 

 

O tamanho dos letreiros, e/ou painéis (incluindo o seu suporte) e a sua 

localização precisam estar adaptados ao ambiente, formando um conjunto harmônico. 

Para o autor as placas indicativas, letreiros e painéis interpretativos devem ter as 

seguintes qualidades, ou melhor seguir o conceito chamado de “A, B, C”.  

A: Atrativa: as placas atrativas são artisticamente agradáveis e balanceadas, e 

se sustentam em objetos interessantes, cores visíveis e apropriadas, chamam 

atenção por si mesma; 

B: Breve: As placas breves estão bem organizadas e são simples, contém cinco 

ou menos ideias principais e tem só o texto para desenvolver, em lugar de muitas 

palavras, elas mostram detalhes visuais, não aparecem requerer muito esforço do 

espectador; 

C: Clara: Os letreiros, placas e painéis devem conter um tema que está tão 

evidente que pode ser reconhecido e compreendido em somente um segundo. 

 

7.3.1 Vantagens e Desvantagens dos Meios Interpretativos 

Segundo Mayer (2019) et al. aborda alguns pontos de extrema importância 

sobre os produtos interpretativos não pessoais no que diz respeito aos benefícios 
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deste tipo de interpretação “o visitante controla o tempo, o ritmo e o fluxo do 

engajamento, em vez de depender da programação e da apresentação do interprete”. 

Entende se, que cada meio interpretativo apresenta vantagens e 

desvantagens. A interpretação não pessoal geralmente não está disponível 24 horas 

por dia e oferece orientação consistente e serviços de informação. Esse tipo de meio 

tende a permitir o alcance de mais pessoas com menos dinheiro, e tem outras 

vantagens específicas: pode alcançar grandes públicos, pode comunicar mensagens 

em vários idiomas, aumenta  a acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva 

ou visual, pode ser posta em  área onde os funcionários do parque não estejam 

presentem, reforça mensagens interpretativas e as apresentam consistentemente, 

permitem que os visitantes escolham e direcionem sua própria experiência, 

estabelece padrão de autoridade e credibilidade, estabelece padrão e a identidade da 

instituição. 

As desvantagens da interpretação não pessoal, que devem ser levadas em 

consideração na elaboração dos planos de interpretação ambiental são: sujeita ao 

vandalismo, sujeito ao desgaste normalmente, os custos iniciais de produção podem 

ser altos, o tempo e os custos de manutenção podem ser significativos, as 

informações podem se tornar obsoletas, e as mensagens fixas não podem ser 

adaptadas a públicos e situações individuais. 

A Exposição “Floresta Protetora” no Centro de Visitantes das Paineiras no 

Parque Nacional da Tijuca (Figuras 30 e 31) é um exemplo de meio de interpretação 

não pessoal, onde o turista e visitante interagem e exploram toda a exposição no seu 

tempo.  Toda a riqueza do Parque Nacional da Tijuca   traz um panorama da 

biodiversidade da Mata Atlântica. O conteúdo é apresentado de forma interativa, com 

o uso de recursos tecnológicos e conta as principais curiosidades e histórias do 

Parque Nacional da Tijuca.  
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Figura 30 - Exposição Floresta Protetora. 

 

Fonte: a autora 

 

 

Figura 31 - Exposição Floresta Protetora. 

 

Fonte:  a autora 

 

De acordo com Burgos e Delgado A, e Serrantes, Pazos, (2013) entende-se 

que cada meio interpretativo apresenta vantagens e desvantagens. No Quadro 2 são 

apresentadas as vantagens e desvantagens das trilhas e no Quadro 4 as vantagens 

e desvantagens das s placas de sinalização interpretativa. 
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Quadro 4 - Vantagens e Desvantagens das Trilhas. 

Vantagens Desvantagens 

Facilitam o contato personalizado 
com o objeto personalizado 

 

Guiadas: mais caras, se houver mal 
planejamento de uso; requerem 
grupos reduzidos de pessoas; 

dependem de horários pré-
estabelecidos e de monitores/guias 

disponíveis. 
 

Regulam o acesso e ajudam na 
gestão de lugares mais 

demandados 

Autoguiadas: mais impessoais; 
expostas ao vandalismo; em alguns 

casos podem causar bastante 
impacto visual. 

 

Guiadas, podem se adaptar a 
interesses e características e 

capacidade do grupo 
 

Autoguiadas oferecem maior 
facilidade e liberdade do usuário. 

 
 

  

 
 

Quadro 5 - Vantagens e Desvantagens   Meios Interpretativos: Sinalização. 

Vantagens Desvantagens 

Interessante em lugares muito 
frequentados sem serviço 

personalizado e baixo impacto 
 

Difícil de controlar e atualizar; 
expostas ao vandalismo 

 

Servem de apoio a trilhas autoguiadas 
ou para exposições e centro de 

visitantes 

Não respondem dúvidas 
 

Podem ser usadas por vários 
visitantes e em diferentes idiomas ao 

mesmo tempo 
 

Requerem maior esforço e vontade 
por parte dos visitantes 

Mais baratas 
 

Exigem bons conhecimento de 
desenho interpretativo. Podem causar 

impacto visual. 
 

 

Segundo Morales (1992), o fracasso da Interpretação Ambiental pode ser 

atribuído a alguns erros comuns de natureza metodológica, que independentemente 

do meio de IA escolhido, devem ser evitados, tais como: 

- Trabalhar com informações excessivas, seja na forma verbal ou em textos 

longos; 
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- Empregar palavras técnicas em demasia; 

- Utilizar elementos conflituosos (materiais de má qualidade, tópicos polêmicos, 

explicações confusas, entre outros). 

 

7.4 Percepção do Turista/Visitante em Relação à Natureza e a Interpretação 

Ambiental 

A percepção do visitante na maioria das vezes se reduz a usar os olhos apenas 

para compor quadros paisagísticos, como uma experiência essencialmente estética 

(Tuan,2012). Quanto à percepção, principal conceito abordado por , Tuan (2012, p.30) 

que  considera como sendo “uma atividade, um estender-se para o mundo” e destaca 

o fato da sua abrangência não ser total, ou seja, nós não percebemos tudo que nos 

cerca: percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos como 

atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados, enquanto 

outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados. Muito do que percebemos tem 

valor para nós, para a sobrevivência biológica, e para propiciar algumas satisfações 

que estão enraizadas na cultura”. (TUAN, 2012, p. 18). Essas práticas envolvendo os 

sentidos representam grande utilidade na educação, sobretudo, na temática 

ambiental, já que o objeto da educação ambiental é, segundo Sauvé (2005, p. 317) 

fundamentalmente a nossa relação com o meio ambiente. 

 Se levarmos está descrição do autor, para a percepção dos visitantes em 

museus e galerias se encaixa perfeitamente. Como por exemplo, ao admirarmos uma 

exposição de um dos maiores nomes da arte contemporânea o artista chinês Ai 

Weiwei, exibida no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro em agosto 

de 2019. A obra “Forever Bicycles” (Figura 32) formada por mais de mil bicicletas de 

aço inoxidável. A criação é uma referência direta ao meio de transporte que, durante muitos 

anos, foi o mais utilizado na China. A maioria dos visitantes e turistas apenas tem o interesse 

de fotografar a obra. 
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Figura 32 - Obra Forever Bicycles. 

 

Fonte:  a autora 

 

É questionável perguntarmos será que todos os visitantes tiveram a mesma 

experiência ao visitar a referida exposição?  O mesmo ocorre com a experiência da 

visitação em espaços naturais protegidos? A percepção é o conhecimento que 

aprendemos quando estamos em contato direto com um objeto ou área. Cada turista 

ou visitante percebe de forma individual o ambiente que os cerca, além de interpreta 

- ló segundo a sua bagagem cultural adquirida ao longo dos tempos. 

Para Hannai e Neto (2006), a percepção e interpretação ambiental são peças-

chave que devem ser utilizadas pelos gestores de áreas naturais para melhor manejo 

da visitação.  Mesmo que diversos autores venham definido a interpretação ambiental 

de várias maneiras, possuindo desta forma as definições mais conservadoras e as 

mais inovadoras. Essa interpretação ambiental gerada pela percepção tem como 

objetivo essencial desenvolver a consciência do visitante acerca do lugar visitado e 

da necessidade da sua conservação. 

Sobre as atividades desenvolvidas dos planos e programa de Interpretação 

Ambiental, estes cooperam para subsidiar as políticas públicas do turismo e seus 

segmentos. As estratégias de interpretação ambiental e os meios interpretativos 

podem destacar a satisfação com a visita, o interesse é fomentado assim como a 

compreensão acerca do ambiente visitado.  
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Fazendo uma breve reflexão sobre a qualidade da experiência oferecidas nos 

parques nacionais brasileiros. Inclui-se e uma visão ecológica onde o sentimento de 

pertencimento não é priorizado, de modo que o turista e visitante seja levado a novos 

padrões de atitudes e de comportamento, responsabilidades e compromisso para a 

conservação do ambiente visitado. Tendo em vista que os problemas, ou seja, os 

impactos negativos observados nos parques nacionais. São causados na sua maioria 

pelos turistas e visitantes.  

Quando se considera a interpretação do ambiente percebida na sua totalidade 

estabelece-se novamente a relevância da salvaguarda do patrimônio ambiental. 

Sendo possível estimular a participação proativas como o engajamento em trabalhos 

voluntários para a manutenção das categorias de unidades de conservação, abertas 

à visitação. 

No que tange, aos impactos negativos e problemas relacionados às atividades 

turísticas, e o manejo dos recursos naturais especialmente os distribuídos 

espacialmente nas unidades de conservação, a contribuição dos estudos de 

percepção ambiental e interpretação ambiental colaboram de forma efetiva na 

elaboração da sinalização interpretativa.  

Todos  os visitantes tem determinadas sensações sobre o ambiente visitado. 

Cada indivíduo faz sua interpretação desse espaço, criando uma imagem própria para 

a representação. A informação constitui-se na representação que um visitante, grupos 

de visitantes ou apenas uma parcela apresenta sobre o ambiente onde está inserido.  
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8  SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E INTERPRETATIVA NA FLORESTA DA TIJUCA 

Como indicado anteriormente, o Parque Nacional da Tijuca, sobretudo o setor 

florestal da referida unidade de conservação, expressa a delimitação espacial 

abrangida nesta pesquisa. Para elucidar a temática, desenvolve-se neste capítulo o 

sistema nacional de unidades de conservação, informações sobre setor do parque e 

efetivamente a pesquisa realizada. 

 

8.1 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

As Unidades de Conservação são áreas criadas pelo Poder Público com a 

finalidade de proteger e conservar a biodiversidade e, em alguns casos, também 

preservar seus patrimônios histórico e cultural, além do modo de vida das populações 

tradicionais, seus conhecimentos e práticas, permitindo assim a utilização sustentável 

dos recursos naturais. Além disso, as Unidades de Conservação, dentro de suas 

finalidades, promovem oportunidades para realização de pesquisa científica, ações 

de educação ambiental, turismo ecológico sustentável e outras formas de geração de 

renda com menos impacto ambiental, podendo, dessa forma, estimular a economia 

verde e promover diretamente a qualidade de vida das populações locais. Com a 

finalidade de estabelecer os critérios e normas para criação, implantação e gestão das 

Unidades de Conservação no país, foi instituído, em 18 de julho de 2000, o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, mediante a Lei 9.985, 

com abrangência sobre as Unidades de Conservação Federais, Estaduais e 

Municipais.  

O SNUC dividiu as Unidades de Conservação em dois grupos, considerando a 

sua forma de proteção, além disso, estabeleceu categorias dentro desses grupos, 

conforme as diferentes características de uso, como demonstrado a seguir: Unidades 

de Conservação de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável. 
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8.1.1 Categorias de Unidades de Conservação de Proteção Integral 

a) Estação Ecológica: área destinada à preservação da natureza e à 

realização de pesquisas científicas, podendo ser visitadas apenas com o 

objetivo educacional. 

b) Reserva Biológica: área destinada à preservação da diversidade 

biológica, na qual as únicas interferências diretas permitidas são a 

realização de medidas de recuperação de ecossistemas alterados e ações 

de manejo para recuperar o equilíbrio natural e preservar a diversidade 

biológica, podendo ser visitadas apenas com o objetivo educacional.   

c) Parque Nacional: área destinada à preservação dos ecossistemas 

naturais e sítios de beleza cênica. O parque é a categoria que possibilita 

uma maior interação entre o visitante e a natureza, pois permite o 

desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de interpretação 

ambiental, além de permitir a realização de pesquisas científicas. (Figura 

33). 

 

Figura 33 - Parque Nacional Lençóis Maranhenses. 

 

Fonte: a autora 

d)  Monumento Natural: área destinada à preservação de lugares 

singulares, raros e de grande beleza cênica, permitindo diversas atividades 
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de visitação. Essa categoria de UC pode ser constituída de áreas 

particulares, desde que as atividades realizadas nessas áreas sejam 

compatíveis com os objetivos da UC ( Figura 34). 

 
Figura 34 - Monumento Natural Cagarras/RJ. 

 
Fonte: a autora 

 

e)  Refúgio da Vida Silvestre: área destinada à proteção de ambientes 

naturais, no qual se objetiva assegurar condições para a existência ou 

reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna. Permite 

diversas atividades de visitação e a existência de áreas particulares, assim 

como no monumento natural. 
 

8.1.2 Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

a) Área de Proteção Ambiental: área dotada de atributos naturais, estéticos 

e culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas. Geralmente, é uma área extensa, com o objetivo de 

proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação humana 

e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É constituída 

por terras públicas e privadas. 

b) Área de Relevante Interesse Ecológico: área com o objetivo de 

preservar os ecossistemas naturais de importância regional ou local. 

Geralmente, é uma área de pequena extensão, com pouca ou nenhuma 
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ocupação humana e com características naturais singulares. É constituída 

por terras públicas e privadas. 

c) Floresta Nacional: área com cobertura florestal onde predominam 

espécies nativas, visando o uso sustentável e diversificado dos recursos 

florestais e a pesquisa científica. É admitida a permanência de populações 

tradicionais que a habitam desde sua criação. 

d) Reserva Extrativista: área natural utilizada por populações extrativistas 

tradicionais onde exercem suas atividades baseadas no extrativismo, na 

agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, 

assegurando o uso sustentável dos recursos naturais existentes e a 

proteção dos meios de vida e da cultura dessas populações. Permite 

visitação pública e pesquisa científica. 

e) Reserva de Fauna: área natural com populações animais de espécies 

nativas, terrestres ou aquáticas; adequadas para estudos técnico-

científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. 

f) Reserva de Desenvolvimento Sustentável: área natural onde vivem 

populações tradicionais que se baseiam em sistemas sustentáveis de 

exploração de recursos naturais desenvolvidos ao longo de gerações e 

adaptados às condições ecológicas locais. Permite visitação pública e 

pesquisa científica. 

g) Reserva Particular do Patrimônio Natural: área privada com o objetivo 

de conservar a diversidade biológica, permitida a pesquisa científica e a 

visitação turística, recreativa e educacional. É criada por iniciativa do 

proprietário, que pode ser apoiado por órgãos integrantes do SNUC na 

gestão da UC. 

 

8.2 Caracterização da área de estudo: Floresta da Tijuca  

A Floresta da Tijuca objeto deste projeto de pesquisa, é um dos setores do 

Parque Nacional da Tijuca, – Parna Tijuca – tem como um dos seus objetivos de 

criação a visitação, lazer, entretenimento e ser veículo de Educação Ambiental e 
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Interpretação Ambiental, além, de colaborar com a qualidade do ar e na qualidade de 

vida nos grandes centros urbanos (Lei nº 9.950/2000).6  

Criado no ano 1961, no antigo estado da Guanabara, com o nome de Parque 

Nacional do Rio de Janeiro, essa unidade de conservação de proteção integral teve 

seu nome definitivamente modificado em 8 de fevereiro de 1967, por meio do Decreto 

nº 60. 183, com a finalidade de solucionar confusões constantes com o Parna Itatiaia 

e Parna Serra dos Órgãos, ambos localizados no Estado do Rio de Janeiro. É o menor 

Parque do Brasil, com 4.000 hectares de área, correspondendo a 3, 5% a área do 

município do Rio de Janeiro, inserido em uma das maiores metrópoles do Brasil, onde 

seis milhões de pessoas vivem no entorno da área protegida, e recebe 3, 3 milhões 

de visitantes ao ano.  

O Parna Tijuca oferece uma gama de oportunidades de lazer e recreação: 

caminhadas, escaladas, cicloturismo, observação da fauna, atividades com fins 

educacionais e geoturismo. O ecoturismo e o turismo de aventura são os principais 

segmentos desenvolvidos em áreas naturais, como no Parque Nacional da Tijuca. 

 

8.2.1 Atratividade Turística no Parque Nacional da Tijuca 

O Parque Nacional da Tijuca, principalmente o setor da floresta da Tijuca, 

apresenta características que possibilitam atrair visitantes e turistas para um 

segmento turístico apontado como ecoturismo. 

 

8.2.1.1 Ecoturismo 

O ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma 

sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 

formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações.  

Este segmento possui entre seus princípios a conservação ambiental aliada ao 

envolvimento das comunidades locais, devendo ser desenvolvido sob os princípios da 

sustentabilidade, com base em referenciais teóricos e práticos e no suporte legal. O 

                                            
6 A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, define que o 
objetivo básico do Parque Nacional é a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas cientificas e o desenvolvimento de atividades de educação 
e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 
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Brasil é um dos países com maior biodiversidade pela riqueza de seus biomas e seus 

diversos ecossistemas, apresentando um cenário rico para esse segmento. O 

ecoturismo tem como pressuposto contribuir para a conservação dos ecossistemas e, 

ao mesmo tempo, estabelecer uma situação de ganhos para todos os interessados: 

se a base de recursos é protegida, os benefícios econômicos associados ao seu uso 

serão sustentáveis. Além disso, a atividade amplia as oportunidades de gerar postos 

de trabalho, receitas e inclusão social e, acima de tudo, promove a valorização e a 

proteção desse imensurável patrimônio natural (ECOTURISMO: ORIENTAÇÕES 

BÁSICAS, 2010). 

Compreende se que o ecoturismo tem liderado a introdução de práticas 

sustentáveis no setor turístico, mas é importante ressaltar a diferença e não o 

confundis como sinônimo de turismo sustentável, modelo adotado baseado em 

princípios do Desenvolvimento Sustentável. Sobre isso, a Organização Mundial de 

Turismo e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente referem-se ao 

ecoturismo como um segmento do turismo, enquanto os princípios que se almejam 

para o turismo sustentável são aplicáveis e devem servir de premissa para todos os 

tipos de turismo em quaisquer destinos. 

Um dos aspectos essenciais que caracteriza o segmento consiste 

principalmente na adoção de estratégias e ações para minimizar possíveis impactos 

negativos da visitação turística em áreas naturais, como os Parques, por meio do uso 

de um modelo de gestão sustentável da atividade. No âmbito do ecoturismo observa-

se a possibilidade de desenvolvimento de uma grande variedade de atividades, como 

a observação da fauna e da flora, visitas às cavernas (espeleoturismo), caminhadas, 

trilhas interpretativas e acampamentos (ECOTURISMO: ORIENTAÇÕES BÁSICAS, 

2010). 

 

8.2.2 Atratividade no Parque Nacional da Tijuca 

Quanto à atratividade turística das Unidades de Conservação, o Índice de 

Atratividade Turística das Unidades de Conservação, publicado em julho de 2018.  

Avaliou os atributos físicos internos que constituídos pelas variedades natural e 

cultural, atratividade cênica, diversidade de atividades e número de visitantes/ano; os 

atributos de gestão interna, que incluem as variáveis de infra estrutura, recreação (por 

ex. guias, área de estacionamento, centro de visitantes e serviços de concessionárias) 
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e por fim os atributos externos, onde são incluídos os atrativos regionais: acesso 

público, contexto socioeconômico, densidade populacional e estabelecimento de 

hospitalidade, apresentou, somando esses três atributos, a classificação de 

atratividade final estabelecida, para a Unidade de Conservação – UC. 

Nesta avaliação o Parque Nacional da Tijuca, dentro das classes de 

atratividade turística apresenta o seguinte índice: 

a) Classe: altamente intensiva; 

b) Ambiente externo: atratividade altamente intensiva; 

c) Ambiente interno: atratividade altamente intensiva. 

Para ser considerada de Atratividade Altamente Intensiva, a UC apresenta as 

seguintes características, marcadas por ícones brasileiros conhecidos 

internacionalmente, a paisagem contém uma mistura de características naturais e 

culturais que oferecem excelente variedade e magnitude de atrações para os 

visitantes internacionais. O acesso interno acontece em estradas pavimentadas e 

trilhas bem designadas. A infraestrutura é projetada e adequada para uso intensivo e 

fornece centros de visitantes estruturados, exposições e trilhas interpretativas. A 

visitação, é uma prioridade de gestão com mais atenção à qualidade da experiência, 

a segurança dos visitantes e gestão de impactos em áreas sensíveis perto das 

atrações. Há uma boa variedade de atividades e serviços oferecidos. Encontros e 

interações acontecem o tempo todo e visitante pode experimentar algumas situações 

de multidão em pontos de maior atratividade, como a Cascatinha do Taunay.  

O parque é constituído por quatro setores (Figura 35): Floresta, Serra da 

Carioca, Pedra Bonita/Pedra da Gávea, e Pretos Forros/Covanca.  
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Figura 35 - Setores do Parque Nacional da Tijuca. 

 

Fonte: ICMBIO acesso em 28 set. 2018. 

 

O primeiro setor corresponde ao Setor Floresta da Tijuca (Figura 36) e é o 

contexto deste estudo, dominada pelo Pico da Tijuca, com 1021 m de altitude. Os 

turistas interessados em conhecer este setor, devem utilizar o acesso principal, 

localizado na Praça Afonso Vizeu, no Alto da Boa Vista, podendo ser realizado tanto 

pela estrada do Alto como pela Barra da Tijuca.  
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Figura 36 - Setor Floresta da Tijuca. 

 

Fonte: Instituto Pereira Passos acesso em 28 set.2018. 

 

Sendo considerado um marco na representação da identidade para  Irving   et 

al (2012, p.165)  

Além disso, devido a sua inserção na cidade e sua importância para o 
cotidiano de lazer da população carioca, além do seu valor simbólico, 
na articulação do imaginário entre o mar e a montanha, o Parque 
representa um marco na identidade do Rio de Janeiro. 

 

Estar em contato com a natureza é uma das formas como o homem busca 

preencher os “espaços verdes”, seja pela procura por lazer, recreação e a prática de 

esportes. Estas atividades são os principais indutores para o aumento da demanda 

da visitação a lugares como a Floresta da Tijuca. Observa se que a natureza e a 

percepção humana são inseparáveis, seja para o repouso do corpo ou mente.  

Segundo Shama (1995, p. 15) [...] para os sentidos, a paisagem é obra da mente. 

Compõem se tanto de camada de lembranças   quanto de estratos de rochas.  

Para os estudantes do ensino fundamental e médio, as trilhas são uma 

verdadeira sala de aula a “céu aberto”, utilizado como objeto de pesquisa de mais de 

uma dezena de professores e alunos.  Como por exemplo, na publicação intitulada   

Guia de Campo   Parque Nacional da Tijuca produzido pelo Instituto de Biologia da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro.  São muitos os assuntos que podem ser 

tratados.  

Como muito bem traduziu o coordenador de voluntariado e monitoria ambiental 

do Parque Nacional da Tijuca do ICMBIO Lúcio Meirelles Palma: 
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Ao adentrarmos na Floresta, um mundo todo se abre, os alunos podem 
ver e sentir de forma prática e lúdica temas que, se abordados em sala 
de aula poderiam ser considerados desinteressantes ou até mesmo 
monótonos. Estamos num local rico e cheio de histórias para contar, 
através de seus monumentos, suas ruínas e sua exuberante mata, 
resultados de um processo que levou anos para se consolidar, 
partindo de uma iniciativa pioneira e visionária do Imperador D. Pedro 
II. (SIQUEIRA et al., 2013. p.11).  

 

A Floresta oferece uma diversidade de temas para pesquisadores tais como 

culturais, históricos, geográficos, ecológicos, religiosos, dentre outros. É Patrimônio 

da Humanidade e uma das Reservas da Biosfera mais representativas entre as 

aquelas que já receberam está titulação pela Unesco.  Além da sua representatividade 

histórica   devido ser considerado um dos maiores casos de   sucessos de 

reflorestamento de mata, a Mata Atlântica.   

A Floresta da Tijuca era uma floresta primitiva, permaneceu assim até ser 

dividida em fazendas e sítios até o século XIX. Sofreu com o desmatamento de toda 

a forma, deu lugar a plantação dos primeiros cafezais em solo brasileiro. O que 

ocasionou a exploração do solo de forma irracional. Surgi assim, a falta de água para 

a população da cidade do Rio de Janeiro, esta foi a primeira e grande adversidade 

como consequência do desmatamento da Floresta.  

Em 1857, começava então, um novo e significativo momento da história da 

Floresta da Tijuca o reflorestamento. Com o replantio de 100 mil mudas durantes treze 

anos interruptos.  

Toda a beleza, os matizes que verde ali existente, fazem parte do programa de 

replantio e preservação do então governador D. Pedro II, sob a orientação do Major 

Manuel Gomes Archer, que contou com auxílio de poucos escravos e trabalhadores. 

A Floresta da Tijuca, teve um outro período significativo   na recuperação das matas 

do maciço durante a administração do coronel Robert d’ Escragnolle, o mesmo 

prossegui com a tarefa de cuidar da floresta e contou com a colaboração do botânico 

e paisagista francês Auguste François Marie Glanziou.  

No âmbito do turismo, os turistas interessados em conhecer este setor, devem 

utilizar o acesso principal, localizado na Praça Afonso Vizeu, no Alto da Boa Vista, 

podendo ser realizado tanto pela estrada do Alto como pela Barra da Tijuca. Os 

atrativos principais da Floresta são: A Cascatinha do Taunay (Figura 37), a Vista 

Chinesa (Figura 38), a Capela Mayrink (Figura 39), e o Pico do Papagaio. Na Floresta 

da Tijuca, os visitantes   também tem a opção de conhecer o Centro de Visitantes e 
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apreciar a exposição permanente chamada “Uma floresta na Metrópole”, didática e 

interativa, com o objetivo principal de estimular aos visitantes sobre o uso consciente, 

das áreas naturais. A exposição aborda o histórico de ocupação da Floresta em três 

etapas: Mata Original, Desmatamento e Reflorestamento. O visitante conhece através 

de uma maquete os quatros setores do Parque Nacional da Tijuca: Floresta, Serra da 

Carioca, Pedra Bonita, Pedra da Gávea (Figura 40), Petros Forros e Covanca. 

 

Figura 37 - Cascatinha do Taunay. 

 

Fonte: a autora 
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Figura 38 - Vista Chinesa. 

 

Fonte: a autora 
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Figura 39 - Capela Mayrink. 

 

Fonte: a autora 

 

Figura 40 - Pedra da Gávea. 

 

Fonte: a autora 

 

A Floresta também oferece diversas opções para caminhar nas trilhas das mais 

fáceis como a Trilha dos Estudantes (Figura 41), com extensão de 876 metros, o 

tempo médio caminhando é de 30 minutos com grau de dificuldade baixo. O ponto de 

partida é o portão principal, e o ponto de chegada o Centro de Visitantes (Figura 42). 
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Figura 41 - Trilha dos Estudantes. 

 

Fonte http://wwww.parquencacionaldatijuca.com.br acesso em 14 out 2019. 

 

Figura 42 - Centro de Visitantes. 

 

Fonte: a autora 

 

Ao longo da caminhada, o visitante pode observar diferentes atrativos do 

Parque Nacional da Tijuca. No início da trilha subindo o Rio Tijuca, há o atrativo natural 

Cascatinha do Taunay, ponto de estacionamento, banheiros, e lojinha   de presentes 

e restaurantes desativados. A trilha tem placas indicativas ao longo do caminho.  

A Floresta da Tijuca oferece opções de trilhas mais pesadas, com grau de 

dificuldade mais alto como por exemplo a de acesso ao Bico do Papagaio para turistas 
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e visitantes mais experientes tendo em vista ser necessário o uso de rapel e escalada, 

e guia especializado para evitar acidentes. 

 

8.3 Sinalização interpretativa na Floresta da Tijuca. 

Levando em consideração as características dos atrativos dispostos na 

Floresta da Tijuca, a área foi caracterizada, para a observação em campo, quanto a: 

a) Sinalização (placas, painéis interpretativos): conteúdo, clareza, 

acessibilidade, harmonia com o meio, relevância 

b) Presença ou não de recursos interpretativo variados: conteúdo, clareza, 

harmonia com o meio, acessibilidade, relevância; 

c) Temática: presença de eixo temático, tópico e a condução da interpretação 

(introdução, desenvolvimento e conclusão da visitação); 

Realizou-se trabalho de campo para coletar e registrar informações sobre a 

área de estudo. O trabalho de campo foi realizado no dia 18 a 20 de janeiro de 2018 

na Floresta da Tijuca. 

Com o objetivo de analisar a situação atual da sinalização, os seguintes pontos 

foram visitados: Vista Chinesa, Cascatinha do Taunay, Capela Mayrink Veiga, Centro 

de Visitantes, e Trilha dos Estudantes.  

A pesquisa qualitativa neste estudo envolveu a coleta de dados por meio de 

pesquisa documental, realização de entrevistas, e vivências do pesquisador em 

momentos informais. Constatou-se que a sinalização atual é composta por placas de 

diversas categorias, qualidades e informações.  

A sinalização instalada na Floresta da Tijuca é, em sua maioria, bastante antiga 

e encontra se deteriorada e desatualizada, além de expor marcas de patrocinadores 

e parceiros que não mais atuam no Parque Nacional da Tijuca, assim como houve 

mudanças nos órgãos gestores. (Figura 43 e 44). 
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Figura 43 - Entrada do Centro de Visitantes Floresta da Tijuca. 

 

Fonte: a autora 

 

Totem de sinalização instalado há mais de dez anos, com exposição de 

patrocinadores que não mais apoiam o Parque Nacional da Tijuca, informações 

desatualizadas, e com marcas de vandalismo. 

 

Figura 44 - Placa com logomarca desatualizada. 

 

Fonte: a autora 
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Apesar de ser o setor segundo setor mais visitado do Parque Nacional da Tijuca 

e receber um grande fluxo de visitantes estrangeiros a maioria da sinalização está 

disponível apenas em português. 

Os painéis interpretativos instalados, não seguem o conceito   da Regra 3-30-

3, não chamam a atenção nos primeiros três segundos, para transmitir a informação 

a mensagem principal do produto. Compreende as, que se a atenção for ganha, pelo 

público ele irá gastar mais trinta segundos lendo uma mensagem concisa e 

entendendo o fluxo geral e o layout das informações. Finalmente, o público poderá se 

envolver com o conteúdo por mais de três minutos para o processamento dos 

detalhes da mensagem. A maioria da sinalização instalada precisa de mais de 90 

segundos para ser lida, não serve é o público não será atingido. 

A redação dos painéis não está dirigida aos que o público gostaria de saber “ a 

redação interpretativa deve dirigir se ao que os visitantes gostariam de saber, com a 

autoridade da sabedoria e cuidado que provêm dela”.7 

A instalação dos painéis não está planejada, e não segue os princípios do 

Manual de Sinalização de Trilhas e do Manual de Interpretação Ambiental. 

A falta de planejamento, na instalação além de gerar poluição visual, e 

eventualmente sobreposição de informações, devido a utilização de diferentes 

modelos, cores e aspectos visuais.  

Observa se a necessidade da instalação de nova sinalização em diversos locais 

para a garantia de segurança e melhor qualidade da visitação.  

Contudo na ocasião dos Jogos Olímpicos de 2016, ocorrido na cidade do Rio 

de Janeiro, efetuou se a modernização da sinalização e inauguração de novo centro 

de visitantes no Centro de Visitante Paineiras (Figura 45) e na Vista Chinesa (Figura 

46 e 47). O oposto ocorre no Centro de Visitantes na Floresta da Tijuca, onde a 

sinalização observada é precária e antiga, o que pode ser constatado na Figura 39. 

No contexto geral, o setor Floresta da Tijuca não apresenta padronização na 

sinalização, logo a sinalização não está sendo um instrumento de interpretação 

ambiental. Caso queiram se guiar pelas placas, os usuários se confundirão além das 

informações serem incompletas. 

 

                                            
7 Larry Beck & Ted Cable, Interpretation for the 21 Century, cit., p.137. 
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Figura 45 - Centro de Visitantes Paineiras. 

 

Fonte: a autora 

 

 

Figura 46 - Vista Chinesa. 

 

Fonte: a autora 

 

Desta maneira, é confirmada que a Sinalização Interpretativa é uma ferramenta 

de comunicação e gestão representando assim uma forma de sensibilizar os visitantes 

sobre a conservação do meio. 
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9  RESULTADOS   

A análise de conteúdo auxiliou com os dados que surgirão e que despontavam 

para as possíveis respostas das questões norteadoras da pesquisa. 

Neste contexto, é apresentado na Figura 48, o processo de desenvolvimento 

da pesquisa baseado em Bardin (1977). Passou se pelas as fases abordadas por 

Bardin (1977), as fases que fazem parte da análise de conteúdo são três:  a pré - 

análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação apresentadas abaixo: 

 

Figura 47 - Desenvolvimento da Pesquisa. 

 

 

Pré-análise, para Bardin (1977) trata se da fase de organização dos dados com 

o objetivo de constituir o corpus da pesquisa. De posse da transcrição das entrevistas 

realizadas, foi preciso organizá-las para a análise, iniciou se a leitura flutuante. 

Para colaborar na fase de pré análise recorreu se as regras apresentadas por 

Bardin (2011): 

a) Regra da exaustividade “uma vez entendido o campo do corpus 

{...} é preciso terem –se em conta todos os elementos desse 

corpus”.  Tinha se os registros orais (gravados) para caracterizar 

cada um dos entrevistados, para assegurar que iria ser 

contemplada esta regra. 

b) Regra da representatividade – “A análise pode efetuar se numa 

amostra desde que o material a isso se preste. A amostragem diz 

se rigorosa se amostra for uma parte representativa do universo 

inicial” (BARDIN, 2011, p.97). Nesta pesquisa não recorreu se a 

este caso por trata se de pesquisa qualitativa, foi possível analisar 

o universo da pesquisa na sua totalidade. 
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c) Regra da homogeneidade – “os documentos retidos devem ser 

homogêneos, quer dizer, devem obedecer a critérios precisos de 

escolha e não representar demasiada singularidade fora destes 

critérios de escolha ” (BARDIN, 2011, p.97). Para esta pesquisa 

todos os doze entrevistados responderam as mesmas perguntas. 

d) Regra da pertinência – “os documentos retidos devem ser 

adequados, enquanto fonte de informação, de modo a   

corresponderem ao objetivo que suscita a análise (BARDIN, 

2011, p.98). Compreende se nesta pesquisa, que os documentos 

foram adequados aos objetivos, esta regra está diretamente 

ligada a homogeneidade. 

Em seguida, passou se a escolha das categorias, que surgirão após as 

questões norteadoras da pesquisa. Recortou se das entrevistas os temas que se 

repetirão com muita frequência para a análise temática e de modalidades de 

codificação para registrar os dados obtidos. (BARDIN, 2011). 

Na segunda fase, ou fase de exploração do material foram escolhidas as 

categorias, classificadas e agregadas em razão das características em comuns, 

classificação semântica, e categorização cuja qual permite um maior número de 

informações. 

Com as categorias escolhidas, o próximo passo foi a realização da classificação 

em blocos que expressassem as determinadas categorias, no exemplo abaixo no 

Quadro 6, foram retiradas da entrevista apenas as falas que se referiam a segunda 

pergunta que confirmaram ou modificaram aqueles presentes no referencial teórico.  

Desta maneira, com este movimento continuo entre a teoria e os dados 

levantados e vice e versa, as referidas categorias se tornam cada vez mais claras e 

apropriadas para a pesquisa. 
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Quadro 6 - Organização dos dados da Pesquisa. 

Categorias Verbalizações da entrevista 

1. Ferramenta 

E 1   você pode trabalhar com este tipo de ferramenta, e ter 
um tipo bastante grande de profundidade, eu acredito. Acho 
que é um pouco de escolha que vc vai fazer. Acho inclusive 
que quando vc tem possibilidades de trilhas e atrativos, vc 

pode inclusive indicar isso para o visitante ou turista 
 

E2. É uma ferramenta eficiente, se ela seguir os preceitos 
corretos da parte interpretativa, então ela é eficiente ela 
atinge, por que se tiver desenhos, se ela tiver no lugar 

correto, passar a mensagem correta. 
 
 
 

2. Comunicação 

E 1. É uma ferramenta de comunicação se você baixar no 
grau mais singelo como por exemplo: não jogue lixo, não 

colha plantas. Sim atinge todos os tipos de públicos. 
 

E 2. É uma ferramenta de comunicação 
 
 
 
 

Fonte: a autora 

 

No exemplo dado acima, o título e a definição das categorias, foram 

estabelecidos tomando se por base as falas dos entrevistados, seguindo a sugestão 

de Mendes (2007) que propõe “nome e definição devem ser criados com base nos 

conteúdos verbalizados e com um certo refinamento gramatical de forma”. No 

processo de construção de categorias, procurou se manter na integra a fala do 

entrevistado como apresentado no Quadro 6 para a pergunta: A sinalização 

interpretativa é uma ferramenta eficaz e eficiente para atingir a todos os tipos de 

públicos? 

A terceira fase da pesquisa de análise de conteúdo é denominada tratamento 

dos resultados – a interpretação.  Apoiado nos dados brutos, procurou se tornar os 

dados significativos e válidos. Nesta fase interessa a pesquisa o conteúdo latente, ou 

seja, o que se encontra por trás do imediatamente registrado.  

Segundo Bardin (2011), a inferência na análise de conteúdo se orienta por 

diversos polos de atenção, que são polos de atração de comunicação. É um 

instrumento de indução como por exemplo o roteiro das entrevistas para se 

investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos (variáveis de 

inferências ou indicadores, referências). 

Foram obtidas as verbalizações que induziram as respostas sobre os 

indicadores ou inferências a respeito do que seria o tema ferramenta. 
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Passa-se a realizar a interpretação de conceitos e proposições. Os conceitos 

dão um sentido de referência geral, produzem imagem significativa. Ao se descobrir 

um tema nos dados, é preciso comparar os enunciados das perguntas e as ações 

entre si.  Na sequência quando são encontrados temas diferentes, é necessário achar 

semelhanças que possa haver entre eles. 

A proposição é um enunciado geral baseado nos dados obtidos. Enquanto os 

conceitos podem ou não ajustar se, as proposições são verdadeiras ou erradas, 

mesmo que isso possa ou não ser demonstrado pelo pesquisador. O certo é que as 

proposições são derivadas do estudo cuidadoso dos dados. No exemplo dado, 

poderia, portanto, ser adotada a seguinte proposição:  

A sinalização interpretativa é eficiente para atingir a todos os públicos 
se seguir os preceitos corretos, se tiver pictogramas (desenhos) no 
lugar correto. É menos um fator de explicação e elucidação, é mais 
um fator de sensibilização, para que a pessoa reflita interprete naquele 
determinado ponto. A placa tem que ter mensagens curtas, precisa 
chamar a atenção. Mas nenhum produto interpretativo, incluindo 
painéis, funciona para todos os visitantes em todos os lugares. 
 

Durante a interpretação dos dados, é preciso voltar atentamente aos marcos 

teóricos, pertinentes a investigação, pois sãos os marcos teóricos que darão o 

embasamento ao estudo. Logo, a relação entre os dados obtidos e a fundamentação 

teórica, é que dará sentido a interpretação.  

As interpretações dos dados a que levam as inferências serão sempre no 

sentido de buscar o que se esconde sob aparente realidade das falas dos 

entrevistados, o que significa verdadeiramente o discurso enunciado por cada um 

deles, o que querem dizer em profundidade, algumas afirmações são superficiais.  

Para RJ Fernandes (2015), a informação age como um importante suporte a 

ser levado em consideração no desenvolvimento da atividade, atentando às 

necessidades dos destinos turísticos de promover a interpretação do espaço 

vivenciado.   

Souza (2006) contribui dizendo que: 

[...] o turismo sustenta-se na comunicação e é reimpulsionado pelo 

processo de informação, através da leitura interpretativa do lugar, 

transformada em referencial de valorização. Ao ‘fazer saber’ e ‘tornar 

comum’ o espaço-paisagem de uma localidade, a sinalização turística 

auxilia a leitura interpretativa deste. Permite que seja dado o valor 

através do desenvolvimento de significados e revelações para 
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compreensão, reconhecimento e respeito à localidade como um todo 

gerado e mantido pelos habitantes e visitantes.  

 

A comunicação que vai além do que é decodificado. É reforçada, assim, a ideia 

de que a interpretação de um texto (nesse estudo constituído por pictogramas, ou 

imagens) é altamente dependente do contexto, no sentido de que este intervém para 

recuperar adequadamente, através de processos inferenciais, a intenção pretendida 

pelo autor. 

Para que ocorra a comunicação se faz necessário emissor e receptor segundo 

Lyon (1987 apud BONINI, 2001, p. 67) compreende este processo quando:  

Um sinal é transmitido de um emissor para um receptor (ou grupo de 
receptores) através de um canal de comunicação. O sinal terá uma 
determinada forma e passará um determinado significado (ou 
mensagem). A conexão entre a forma do sinal e o seu significado é 
estabelecido pelo que (num sentido bastante geral do termo) 
normalmente se chama em semiótica o código: a mensagem é 
codificada pelo emissor e decodificada pelo receptor. 

 

Deste modo, para que ocorra a efetividade da comunicação, e como 

consequência a educação se o receptor do processo receber a mensagem e entendê-

la, realmente e recordar da mensagem e possivelmente utilizar a informação de 

alguma maneira. (COSTA, 2009)  

Diversos autores, dentre eles Costa (2009), Verveka (1994), apontam que o 

conceito de comunicação interpretativa a ser empregado na “tradução” de recursos 

de origem natural (neste caso, é denominado de “interpretação ambiental”). Os 

autores defendem que o cenário que está sendo “ traduzido” como por exemplo a 

formação de um afloramento rochoso no Parque Nacional da Tijuca, ou o contexto 

histórico do reflorestamento da Floresta da Tijuca, pode ser “ estrangeiro” para a 

maioria dos turistas e visitantes, é que os meios interpretativos, elucidam a informação 

técnica ou cientifica, traduzindo-o de maneira e simples ao público leigo, colaborando 

a lerem o ambiente visitado de forma diferente da que comumente a adotariam.  

No que se refere sobre a eficácia da sinalização interpretativa para atingir todos 

os tipos de público. Compreende se que a sinalização interpretativa quando chama a 

atenção é devido ter sido elaborada com mensagens curtas. Devendo se valer de 

muitos pictogramas de desenhos e de frases “força”. A sinalização interpretativa leva 

o entendimento daquilo que a pessoa está vendo de forma bem simples. De acordo 

com Vasconcelos (2002), as placas chamam a atenção das pessoas para elementos 
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e detalhes que lhes passam desapercebidos ou que seus olhos (e demais sentidos) 

não estão treinados para notar. Como a maioria das pessoas só lê o título os títulos 

devem transmitir mensagens estimulantes que gerem curiosidade. Segundo 

Berkmüller (1981) e Trapp e colaboradores (1994), os títulos-tema por si só já 

transmitem uma mensagem e também estimulam a leitura do texto que os 

acompanha. Na montagem das placas é muito importante à utilização de recursos 

visuais, como ilustrações, imagens, gráficos, mapas, pois estes recursos além de 

facilitar a interpretação, substituindo com vantagem o emprego de muitas palavras, 

tornam o material bem mais atraente.   

A sinalização interpretativa colabora com a atratividade da demanda turística, 

para os respondentes a sinalização ajuda os visitantes a entenderem o significado por 

trás do estão vendo. Bons gráficos ajudam a contar uma história sobre o que está 

acontecendo além do que a cena visual transmite como uma cena do que está sob a 

superfície da água em um lago ou uma linha do tempo em um determinado lugar 

histórico. As placas podem ser projetadas para ser bilíngues para atender a demanda 

de visitantes estrangeiros. 

Ham (1992) recomenda a utilização de quatro diferentes níveis de 

comunicação, cada um com um propósito. O nível I é o próprio título-tema, que deve 

comunicar rapidamente a ideia principal ou mensagem da placa; o nível II mostra as 

cinco ou menos ideias principais que apoiam o tema; o nível III contém explicações 

que facilitam a compreensão das ideias apresentadas no nível anterior (exemplos, 

comparações e outras, pontes‟); o nível IV sugere formas de aplicação das ideias 

apresentadas. Mesmo assim, no planejamento destes níveis, deve sempre ser 

considerado que a maioria das pessoas não vai ler toda a placa, ficando apenas no 

nível I, o que aumenta a importância da escolha de bons títulos–tema e torna este 

nível o único realmente obrigatório. 

Do ponto de vista do uso público, há um conjunto de planos e programas 

obrigatórios nas unidades de conservação abertas à visitação são os Programa de 

Educação e Interpretação Ambiental. Os respondentes responderam sobre o 

conhecimento acerca da sinalização interpretativa. Em geral, para os respondentes 

observa se que a sinalização interpretativa está dentro da educação ambiental, sendo 

de responsabilidade dos gestores públicos a sua implementação. No Quadro 7 abaixo, 

apresenta se as categorias referentes a pergunta:  Você conhece o tema sinalização 

interpretativa?  
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Quadro 7 - Categoria. 

Categorias  Verbalização das Entrevistas  

1. Educação 
Ambiental  
 

2. Gestão  

1. E1: Sim, é parte da Educação Ambiental 
2. E2: Não, mas é importante para a gestão da 

Educação Ambiental 
3. E3: A Sinalização Interpretativa deve ser planejada 

dentro da gestão da UC 
4. E4:  Sinalização Interpretativa “desperta” para a 

Educação Ambiental 
Fonte: a autora 

 

As categorias sinalizam a necessidade de um entendimento mais profundo 

sobre as diferenças entre a educação e interpretação ambiental. Para um dos 

entrevistados a Interpretação Ambiental e Informação não são a mesma coisa, além 

de que as placas não são instrumento de interpretação. 

Na Reserva do Mico Leão Dourado8, é todo de concepção americana 
copiam o modelo americano, as placas não são interpretações 
“biologizantes” são situações que podem ser através das placas que 
te remetem aquele espaço, a importância dele, o funcionamento 
daquele ecossistema, então eu não vejo isso 9no Brasil. Vi no Mico 
Leão Dourado, porque era um projeto piloto (E2). 

 
Nos planos de manejo, dentro do Programa de Uso Público, há o subprograma 

de Interpretação e Educação Ambiental, que deve tratar da organização de serviços 

que transmitam ao visitante conhecimentos e valores do patrimônio natural e cultural 

da área, interpretando seus recursos. A Educação Ambiental depende de fatores de 

gestão de recursos humanos e de recursos financeiros da unidade de conservação, 

sendo fundamental para compor o processo educativo. Para Vasconcellos (1998), 

objetivos da educação ambiental estão diretamente relacionados com mudanças de 

valores e de atitudes, as quais necessariamente devem passar por reflexões a 

respeito da visão do ser humano sobre si mesmo, sobre seu ambiente e as relações 

entre o ambiente humano construído e o ambiente natural (DIAS, 1992). 

 As atividades devem estar direcionadas ao planejamento de materiais e 

elementos interpretativos e de divulgação para as áreas onde a visitação será 

permitida, tais como interpretação em trilhas, exposições nos Centros de Visitantes 

(ou Centros Interpretativos) e a sinalização. Seu principal objetivo é a promoção da 

                                            
8  Reserva do Mico Leão Dourado, é o nome popular da Reserva Biológica Poço das Antas localizada no município 
de Silva Jardim, no Estado do Rio de Janeiro. 
9 Entrevistado 2 – 10 de Maio de 2019 
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compreensão do meio ambiente e de suas inter-relações na Unidade de Conservação. 

(IBAMA, 1999). Para tanto, são necessários meios interpretativos que estejam de 

acordo com as Diretrizes para a Interpretação Ambiental, ou seja, que utilizem 

técnicas que estimulem o visitante (MMA, 2006 p.18) “a desenvolver a consciência, a 

apreciação e o entendimento dos aspectos naturais e culturais, transformando a visita 

numa experiência enriquecedora e agradável”. 

As áreas protegidas ou unidades de conservação constituem- se em locais 

propícios para o desenvolvimento de programas de educação ambiental, uma vez que 

representam verdadeiros laboratórios naturais, fontes inesgotáveis de meios que 

facilitam o restabelecimento das ligações do homem com seu ambiente, 

proporcionando uma ampliação dos conhecimentos, bem como, mudanças de 

valores. Esta combinação de aquisição de novos conhecimentos com mudança de 

valores favorece a conscientização e novos comportamentos, contribuindo para ações 

ambientais adequadas (PÁDUA, 1991). 

Contudo torna se importante considerar que os turistas e visitantes das áreas 

protegidas não estão dispostos a assistirem uma “aula formal” durante a sua visita o 

que tornaria a experiência não exitosa. Mas sim, que para sensibiliza-las de forma 

prazerosa, criando assim uma nova consciência, e compreensão acerca do ambiente 

visitado, vem sendo desenvolvido e implementado as técnicas de interpretação 

ambiental que é, ao mesmo tempo um instrumento de educação e de recreação. 

(SHARPE,1976; VASCONCELLOS, 1997c). 

Desta maneira, são diversas as técnicas de interpretação ambiental que podem 

ser utilizadas no sentido de estimular a compreensão do patrimônio natural e colaborar 

na diminuição dos impactos negativos. 

Estabeleceram na interpretação dos dados da pergunta: A sinalização 

interpretativa deveria ser padronizada? Obteve-se a seguinte definição das 

categorias, conforme apresentado no   Quadro 8: 
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Quadro 8 - Organização das Categorias: A sinalização interpretativa deveria ser padronizada? 

Categorias     Verbalizações da entrevista  

1. Padronização E 1. Tem que ter padronização mínima  
 
E 2. Sim padrão de acordo com o Manual de 
Sinalização do Instituto Chico Mendes 
 
E3. Tem que ter excelência no padrão 
  

2. Criatividade  E 1. Precisa ter criatividade de acordo com a 
região  
 
E 2. Não precisa ser uma “ coisa “ engessada 
“ precisa ter criatividade  
 
E3. É preciso ter criatividade para criar uma 
linguagem para cada realidade 
 

Fonte: a autora 

 

Sobre a padronização da sinalização interpretativa, compreende se que a 

sinalização de um ambiente informa (orienta) os leitores algo relacionado à localização 

de um objeto ou do próprio leitor. A sinalização interpretativa deve ser, portanto, 

elaborada com base nos conceitos de programação visual (design gráfico) e do Guia 

Brasileiro de Sinalização para Orientação Turística, contemplando a: legalidade; 

padronização; visibilidade/legibilidade/segurança; suficiência; 

continuidade/coerência, atualidade /valorização, manutenção/conservação. Isto 

revela uma abordagem estrita aos elementos ligados à percepção, à funcionalidade e 

aplicação. A finalidade da sinalização turística em especial a sinalização interpretativa, 

é guiar os turistas e visitantes, auxiliando-os e direcionando pelos ambientes.  

Estar perdido é um medo fundamental. É preciso entender o nosso 
ambiente a um nível mínimo para se sentir seguro. Depois de ir 
devemos pelo menos ser capazes de encontrar o nosso caminho de 
volta para casa. (...) Precisamos de sinalização na maioria dos casos 
para nos ajudar a encontrar o caminho. Meu palpite é que nós sempre 
o fizemos, e que os sinais feitos pelo homem para fins de navegação 
podem muito bem ter precedidos o desenvolvimento dos sinais para a 
linguagem escrita (SMITHSHUIJZEN, 2007.p.13). 

 

Há uma tendência mundial em se padronizar a sinalização na Austrália 

Ocidental há muito tempo que existia necessidade reconhecida de melhorar a 

qualidade e a eficácia dos sinais nas atrações turísticas e instalações de serviços 

turísticos. A diversidade de atitudes em relação aos sinais e a responsabilidade pela 
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determinação das políticas de sinalização e o fornecimento de sinais destinados a 

ajudar o visitante. Levaram a uma confusão devido a inconsistência de estilos e 

designs de sinalização. Foram então desenvolvidas diretrizes para o fornecimento de 

sinalização para atrações turísticas reconhecidas e instalações de atendimento ao 

visitante em todo o estado.  

Os objetivos da Tourism Western Australia, na preparação desta sinalização 

são incentivar o fornecimento de um sistema eficiente projetado como uma “família “ 

de placas coordenados e complementares em todo o Estado, que atendam, com 

objetividade e eventualmente eliminar a proliferação de diferentes tipos de placas, 

para preservar os principais valores estéticos da paisagem e do meio ambiente. 

Para Zanetti (2018) os empreendedores e gestores de turismo devem respirar 

criatividade. Ela deve estar em todos os lugares, desde os atrativos que os turistas 

visitarão, no atendimento, processos de venda, relacionamento, até os próprios 

empreendimentos turísticos como hotéis e restaurantes. A criatividade precisa estar 

no ar. Todos os detalhes são importantes para que os turistas percebam que 

absolutamente tudo foi e é pensado para tornar o seu sonho em encantamento, 

experiências e histórias para contar. 

O Centro para Gestão de Áreas Protegidas da Universidade Estadual do 

Colorado, no Guia  para Elaboração de Produtos  Interpretativos Não Pessoais em 

Áreas Protegidas publicado em 2019, aborda que a participação do público nos ajuda 

a alcançar vários objetivos, incluindo: (1) garantir que os membros da comunidade 

local estejam cientes e capazes de ajudar a planejar  as ações futuras; (2) divulgar  

informação técnica, ideias criativas e fatores culturalmente relevantes;(3) fortalecer 

relacionamentos; e (4) criar uma visão coletiva para o futuro. Embora a equipe de 

planejamento interpretativo entenda a missão da área protegida e os princípios da 

comunicação interpretativa, eles podem não estar totalmente informados sobre 

recursos específicos e as oportunidades interpretativas da área protegida e 

adjacentes. As informações dos moradores locais, dos professores da região, 

especialistas de diferentes áreas, e guias podem colaborar e fortalecer o produto 

interpretativo.  

A vivência da experiência na Floresta da Tijuca é o que marcará a vida do 

turista. O produto em questão que possibilita essa experiência é o que será lembrado 

e promovido. São nos pequenos ou grandes detalhes, que se poderá pensar numa 

maior interação com os turistas. Contar a história do lugar, lembrar daquilo que já 
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existiu, mexer com todas as sensações. Isso tudo faz parte e contribui. Conhecer a 

história de sucesso do processo de reflorestamento uma das primeiras do mundo, 

saber contar as histórias do plantio de café, do desabastecimento de água, escutar o 

som das Cascatinha do Taunay, reviver o silêncio no Açude da Solidão. 

Segundo Salgado (2013), um sistema de sinalização padronizado e implantado 

no contexto amplo de design gráfico e ambiental torna o objeto de estudo e reflexão 

teórica riquíssimo para além da linguagem gráfica e visual, e intervenção da 

paisagem, um elemento ou vários elementos (placas interpretativas) quando bem 

conduzido entrega mesmo de forma imperceptível ao turista/ visitante condições de 

enriquecimento do exercício da cidadania durante a experiência da visitação.  

Na pergunta: A sinalização pode de alguma forma contribuir com os projetos 

de conservação/preservação ambiental?  Estimula as doações? Foram atribuídas as 

seguintes categorias, do Quadro 9.  

 

Quadro 9 - Organização das Categorias: A sinalização pode de alguma forma contribuir com os 

projetos de conservação/preservação ambiental? 

Categorias     Verbalizações da entrevista  

1. Colaboração E1 tenho certeza os visitantes entendem a 
importância querem colaborar 
E2: Eu acredito sim! 
  

2. Mobilização  E3: Sim, ele o visitante pode se mobilizar 
 
E4: A sinalização pode mobilizar  
 
 

3. Envolvimento  E5: Envolvimento, e comprometimento pode 
ser estimulado pela sinalização 
Fonte: a autora 

 

Segundo a pesquisa Diagnóstico do Uso Público em Parque Brasileiros: 

Perspectiva dos Gestores, publicada em 2019 no site do Instituto Semeia. os 

programas de voluntariado podem funcionar como uma importante linha auxiliar para 

os recursos humanos, principalmente num contexto de escassez e de dificuldade de 

contratação. A gestão desse tipo de recurso não é fácil. Implica em conciliar as 

necessidades e os horários do parque à disponibilidade e qualificação de quem se 

oferece como voluntário. 
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A grande maioria (68%) dos parques não possui um programa de voluntariado. 

Dentre aqueles que possuem, 17% têm programas que funcionam menos de seis 

meses por ano; 3% operam com programas parciais, mas que funcionam mais de 6 

meses por ano; e, em 12%, os programas são integrais e funcionam o ano todo. A 

presença desse tipo de programa ocorre de maneira bastante diferenciada entre as 

diversas esferas de governo. No âmbito federal, 60% dos parques têm algum tipo de 

programa de voluntariado. Entre os estaduais, 29% possuem algum tipo de programa 

e, entre os municipais, a proporção cai para apenas 10% dos parques. 

Os turistas e ou visitantes se envolvem, se mobilizam e querem colaborar com 

os parques nacionais, principalmente através de trabalhos voluntários. No Parque 

Nacional do Itatiaia, conforme relatado por um dos entrevistados para este estudo, 

têm se a experiência de pessoas querendo se voluntariar após realizarem a visitação: 

“ É a experiência que a gente tem é de pessoas querendo se voluntariar para prestar 

um trabalho, um serviço voluntário de atendimento, de sensibilização, eu não vivenciei 

ainda alguém chegando querendo patrocinar, por exemplo alguém pessoa física que 

tenha uma empresa” 

Para Brandon, K. (1996), existem números crescentes de ecoturistas que 

desfrutam participando em algum aspecto de melhorias para o parque durante a sua 

estadia, o qual pode incluir reparação de caminhos, coletando sujeiras, censo de 

animais, e etc. Certos grupos de turistas “apega-se “a um parque em particular. Por 

exemplo, o turismo de observação de pássaros tem uma clientela bem definida, e 

muitos destes grupos contribuem com fundos para a conservação e manutenção das 

áreas naturais. Existem também os visitantes frequentes do entorno dos parques 

nacionais que os consideram extensão de suas casas, organizam se em associações 

e fundações de amigos para defender os interesses do mesmo e captando recursos 

para a manutenção dos mesmos.  Como ocorre na Associação dos Amigos do Parque 

Nacional da Tijuca ou Amigos do Parque, é uma organização não-governamental sem 

fins lucrativos, fundada em 1999, com a missão de colaborar para a conservação, a 

proteção e a promoção da natureza e da cultura vivas no Parque Nacional da Tijuca.  

Para um dos entrevistados o voluntariado pode ser sim estimulado pela 

sinalização: 

Acredito 100% como exemplo a Trilha Transcarioca é um movimento 

voluntário, você tem a Rede Brasileira de Trilhas com 1900 km 

implementados em dezessete estados feitos totalmente pelo trabalho 
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voluntário e no Parque Nacional da Tijuca você tem mais de 100 

mutirões voluntários, muita gente quer ajudar e não sabe como10 

 

Figura 48 - Sinalização Trilha Transcarioca. 

 

Fonte:  a autora 

 

A Trilha Transcarioca (Figura 49), é mantida em conjunto por mais de mil 

voluntários, os voluntários estão organizados torno da Associação de Amigos da Trilha 

Transaciona e seu trabalho é desenvolvido por pequenas e grandes organizações não 

governamentais, clubes de excursionismo, agências de ecoturismo e pessoas 

físicas e já conta com mais de dez mil horas de atividade. As funções principais 

consistem em: 

a) Sinalizar a Trilha Transcarioca com a pegada direcional, que é a sua 

logomarca, pintada em rochas e árvores 

                                            
10 07/05/2019 . E1 
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b) Fixar placas interpretativas e tabuletas de madeira. 

c) Fazer podas 

d) Limpar drenos e desobstruir a trilha 

e) Fazer ações de educação ambiental 

f) Retirar lixo 

O seu trajeto total cruza 6 Unidades de Conservação, nas zonas Oeste, Norte 

e Sul da cidade. A trilha Transcarioca (Figura 50) foi dividida em 25 trechos, que 

podem ser percorridos de forma independente.  

 

Figura 49 - Mapa do Trajeto Trilha Transcarioca. 

 

Fonte: www.transcarioca.com.br acesso em 101012019 

 

Por fim, ainda com baixa presença nas unidades de conservação e em especial 

nos parques nacionais. Principalmente em grandes áreas verdes cujas quais recebem 

demanda turística de muita relevância, a sinalização interpretativa   pode contribuir 

para as funções pedagógicas de interpretação do patrimônio natural, para a 

divulgação do parque e da cultura local.  A sinalização interpretativa potencializa a 

experiência da visitação. 

Assim fecha se o processo de Análise de conteúdo, lembrando que, contudo, 

tenha sido seguido na pesquisa estas três fases, há várias variações na maneira de 

guiar a análise. As comunicações objeto de análise, podem ser abordadas de 
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diferentes formas. As unidades de análise podem variar, nesta pesquisa foram 

escolhidas palavras, outros pesquisadores optarão por sentenças, parágrafos e, até 

mesmo texto. O tratamento das unidades também é diferenciado. Enquanto alguns 

contam as palavras e expressões, outros procuram desenvolver a análise da estrutura 

lógica do texto ou das suas partes. Nesta pesquisa, procurou se analisar a estrutura 

do texto. 

Os resultados da pesquisa, apontaram para o desenvolvimento da sinalização 

interpretativa é importante lembrar a necessidade em considerar dois tipos de 

públicos: os usuários e frequentadores e os turistas e visitantes.  

Embora haja sinalização interpretativa na Floresta da Tijuca as informações 

estão desatualizadas e trabalhadas de maneira fragmentada. A escolha dos temas 

das placas, e painéis interpretativos é fundamental.  Para Ham (1992), Vasconcellos 

(1998), e Ikemoto (2008), os conteúdos devem ser trabalhados em cada ponto de 

parada, de tal forma que, ao final da trilha e/ou atrativos turísticos os visitantes sabiam 

e interpretem o lugar.  Por exemplo, ao definir o tema “A Floresta e a cidade “é possível 

trabalhar a relação dos serviços ambientais, como o abastecimento de água, o 

aumento da temperatura sem a Floresta na cidade, e etc. Objetivando   apresentar 

que a Floresta da Tijuca é um ecossistema integrado dentro da Mata Atlântica e 

interage diretamente com a Cidade.  

A definição de roteiros, não faz parte deste estudo, uma vez que o conteúdo 

deve estar dentro dos Planos de Sinalização Interpretativa do Parque Nacional da 

Tijuca. A partir da coleta dos dados será feita nas considerações finais proposta 

cientifica para subsidiar a elaboração de roteiros temáticos para a Floresta da Tijuca, 

nos pontos analisados. 
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10  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo da pesquisa constatou se o quanto é importante a implementação de 

sinalização interpretativa para a Floresta da Tijuca como forma de aumentar a 

atratividade turística e como consequência dinamizar o potencial do turismo e seus 

segmentos.  

Tendo definido o problema e o objetivo geral da pesquisa partiu se para a coleta 

de dados da dissertação. Apesar da sua relevância para a promoção da Interpretação 

Ambiental na Floresta da Tijuca, a sinalização interpretativa ainda é ineficiente.  

A informação advinda da sinalização interpretativa não é um dado, mas uma 

produção que tem a capacidade de atuar sobre a realidade na relação entre o visitante 

e o espaço visitado.  A produção de novos conhecimentos, provoca aprendizados e 

mudança de comportamento, fatores estes característicos da informação. 

Através da metodologia, Painel de Especialistas, foi possível refletir acerca da 

sinalização interpretativa ao obter de um leque de informações e /ou opiniões e 

selecionar as que melhor se adequam a este estudo. As entrevistas individuais 

possibilitaram alcançar uma variedade de impressões e percepções que os 

especialistas possuíam sobre o tema. Além disso, a técnica permitiu a contribuição de 

pessoas com experiência no assunto trocar experiências com a autora.  

Dentre as informações relevantes geradas, destaca se a compreensão que a 

sinalização interpretativa vai além da instalação de placas e painéis interpretativos. O 

sucesso na utilização dos painéis está fortemente ligado a bom conhecimento do 

público alvo, bem como a capacidade de comunicação efetiva da mensagem. É 

necessário levar em consideração diversos fatores, entre eles a caracterização do 

visitante, sua motivação e expectativas em relação a Floresta da Tijuca, definir 

claramente os objetivos interpretativos, realizar e classificar os recursos locais. 

Através deste estudo, pode se compreender que devem ser considerados dois 

tipos de público: o público em geral constituído pelos usuários e os moradores do local 

e o grande público que inclui os turistas e visitantes. É um grupo heterogêneo, 

reunindo pessoas com expectativas e realidades distintas. Mas independentemente 

do tipo de “audiência” a estratégia adotada para a elaboração de painéis 

interpretativos, é de dar preferência ao recurso interpretativo, em detrimento de um 

recurso meramente informativo. 
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Outro ponto, de suma importância, que não coube nos limites deste estudo é 

acrescentar a questão da acessibilidade, nota se na análise realizada não haver a 

menor preocupação com esta questão, o que promove a exclusão social. 

É imperativo salientar que o envolvimento da população local ou população do 

entorno da Floresta da Tijuca é essencial ao sucesso de qualquer projeto de 

sinalização interpretativa. A sinalização interpretativa tem que ser construída junto 

com os guias, com os usuários, e frequentadores. Desta maneira, se fomenta o 

sentimento de pertencimento, diminui o vandalismo que acaba se dando devido a falta 

de comprometimento.  

A participação pública ajuda a garantir que a população local tome 

conhecimento e seja capaz de ajudar a elaborar ações futuras; a expandir as 

informações técnicas, ideias e fatores culturalmente relevantes e aumentar o número 

de pessoas envolvidas no processo. 

Sendo assim, este estudo sugere que a sinalização interpretativa seja 

elaborada de forma que sensibilize os visitantes sobre a singularidade da Floresta da 

Tijuca, assim como a importância da sua conservação e preservação; transmita 

informação aos visitantes que não obteriam facilmente e colabore na divulgação dos 

benefícios socioambientais para região, para o Brasil e para o planeta. 

Com a implementação de projeto de sinalização interpretativa proposto, espera 

se que os visitantes:  

Se sintam:    

 

 curiosos para descobrir como foi o feito o 
reflorestamento da Floresta da Tijuca 

 conscientes da necessidade de proteger o 
patrimônio histórico cultural 

 sensibilizados da importância da manutenção 
da Floresta da Tijuca 

Saibam:   como a Floresta da Tijuca Contribui para 
amenizar os problemas como a poluição do ar, 
enchentes e alterações climáticas 

Acreditem:  que preservar os recursos naturais é preservar 
a nossa história 

Façam   com que se valorizem os recursos naturais da 
Floresta e compartilhem as experiências de visitação  

 

Os temas propostos devem ser motivados para o público alvo sugerido pela 

observação local, como por exemplo: os aspectos únicos, a leitura da paisagem, 

formação geológica, aspectos históricos, ambientais e econômicos. Reforça-se assim 
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a ideia de que a interpretação de uma placa e/ou painel interpretativo são altamente 

dependentes do contexto. 

Na Cascatinha do Taunay a proposta científica para elaboração de painéis 

interpretativos o tema Central seria: “A mata atlântica é o bioma importante para a 

manutenção dos processos ecológicos”; o tema da Placa 1 seria “O reflorestamento 

da Floresta da Tijuca” e o tema da Placa 2: “O abastecimento de água para a cidade 

do Rio de Janeiro”. 

Pretende-se com estas sugestões, ainda desenvolver o sentido de observação 

e de descoberta. Assim, os conteúdos são preferencialmente interpretativos e 

baseiam-se em aspectos ecológicos observados, com clara separação entre 

observação e interpretação, sensibilizando, sempre de maneira adequada, para as 

diversas escalas de observação dos painéis interpretativos.  

A partir das discussões, análises de dados gerados e propostas, espera-se ter 

contribuído para o enriquecimento da literatura sobre sinalização interpretativa em 

unidades de conservação e áreas verdes, especialmente para a Floresta da Tijuca. 

Além disso, pretende-se fornecer subsídios para que se promovam ações na melhoria 

da sinalização interpretativa. 
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