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RESUMO 
 
 
Este trabalho almeja criar referências que auxiliem no planejamento turístico em 
unidades de conservação. Para atingir este objetivo, o trabalho discute a evolução 
cronológica de conceitos referentes ao turismo, ao planejamento e a 
sustentabilidade e por fim ao turismo sustentável. Enfatizando o planejamento 
sustentável do turismo são apresentadas metodologias de capacidade de carga para 
áreas naturais protegidas e como suporte a esta metodologia são dispostas 
conceitos e propostas de metodologias de manejo de visitantes, como o LAC e o 
VIM. Como maneira de contribuir para a realidade nacional, este trabalho tem o 
Parque Natural Municipal da Prainha como base de estudo in loco e expõe dados 
sobre suas características, legislação e situação atual. Ao final apresenta propostas 
para o planejamento turístico do Parque com finalidade de preservar a 
biodiversidade dos ecossistemas e garantir qualidade de experiência durante o 
tempo de permanência do visitante. 
 
 
Palavras-chave: Planejamento Turístico Sustentável. Capacidade de Carga. Manejo 
de Visitantes. Unidades de Conservação. Parque Natural Municipal da Prainha - RJ. 
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ABSTRACT 
  
 
This research aims to produce thoughts to support at planning of tourism in protected 
areas. To reach this target, this investigation discusses the chronological evolution of 
concepts regarding to tourism, planning and sustainable development and then 
sustainable tourism. A special highlight is assigned on sustainable planning of 
tourism, methodologies of carrying capacity on protected areas are displayed and to 
assist this, concepts and purposes of visitors management methods, as LAC and 
VIM, are explained. As a way to contribute with national reality, this work has the 
Parque Natural Municipal da Prainha as source for studies in site and gives details 
about characteristics, laws and real conditions. Finally, it presents purposes for 
tourism planning in that Park with intention to preserve the ecosystem’s biodiversity 
and to guarantee a good quality experience during visitors stay. 
 
 
Keywords: Sustainable Tourism Planning. Carrying Capacity. Visitors Management. 
Protected Areas, Parque Natural Municipal da Prainha - RJ. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na atualidade, observa-se em muitos discursos das autoridades e 

especialistas em meio ambiente, a preocupação em preservar e conservar os 

recursos naturais e os ecossistemas considerados importantes para cada região do 

planeta. O Brasil é um país conhecido internacionalmente pela natureza exuberante 

que o compõe e o estado do Rio de Janeiro, faz parte quase que integralmente do 

bioma da Mata Atlântica, considerada um dos biomas mais ricos em biodiversidade 

do planeta, e possui significativo número de unidades de conservação. O Parque 

Natural Municipal da Prainha, situado na cidade do Rio de Janeiro, é uma das muitas 

unidades de conservação existentes no estado e revela-se de grande interesse 

turístico e elevado potencial de atração de visitantes. A necessidade e a importância 

em manter preservado este patrimônio natural foi o motivo principal para a 

realização deste trabalho, que se desenvolverá a partir de um enfoque do 

planejamento turístico, com destaque para o estudo de capacidade de carga (CC) 

com influências de metodologias de manejo de visitantes. 

Para alcançar tal objetivo, num primeiro momento, este trabalho inicia-se por 

uma linha de pensamento que remonta às primeiras análises e abordagens sobre o 

turismo como fenômeno e sua transição até ser considerada uma atividade 

econômica, sendo, por alguns estudiosos, até classificada como “indústria sem 

chaminés” (RUSCHMANN, 1997), no entanto, com forte poder destruidor caso não 

seja devidamente planejado. Prossegue pelas definições e conceitos de 

planejamento, planejamento turístico, desenvolvimento, sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável para então, se aprofundar nas discussões relacionadas 

ao planejamento turístico sustentável e, de forma mais pontual e pertinente ao 

assunto, nas metodologias de gestão e manejo de áreas preservadas. 
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Em seguida são feitas considerações acerca de algumas metodologias 

utilizadas com finalidade do planejamento de áreas naturais. Inicialmente, foram 

analisadas duas metodologias desenvolvidas no EUA, a primeira delas, Limits of 

acceptable change (LAC) system for wilderness planning, renomado sistema de 

planejamento em áreas naturais, principalmente nos parques norte-americanos, para 

o United States Forest Service (Stankey et al., 1895; NILSEN e TYLER, 1997) e a 

segunda, Visitors Impact Management (VIM), desenvolvido por pesquisadores para 

United State National Park Service) and Conservation Association - USNPS. A 

seguir, outra metodologia estudada foi aquela sistematizada por Miguel Cifuentes 

pela primeira vez em 1992, após uma série de oficinas realizadas, aplicada 

principalmente em Parques da América Latina (SEABRA, 1999). 

Dando continuidade ao trabalho, buscam-se informações referentes ao local 

estudado com uma contextualização que se iniciou ampla até a identificação do local 

de estudo, neste caso, o Parque Natural Municipal (PNM) da Prainha, localizado na 

cidade do Rio de Janeiro, sendo a penúltima praia do litoral oeste do município com 

possibilidade de acesso pavimentado. Este momento do trabalho foi subdividido em 

quatro seções com propósito de facilitar a disposição e compreensão das 

informações e dados referentes à área. Primeiramente foi narrado, de forma sucinta, 

o histórico da região que engloba o PNM da Prainha, desde as origens da ocupação 

e movimentação na região, até o momento que a área foi transformada no referido 

Parque. Em seguida, procedeu-se a caracterização do Parque, com inclusão de 

informações sobre seus limites geográficos e legais, fauna e flora. A legislação 

prevista para o Parque foi evidenciada e demonstradas algumas peculiaridades que 

ocorrem no local, como forma de dar prosseguimento. A situação atual do Parque foi 

ordenada por último, com propósito de identificar as condições presentes da infra-

estrutura do Parque e seus atrativos e encaminhar a quarta seção do trabalho. 

Posteriormente, frente à falta de planejamento para a área, foram organizadas 

em duas seções, as propostas surgidas a partir da pesquisa bibliográfica realizada. 

A primeira delas identificada como plano de ações, o qual foi estipulado, levando em 

consideração fatores como, equipe e recursos humanos, aspectos físicos da área, 

potencial de atratividade, entre outros, com objetivo de subsidiar um planejamento 

para a determinação da capacidade de carga dos atrativos e posteriormente, o 
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monitoramento dos impactos negativos causados pela visitação, visando a uma real 

implantação deste método de planejamento. E, para finalizar esta parte, foram 

propostas melhorias necessárias para adequar o PNM da Prainha de forma a 

proporcionar mais qualidade à experiência dos visitantes, minimizar os impactos 

negativos decorrentes da visitação e preservar o seu ecossistema.  

As conclusões obtidas a partir do desenvolvimento deste trabalho foram 

baseadas nas pesquisas na literatura referente ao tema e visitas ao local estudado. 

Foram identificadas as dificuldades e facilidades encontradas em desenvolver um 

trabalho com o referido objetivo, metodologias de capacidade de carga e manejo de 

visitantes. A intenção foi lapidar as idéias demonstradas e obter uma visão mais 

pessoal mais abalizada, de maneira que possa auxiliar na produção de outras 

pesquisas referentes ao planejamento em áreas naturais protegidas.  
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2 METODOLOGIAS DE PLANEJAMENTO PARA ÁREAS NATURAIS 

PROTEGIDAS 

 
 

O turismo, se analisado desde seus primeiros relatos, pode ser compreendido 

como um fenômeno social e espacial, social, pois envolve pessoas e/ou grupos e 

espacial visto que é necessário deslocamento pelo espaço (FRATUCCI, 2007). 

Até meados do século XVIII, os deslocamentos temporários do homem eram 

motivados principalmente por razões religiosas, desenvolvimento sociocultural ou 

tratamentos de saúde. Após a Revolução Industrial, estes fluxos despertaram a 

atenção dos agentes do sistema capitalista, que enxergaram neles uma 

oportunidade de reprodução do capital, pelas oportunidades de ganhos lucrativos 

que a atividade poderia oferecer. A partir das transformações desencadeadas pela 

Revolução Industrial, o turismo pôde ser considerado uma ramificação do modo de 

produção capitalista e, portanto, visto como uma atividade econômica.  

As demandas por serviços criadas em decorrência das viagens fizeram surgir 

regras do sistema de produção e serem remunerados como outro qualquer. Este 

processo levou a atividade do turismo a ser classificada por muitos estudiosos como 

“indústria do turismo” (BOO, 1990; OMT, 2001 e FRATUCCI, 2007).   

Após o final da Segunda Guerra Mundial, com o advento do avião a jato, 

baixo preço do petróleo, maior renda disponível das famílias, surgimento das férias 

remuneradas e aumento do tempo livre das populações dos países industrializados, 

as mudanças no turismo puderam ser observadas com mais facilidade, 

principalmente nos dados estatísticos relacionados ao incremento das viagens 

internacionais. O aumento expressivo dos fluxos de chegadas mundiais fez crescer e 

complexificar o processo de produção dos serviços turísticos. Como conseqüência o 
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turismo se posiciona como um dos setores mais lucrativos e dinâmicos da 

atualidade, atraindo a atenção do grande capital internacional (OMT, 2001 e 

FRATUCCI, 2007). 

 
 

Essa atividade econômica dinâmica e vital para muitos países, estados ou 
municípios, sustenta-se no consumo de trechos privilegiados do espaço, 
apropriados dentro do que estamos classificando como processo de 
turistificação (FRATUCCI, 2007). 

 
 

O homem tem intervindo cada vez mais no espaço natural com intenção de 

adaptá-lo para satisfazer suas vontades, principalmente devido ao crescimento da 

população mundial e ao incremento do poder tecnológico da sociedade moderna. 

Este fato como observado por Boullón (2002), faz-nos crer que a necessidade de 

preservar revela-se uma questão imprescindível para a manutenção da vida. A 

intervenção é massiva, principalmente em áreas férteis e zonas de mata, 

modificando seu aspecto original, transformando-as em desertos de difícil 

recuperação (BOULLÓN, 2002, p.115). 

Segundo a UNCSD NGO Steering Committee (United Nations Commission on 

Sustainable Development Non-Governmental Organization), o Turismo é um 

fenômeno de rápido crescimento e tem se tornado uma das maiores indústrias do 

mundo, que causa impactos variados, positivos e negativos, como por exemplo, 

gerando riquezas e empregos, mas também ocasionando danos irreversíveis à 

natureza e às culturas dos locais visitados. Ruschmann (1997, p.9), corrobora esta 

idéia ao afirmar que “O turismo contemporâneo é um grande consumidor da 

natureza e sua evolução, nas últimas décadas, ocorreu como consequência da 

“busca do verde” e da “fuga” dos grandes conglomerados urbanos”. 

 O homem urbano por conseqüência da deterioração de seu “habitat natural” 

foge das cidades, em seu tempo livre, em busca do verde. O meio ambiente constitui 

a “matéria-prima” incontestável do turismo. O contato do homem urbano com esses 

ambientes, extremamente sensíveis, tais como montanhas e praias, deve ser 

profundamente avaliado e seus efeitos negativos, evitados, antes que esses locais 

de refúgio de biodiversidade sejam degradados em níveis irreversíveis 

(RUSCHMANN, 1997, p.19). 
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 Uma das medidas que pode ser tomada na tentativa de frear a degradação, 

tanto ambiental, como cultural, social entre outras, ocasionada pela prática do 

turismo é por meio do planejamento do turismo, que: 

 
 

[...] consiste em ordenar as ações do homem sobre o território e ocupa-se 
em direcionar a construção de equipamentos e facilidades de forma 
adequada evitando, dessa forma, os efeitos negativos nos recursos, que 
destroem ou reduzem sua atratividade (RUSCHAMNN, 1997, p.9) 

 
 

 Dentre os variados tipos de turismo, citam-se os que envolvem a natureza 

como produto principal, o turismo contemplativo, o turismo rural, turismo náutico, 

turismo de aventura, o ecoturismo, entre outros. Estudando os diversos autores que 

dissertam acerca do termo “ecoturismo”, é possível notar que não há uma única 

definição que seja considerada por todos como correta conforme observado por 

SEABRA (1999, p.6). No entanto, os estudiosos concordam que ecoturismo é um 

tipo de turismo de natureza, onde dependem exclusivamente dos atrativos naturais 

que formam as áreas de potencial ecológico (PIRES, 1997 apud SEABRA, 1999, 

p.7). 

 Ecoturismo é definido pela Ecotourism Society como “uma forma responsável 

de viajar em áreas naturais, que conserva o meio ambiente e proporciona o bem-

estar aos moradores das destinações” (LINDERBER e HAWKINS apud 

RUSCHMANN, 1997, p.61). Também pode ser compreendido conforme Ceballos-

Lascuráin como,  

 
 

el turismo que consiste en realizar viajes a áreas naturales sin disturbar o 
sin contaminar, con el objetivo específico de estudiar, admirar y gozar el 
panorama junto com sus plantas y animales silvestres [...]. El punto principal 
consite en que la persona que practica el turismo ecológico tiene la 
oportunidad de sumergirse en la naturaleza de una forma que no se 
encuentra disponible en el ambiente urbano1. (1987 apud BOO, 1990, p.2) 

 
 

                                                      
1 Tradução livre pelo autor: O turismo que consiste em realizar viagens às áreas naturais, sem causar 

distúrbios ou sem contaminar estas áreas, com o objetivo específico de estudar, admirar e gozar da 
paisagem junto com sua flora e fauna silvestres [...]. O ponto principal consiste em que a pessoa 
tem a oportunidade de submergir na natureza de uma forma que não se encontra disponível no 
ambiente urbano. 
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 O MICT (Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo) e o MMA 

(Ministério do Meio Ambiente) (1994) definem como:  

 
 

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 através da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem estar das populações envolvidas (MICT/MMA, 1994, 
p.19) 

 
 

As definições apresentadas são complementares, e concordam no que tange 

a conservação do patrimônio natural e que a natureza é o motivo principal da visita, 

mostrando a necessidade de se trabalhar o turismo de maneira que este não gere 

degradação do meio ambiente, principal atrativo. 

A visitação em áreas naturais, tanto no Brasil como no mundo, tem sofrido 

crescimento expressivo nos último dez anos e entre as várias formas de turismo este 

tipo, possui crescimento mundial entre 10% e 30% ao ano (MMA, 2006). E o Brasil 

possui imenso potencial atrativo, devido a algumas características como, sua grande 

extensão territorial, 8.511.596,3 km², que abrange regiões climática e 

geomorfologicamente diferenciadas, com extraordinária biodiversidade, possui entre 

10% e 20% do total de espécies do planeta, por exemplo, 22% da flora, 10% dos 

anfíbios e mamíferos e 17% das aves do mundo (MICT/MMA, 1994). 

Uma das estratégias mais conhecidas para a preservação de áreas naturais, 

nenhuma outra é mais simples ou mais aceita mundialmente é o estabelecimento de 

áreas protegidas, também conhecidas como Unidades de Conservação (UC). No 

Brasil, esta estratégia de preservação de áreas naturais é utilizada desde a década 

de 1930 e se mostra como uma das ações mais importantes realizadas pelo governo 

brasileiro referente à proteção da biodiversidade existente em nosso território (MMA, 

2007).  

O turismo tem a capacidade de fortalecer a apropriação dessas Unidades de 

Conservação pela sociedade enquanto incrementa a economia e promove a geração 

de empregos e renda para a localidade. O grande desafio é justamente, equilibrar 

esse uso com o desgaste natural da visitação, balanceando a geração de riqueza e 
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a preservação do meio ambiente (MMA, 2006, p.7). Boo (1990) já indicara a 

demanda crescente por viagens ecológicas e por locais pouco usuais como parte de 

um aumento geral no turismo nacional e internacional. Boullón (2002) também 

identificou que por mais distante que o homem urbano esteja da natureza, a 

preferência da maioria dos turistas saídos da cidade é pela busca por atrativos 

naturais em comparação a qualquer outro atrativo seja ele da natureza que for. 

 O turismo em áreas protegidas tem o poder de gerar benefícios econômicos, 

sociais, culturais e ambientais, entre outros, para os visitantes e para a área visitada. 

E alguns destes possíveis benefícios foram listados por Eagles, McCool, e Haynes 

(2002): 

 
 
 Protects ecological processes and watersheds; 
 Conserves biodiversity (including genes, species and ecosystems); 
 Protects, conserves and values cultural and built heritage resources; 
 Creates economic value and protects resources which otherwise have 

no perceived value to residents, or represent a cost rather than a 
benefit; 

 Transmits conservation values, through education and interpretation; 
 Helps to communicate and interpret the values of natural and built 

heritage and of cultural inheritance to visitors and residents of visited 
areas, thus building a new generation of responsible consumers; 

 Supports research and development of good environmental practices 
and management systems to influence the  operation of travel and 
tourism businesses, as well as visitor behavior at destinations; 

 Improves local facilities, transportation and communications; 
 Helps develop self-financing mechanisms for protected area 

operations2 (EAGLES; MCCOOL; HAYNES, 2002, p.24). 
 
 

Uma das maneiras mais eficazes de obter um crescimento consistente sem 

comprometer os recursos existentes é pela prática de processos de planejamento e 

o turismo não foge a regra. De acordo com Boo, o turismo vem sendo visto como um 

meio de crescimento rápido e de baixo custo e, nas últimas décadas, tem sido 
                                                      
2 Tradução livre pelo autor: Protege processos ecológicos e bacias hidrográficas; Conserva 

biodiversidade (incluindo genes, espécies e ecossistemas); Protege, conserva e valoriza recursos 
culturais e heranças construídas; Cria valores econômicos e protege recursos que por outro lado 
não tem valor para a população local, ou representa um custo ao invés de um benefício; Difunde 
consciência de conservação através da educação e interpretação; Ajuda a comunicar e interpretar 
os valores da herança natural e construídas e da herança cultural aos visitantes e residentes das 
áreas visitadas, e então constrói uma nova geração de consumidores responsáveis; Auxilia na 
pesquisa e no desenvolvimento de boas práticas ambientais e sistemas de manejo a influenciar a 
operação de viagens e turismo de negócios, como no comportamento do visitante nos destinos; Cria 
melhorias na infra-estrutura local, transporte e comunicações; Ajuda no desenvolvimento de 
mecanismos auto-financiáveis para as operações das áreas protegidas. 
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considerado como uma das indústrias que mais cresceram no mundo (BOO, 1990, 

p.xvii-1). Conforme Ruschmann, o planejamento turístico deve sistematizar as ações 

do homem de forma que este ocupe o solo e construa seus equipamentos e 

facilidades com o mínimo de influência e impactos negativos na atratividade dos 

locais (RUSCHMANN, 1997) 

 E de acordo com Eagles, McCool e Haynes “planning is a process that 

involves selecting a desirable future out of a range of plausible alternatives, and 

implementing strategies and actions that will achieve the desired outcome”3 

(EAGLES; MCCOOL; HAYNES, 2002, p.13). 

O ecoturismo desenvolvido nas zonas costeiras brasileiras, não está sendo 

planejado nem gerido de maneira a considerar as premissas expostas pelo conceito 

de desenvolvimento sustentável (SEABRA, 2005). O modelo de turismo “sol e mar 

[...] é um dos produtos que mais cresce na zona costeira na atualidade, revelando 

uma velocidade de instalação exponencial” (MORAES, 1999 apud SEABRA, 2005, 

p.212), ocasionando conflitos no meio ambiente natural e sociocultural, que gera a 

iminente necessidade de se implantar formas de planejamento baseados nas 

diretrizes do desenvolvimento sustentável (ibidem). 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001), a 

quantidade de planos turísticos desenvolvidos nas últimas décadas demonstra a 

importância que o planejamento da atividade turística possui atualmente. Em muitos 

locais os recursos naturais são utilizados como principal atrativo para a demanda 

turística, gerando uma sobrecarga no meio ambiente.  

A preocupação com o ambiente natural foi expressa pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) ao definir o ano de 2002 como o Ano Internacional do 

Ecoturismo (OMT, 2001). Como parte disso, o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA) e a OMT organizaram, de 19 a 22 de maio de 2002, a 

Cúpula de Especialistas em Ecoturismo em Quebec, no Canadá e teve como 

participantes entidades públicas e privadas relacionadas ao setor de mais de 132 

países. A partir deste encontro, definiu-se a Conferência de Desenvolvimento 

                                                      
3 Tradução livre pelo autor: planejamento é um processo que envolve selecionar um futuro desejável 

dentro do alcance de alternativas plausíveis, e implementar estratégias e ações que irão alcançar o 
resultado desejado. 
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Sustentável Rio+10, que aconteceria em Joanesburgo na África do Sul, em agosto e 

setembro de 2002, como o espaço para as discussões e estabelecimentos das 

políticas internacionais para o setor para os próximos 10 anos e enfatizou que o 

turismo deve ser mundialmente visto como prioridade por sua potencial contribuição 

para a erradicação da pobreza e conservação dos ecossistemas ameaçados (WWF, 

2003). Os participantes deste encontro reconheceram, dentre outras, que o 

ecoturismo:  

 
 

compreende em si os princípios do turismo sustentável considerando seus 
impactos econômico, social e ambiental [...] contribui para a conservação 
das heranças naturais e culturais [...] interpreta as heranças naturais e 
culturais para seus visitantes [...] que o turismo tem significantes e 
complexas implicações sociais, econômicas e ambientais que podem trazer 
benefícios e custos para o meio ambiente e para as comunidades [...] que 
os fundos mundiais para a conservação e manutenção das áreas ricas 
culturalmente e em biodiversidade têm sido inadequados [...] que, quando 
mal planejada e desenvolvida, a atividade do turismo em áreas naturais e 
rurais contribui para o aumento da pobreza, deterioração das paisagens, 
erosão das culturas tradicionais, redução da qualidade e quantidade de 
água e constitui uma ameaça para a vida selvagem e biodiversidade [...] 
(WWF, 2003, p.443-444). 

 
 

O Brasil, a partir do momento em que regulamentou a Lei nº 9.985, de Julho 

de 2000, que dentre outras medidas, criou o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), demonstra iminente preocupação em preservar e 

conservar os locais naturais que de alguma forma possuem relevância para o país. A 

OMT também revela inquietação no momento em que afirma que as principais 

preocupações estão centradas no impacto que o meio ambiente sofre, resultante 

das atividades econômicas, em especial, na degradação dos recursos pelas 

atividades econômicas e pelo grau de irreversibilidade do processo (OMT, 2001).  

O anseio em proteger áreas naturais pôde ser notado no aumento de países 

que desde o século passado criaram legislações e passaram a designar áreas para 

serem oficialmente protegidas. No século XIX originou-se o movimento moderno de 

preservação de áreas naturais nas novas nações como Austrália, Canadá, Nova 

Zelândia, EUA e África do Sul que, no século seguinte, se espalhou por todo o 

mundo, resultando na criação de muitas áreas de preservação. Praticamente todos 
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os países criaram legislações para protegerem suas áreas naturais e delimitaram 

locais para tal propósito. Em 2002, aproximadamente 44.000 áreas protegidas se 

uniram a International Union for Conservation of Nature (IUCN), em ritmo crescente, 

principalmente nas últimas três décadas (Figura 1), e segundo dados da United 

Nations Environment Programme – World Conservation Monitoring Centre - (UNEP-

WCMC) estas áreas recobrem cerca de 10% da área total do globo terrestre 

(EAGLES; MCCOOL; HAYNES, 2002, p.8).  

Mesmo com toda essa preocupação em preservar os ambientes naturais e 

seus ecossistemas, hoje, no Brasil, ainda se mostra tímida a realização de estudos 

referentes aos impactos ambientais causados pela visitação nas unidades de 

conservação (UC) (SEABRA, 1999, p.2).   

 
 

 
Figura 1 - Gráfico do crescimento do número de áreas protegidas associadas a IUCN 
Fonte: EAGLES, MCCOOL e HAYNES (2002, p.8) 
 

 

A necessidade intrínseca das nações com relação ao desenvolvimento 

econômico sem comprometer o meio ambiente fez surgir o conceito de turismo 

sustentável. Segundo Swarbrooke (2000) as primeiras menções à expressão 

“turismo sustentável” foram feitas durante as discussões do Relatório Brundtland, 
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documento este também conhecido como “Nosso Futuro Comum”, elaborado pela 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, publicado em 1987. 

A OMT define que o “turismo sustentável” (OMT, 2001, p.230): 

 
 

Trata-se de adotar uma visão da atividade a longo prazo, centrada na 
preservação dos elementos que tem favorecido nascimento de um destino 
turístico. A proteção do meio ambiente, mediante a conservação dos 
recursos dos que dependem do turismo, pode trazer grandes vantagens aos 
mercados turísticos: maior satisfação dos consumidores, maiores 
oportunidades de investimentos futuros, um estimulo para o 
desenvolvimento econômico e melhoria no bem-estar da comunidade 
receptora. 

 
 

Miller (1988) apud CEAP, (1992, p.6) identifica uma mudança no foco do 

planejamento atual quando observa que:  

 
 

[...] la planificación del turismo ha sido tradicionalmente orientado a las 
necesidades del turista, pero la planificación futura debe cambiar este 
énfasis y tomar en cuenta el bienestar de las poblaciones locales. La 
planificación estratégica por los gobiernos involucra el manejo de recursos 
para su uso más apropiados. Así, un recurso o recursos específicos pueden 
ser zonificados para la agricultura, el turismo, la recreación informal y 
también para la conservación, y ser manejados para permitir que todos co-
existan.4 

 
 

Doris Ruschumann, por sua vez, considera que “é preciso que o turismo e o 

meio ambiente encontrem um ponto de equilíbrio, a fim de que a atratividade dos 

recursos naturais não seja a causa da sua degradação” (1997, p.27). Boullón (2002), 

por sua vez, leva muito em consideração a questão da paisagem, defendendo a 

idéia de que os planejadores do turismo não deveriam planejar a paisagem natural, 

intervindo nela com intenção de transformá-la a ponto de adaptar a paisagem às 

vontades do homem, e sim preservar esta paisagem e usá-la como atrativo, além 

disso, completa afirmando que “no turismo as metas paisagísticas são muito 

                                                      
4 Traduzido pelo autor: O planejamento do turismo tem sido tradicionalmente orientado pelas 

necessidades do turista, mas o planejamento futuro deve modificar esta ênfase e levar em 
consideração o bem-estar das populações locais. O planejamento estratégico pelos governos 
envolve o manejo de recursos para seu uso mais apropriado. Assim, um recurso ou recursos 
específicos podem ser zonificados para a agricultura, o turismo, a recreação informal e também 
para a conservação, e serem geridos para permitir que todos existam. 
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simples: conservar o meio natural de tal modo que as obras turísticas o afetem o 

mínimo possível” (BOULLÓN, 2002, p.226). 

Ruschmann ainda identifica mudanças com relação no modo de avaliação 

que os destinos turísticos estão recebendo e adverte um novo papel para o meio 

ambiente ao afirmar que: 

 
 
Atualmente, a qualidade de uma destinação turística vem sendo avaliada 
com base na originalidade de suas atrações ambientais e no bem-estar que 
elas proporcionam aos visitantes. O marketing ambiental passa, assim, a 
constituir uma arma importante para os responsáveis pela oferta turística 
das localidades receptoras (RUSCHMANN, 1997, p.16). 

 
 

Seguindo a linha do turismo sustentável, depara-se com outro conceito 

fortemente ligado a esta questão, o conceito de capacidade de carga (CC). 

A origem do conceito de capacidade de carga remonta aos antigos criadores 

de gado. Sua aplicação tinha como objetivo indicar e estimar o nível de exploração 

permitido de um sistema. O que significa que são estipulados, quantitativamente, 

parâmetros de uso para um determinado sistema, de modo que este não sofresse 

algum tipo de degradação, norteado por objetivos estabelecidos previamente 

(CEAP, 1992, p.1). 

O constante aumento de fluxos turísticos, em todo o mundo, evidenciados na 

década de 1990 por Boo (1990) e na presente década pelo MMA (2006), em direção 

às áreas naturais cria a necessidade do controle quantitativo no ingresso de 

visitantes a estas áreas, “uma vez que os ecossistemas sensíveis ficam 

irremediavelmente comprometidos quando se ultrapassam os limites de sua 

capacidade de carga (carrying capacity)” (RUSCHMANN, 1997, p.17).  

Boullón igualmente alerta para esta crescente onda de turistas que buscam 

atrativos naturais e contempla a visão econômica da situação além da ambiental 

acima demonstrada, ao afirmar que “são o orgulho dos governos, porque assim 

cumprem suas metas quantitativas, que medem o sucesso do turismo por seu 

estado econômico”, no entanto, esta afluência massiva às UC deve ser controlada, 

visto que ultrapassados certos limites à visitação pode ser tornar depreciativa ao 
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local, podendo causar danos irreparáveis a biodiversidade do local. Fica claro com 

as palavras de Boullón que o estudo da capacidade de carga do local surge como 

uma das formas de controlar as possíveis alterações, conseqüências da visitação, a 

favor da conservação ambiental e da qualidade da experiência do visitante 

(BOULLÓN, 2002, p.169). 

O enorme êxito de certos locais, principalmente no turismo ecológico, pode 

gerar popularidade demasiada de algumas regiões, conseqüentemente causar alta 

concentração de visitantes e degradação ambiental (BOO, 1990, p.xviii), os estudos 

de capacidade de carga servem como uma ferramenta para o planejamento turístico 

no sentido de auxiliar no controle de ingressos nas UC, tendo assim uma maneira de 

preservar e conservar a biodiversidade do local. “Um artigo de 1980 da Organization 

for Economic Cooperation and Development (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, OECD) apóia a afirmação de que “o turismo destrói o 

turismo” em certas regiões” (OECD, 1980 apud BOO, 1990, p.xviii). 

 

Aplicado ao turismo, este conceito como maneira de expressar a capacidade 

ambiental nasceu na década de 1970, basicamente como uma análise quantitativa, 

computadorizada, que estabelecia friamente os limites para o seu desenvolvimento. 

Este tipo de análise não obteve muito êxito na influência dos governos devido à 

complexidade dos parâmetros e porque os políticos não eram receptivos o bastante 

para aceitar que suas opiniões fossem suprimidas por um computador. Mas o 

conceito ainda influi o desenvolvimento do turismo (CLARK, 1990 apud CEAP, 1992, 

p.1) 

Acerca das definições e conceitos, a World Wildlife Fund (WWF) expõe que o 

conceito de capacidade de carga: 

 
 

[...] desenvolveu-se com o objetivo de gerar um indicador quantitativo, uma 
espécie de ”termômetro”, para os gestores de áreas onde nunca se fez o 
acompanhamento sistemático dos impactos de visitação: os gestores da 
área devem manter o número de visitantes em uma área protegida abaixo 
da capacidade de carga estabelecida, ou seja, do número máximo de 
visitantes que a área pode receber, estabelecido pelo método. (WWF, 2003, 
p.318). 
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Como forma de clarificar o assunto, Boo (1990) afirma que: define capacidade 

de carga como sendo: 

 
 

Para localidades recreativas la capacidad de carga se define como el nivel 
máximo de uso por parte de los visitantes que un área puede acomodar con 
altos niveles de satisfacción para los visitantes y pocos efectos negativos 
sobre los recursos5 (BOO, 1990, p. xviii). 

 
 

Existem diversos enfoques para a definição da capacidade de carga, são 

elas: capacidade de carga física, capacidade de carga social, capacidade de carga 

econômica, capacidade de carga ecológica, capacidade de carga ambiental, 

capacidade de carga psicológica, capacidade de absorção, entre outros. Entre os 

autores pesquisados, há divergências de nomeação, e também aqueles que utilizam 

mesma nomenclatura, porém, com definições diferentes. 

Restringindo-se aos impactos ambientais emergem três conceitos diferentes 

de capacidade de carga relacionada, são eles: 

 
 

 Ecológica: determinação do nível de degradação ecológica considerado 
como aceitável; 

 Paisagística: implica a possibilidade de absorção do uso recreativo de 
uma paisagem; 

 Perceptiva: estipula o controle do grau de saturação de um recurso 
(BURTON, 1970 apud OMT, 2001, p. 238). 

 
 

Os conceitos não foram apreciados como, qual ou quais são corretos ou 

incorretos. Apenas é interessante notar que a aplicação de um conceito ou outro se 

julga mais pertinente para cada caso em particular, e terá variâncias dependendo do 

ponto de vista da pessoa que julga determinado caso. 

Planejar o espaço para melhor usá-lo é uma questão básica quando se fala 

sobre turismo. Existem diversas formas de desenvolver um planejamento para uma 

determinada localidade, e isto varia de acordo com o nível em que este 

planejamento será realizado. Para o caso do Parque Natural Municipal da Prainha e 
                                                      
5 Tradução livre pelo autor: Para localidades recreativas a capacidade de carga se define como o 

nível máximo de uso por parte dos visitantes que uma área pode acomodar, mantendo poucos 
impactos negativos sobre os recursos e, ao mesmo tempo, altos níveis de satisfação para os 
visitantes e poucos efeitos negativos sobre os recursos. 
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seu entorno, a parte do planejamento condizente com o estudo e aferição da 

capacidade de carga pode ser mais bem posicionada em um nível local de 

planejamento, sendo que este, de acordo com a OMT (2001), centra-se em 

regulamentar o uso do solo, oferecer serviços típicos da administração local, como 

segurança, iluminação, acessos dentre outros. 

 Cabe ressaltar que o estudo e aferição da capacidade de carga são apenas 

um dos momentos de um planejamento turístico muito mais amplo, conforme a WWF 

afirma que “a capacidade de carga garante um instrumento de controle mínimo para 

iniciar a implementação do sistema de monitoramento e controle de impacto de 

visitação” (WWF, 2003, p.318). Esta declaração é ratificada e complementada 

quando se afirma que  

 
 
[…] la CC nos da una idea de lo que pueden soportar en visitación sítios 
específicos dentro de una determinada área silvestre protegida. Es una 
herramienta ligada a la planificación y manejo del área silvestre, y no un fin 
como en muchas ocasiones se le ha querido calificar 6 (CEAP, 1992, p.19). 

 
 

Conseqüentemente, um planejamento completo da localidade escolhida 

demandaria mais tempo e exigiria equipe técnica diversificada. O presente trabalho, 

no entanto, se propõe a discutir a importância das questões relacionadas ao estudo 

de capacidade de carga como uma das muitas formas de preservar e conservar 

locais de natureza. Como exposto pela WWF (2003), a determinação da CC de 

visitação de uma área fornece instrumento de controle mínimo para início da 

implementação do sistema de monitoramento e do controle do impacto de visitação. 

 A obra The limits of acceptable change (LAC) system for wilderness planning 

(STANKEY et al. 1985) conhecido sistema de planejamento para áreas naturais, 

aplicado principalmente nos parques nacionais norte-americanos, e a metodologia 

Visitors Impact Management (VIM), desenvolvido por pesquisadores para a United 

State National Park Service and Conservation Association (USNPS) (EAGLES; 

MCCOOL; HAYNES, 2002 e WWF, 2003), e publicado em 1990C, tiveram papel 

                                                      
6 Tradução livre pelo autor: a CC nos dá uma idéia do que podem suportar em visitação sítios 

específicos dentro de uma determinada área silvestre protegida. É uma ferramenta ligada ao 
planejamento e manejo da área silvestre, e não um fim como em muitas ocasiões a querem 
classificar. 
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importante neste trabalho, norteando muitas das considerações e caminhos traçados 

para a escolha das metodologias de CC mais adequadas para a situação do Parque. 

 Uma das principais idéias fomentadas pelo LAC segue a diretriz de que todo 

uso seja ele de qualquer natureza, recreacional ou não, gera impactos, positivos ou 

negativos, porém estes impactos devem ser parametrizados e definidas quais 

mudanças são consideradas aceitáveis para o local, de acordo com seu uso e 

ecossistema, a fim de mantê-lo preservado e evitar degradações de grande impacto 

negativo e/ou irreversíveis ao meio ambiente (STANKEY et al. 1985; MOORE, 1987 

apud CEAP, 1992 e WWF, 2003). Seu foco se sustenta no objetivo de determinar as 

condições sociais e ambientais ansiadas pela equipe de gestão e nas ações de 

manejo demandadas para alcançar tais objetivos, e não na relação existente entre 

níveis de uso e os limites quantitativos do ecossistema (EAGLES; MCCOOL; 

HAYNES, 2002 e WWF, 2003) como o proposto por Miguel Cifuentes, em sua 

metodologia de aferição de capacidade de carga, apresentada pela primeira vez de 

maneira sistemática em 1992 (WWF, 2003). 

 Portanto, partindo do pressuposto desenvolvido pelo LAC, Ruschamnn cita 

como impactos ambientais ocasionados pelo turismo ecológico: 

 
 

 Acúmulo de lixo nas margens dos caminhos e das trilhas, nas praias, 
nas montanhas, nos rios e lagos; 

 Uso de sabonetes e detergentes pelos turistas, contaminando a água 
dos rios e lagos, comprometendo sua pureza e a vida dos peixes e da 
vegetação aquática; 

 Contaminação das fontes e dos mananciais de água doce e do mar 
perto dos alojamentos, provocada pelo lançamento de esgoto e lixo in 
natura nos rios e no oceano; 

 Poluição sonora e ambiental provocada pelos motores dos barcos e 
pelos geradores que provêm energia elétrica para os lodges; 

 Coleta e quebra de corais no mar e de estalactites e estalagmites das 
grutas e cavernas para serem utilizados como souvenirs; 

 Alteração da temperatura das cavernas e grutas e aparecimento de 
fungos nas rochas, causados pelos sistemas de iluminação; 

 Pinturas e rasuras nas rochas ao ar livre, dentro das cavernas e grutas, 
onde os turistas querem registrar sua passagem; 

 Coleta e destruição da vegetação às margens das trilhas e dos 
caminhos da floresta; 

 Erosão de encostas devido ao mau traçado e à falta de drenagem das 
trilhas; 

 Alargamento e pisoteio da vegetação das trilhas e dos caminhos; 
 Ruídos que assustam animais e provocam sua fuga de ninhos e 

refúgios (ruídos, palmas, tiros, assobios, música, apitos etc.); 
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 Turistas que alimentam animais mais dóceis com produtos com 
conservantes – estes constituem uma dieta estranha à dieta silvestre 
habitual, provocam doenças e até a morte; 

 O lixo e o abandono de restos de comida ao ar livre atraem insetos, 
provocam mau cheiro e cultivam bactérias; 

 Caça e pesca ilegais, em locais e épocas proibidas; 
 Incêndios nas áreas mais secas, provocados por fogueiras ou faíscas 

de isqueiros, fósforos ou cigarros; 
 Desmatamento para a construção dos lodges e de equipamentos de 

apoio; 
 Descaracterização da paisagem pela construção de equipamentos cuja 

arquitetura, cujos materiais e cujo estilo contrastam com o meio natural. 
(RUSCHMANN, 1997, p.62-64). 

 
 

Ainda tentando esclarecer melhor esta metodologia, Stankey et al. (1985, p.1) 

argumentam que “o desafio não é como prevenir qualquer mudança induzida pelo 

homem, mas tomar a decisão de quanta mudança será permitida que ocorra , onde, 

e as ações necessárias para controlá-las”, idéia confirmada pela WWF (WWF, 

2003). Uma ressalva importante acerca dos parâmetros de mudança aceitáveis foi 

observada pela WWF, indicando que há uma forte tendência entre os planejadores 

em estipular limites de mudança “zero” ou com números muito próximos a isto. No 

momento do planejamento esta tendência deve ser minimizada, pois causa 

desconforto nos profissionais envolvidos visto que parece ser uma ação contrária à 

conservação ambiental defendida por eles durante toda sua carreira (WWF, 2003). 

Os quatro componentes básicos do LAC são: a) especificação das condições 

sociais e dos recursos naturais aceitáveis e alcançáveis, definido por parâmetros 

mensuráveis; b) análise da relação entre as condições atuais e as definidas com 

aceitáveis; c) identificação das ações de manejo necessárias para alcançar tais 

condições; d) programa de monitoramento e avaliação da efetividade deste 

gerenciamento (STANKEY et al., 1985). 

Com propósito de esclarecer o sistema de idéias sustentado pelo VIM, é 

possível identificar que este baseia seu processo nas três questões básicas 

relacionadas aos impactos causados, como descritas a seguir: a) avaliações sobre o 

problema; b) potenciais efeitos causadores; c) potenciais estratégias de manejo 

(EAGLES; MCCOOL; HAYNES, 2002 e NILSEN; TYLER, 1997) 

A principal contribuição do VIM é a sua grande ênfase no monitoramento dos 

impactos negativos causados e a busca por estratégias de manejo que melhor se 
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adaptem às políticas de gestão aplicadas com propósito de contorná-los. Além de ter 

uma abordagem bastante interessante com relação à qualidade da experiência 

sentida pelo visitante, quesito que não é levado muito em consideração no LAC 

(NILSEN; TYLER, 1997). 

Este método - VIM - propõe em seu processo, ações específicas para 

determinar as questões referentes aos impactos e oferece subsídios técnicos para 

que um plano de ações seja criado a fim de solucionar os problemas surgidos a 

partir da visitação. Tanto que suas premissas são justamente relacionadas com este 

objetivo (NILSEN; TYLER, 1997). 

O LAC se desenvolve baseado em quatro componentes principais que são 

divididos num processo de nove passos a fim de facilitar sua aplicação (STANKEY et 

al, 1985) e o VIM possui três questões básicas que sustentam seu processo que é 

posteriormente, ramificado em oito fases (EAGLES; MCCOOL; HAYNES, 2002, 

p.168).  

Alguns momentos de ambas as metodologias de gestão de áreas naturais são 

muito semelhantes, como definido em seus passo a passo (Figura 2 e Figura 3), 

principalmente no que tange aos primeiros passos de captação de informações da 

área, definição dos indicadores e condições sociais e naturais, que representa até o 

quinto passo do LAC e com relação ao VIM, até o quarto passo. 

Com base nessas definições, o presente trabalho avaliou os dados técnicos 

do Parque, como fauna, flora e geografia da localidade obtidos por meio da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro (SMAC), principal fonte de 

dados sobre o Parque, visto que é uma área de preservação instituída no âmbito 

municipal e controlada por um órgão também municipal, a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente do município. 

 No desenvolvimento do trabalho, certas fórmulas para aferição da CC foram 

estudadas e dentre elas, algumas foram definidas como de maior funcionalidade 

para o caso do Parque, levando em consideração as especificidades do local. As 

metodologias foram escolhidas conforme sua aplicabilidade e possibilidade de real 

implantação, todas objetivando a preservação/conservação e recuperação e 

regeneração de áreas degradadas do Parque. 
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Figura 2 - Esquema da metodologia LAC7  
Fonte: STANKEY et al. (1985)  

 

 

Determinados fatores interferem diretamente no estudo de capacidade de 

carga e a maioria deles é externa ao planejamento e não podem ser estipulados 

com precisão e antecedência. Como por exemplo, o perfil do visitante não pode ser 

definido com precisão total, ou seja, por mais que sejam feitas inúmeras pesquisas 

para determinar o perfil dos visitantes, as ações de cada visitante podem variar 

bruscamente de um indivíduo para outro.  

                                                      
7 Tradução livre pelo autor: Passo 1 – Identificar interesses e questões relevantes à área; Passo 2 – 

Definir e descrever as classes de oportunidades; Passo 3 – Selecionar indicadores das recursos e 
condições sociais; Passo 4 – Inventariar os recursos e condições sociais; Passo 5 – Estipular 
parâmetros para os indicadores para os recursos e indicadores sociais; Passo 6 – Identificar 
alternativas de manejo para as classes de oportunidades; Passo 7 – Identificar ações de manejo 
para cada alternativa; Passo 8 – Avaliação e seleção de uma alternativa; Passo 9 – Implementar as 
ações e monitorar as condições. 
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Figura 3 – Plano de ações do Visitor Impact Management 
Fonte: Adaptado de EAGLES, MCCOOL e HAYNES (2002) 
 

 

Todas as atividades realizadas geram impactos e estes impactos podem ser 

acelerados ou freados de acordo com o visitante, pois é necessário levar em 

consideração que “um único visitante pode causar mais impacto ao meio ambiente 

do que um grupo com 20 ou mais pessoas” (WWF, 2003, p.319). Fatores climáticos 

também podem ser considerados como fator dificultador do processo (ibidem). E 

ainda de acordo com a WWF, um dos principais fatores que influenciam na 

determinação da capacidade de carga de uma região, “é a tolerância dos elementos 

do ecossistema (resiliência)” (WWF, 2003, p.319). 

As questões acima corroboram a idéia de Boo, para quem, infelizmente, os 

métodos de aferição de capacidade de carga não são de simples definição (BOO, 

1990, p.42).  Os números estipulados dependerão das pessoas que estão fazendo o 

estudo, envolvendo muito a subjetividade de cada pesquisador. Torna-se importante 

ressaltar que, “quando não bem manejada, a intensidade de uso é um fator que 

oferece riscos de alterações aceleradas no ambiente visitado, especialmente na 

fauna” (WWF, 2003, p.328). 
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E ainda, pesquisando os diversos estudiosos que promovem pesquisas sobre 

planejamento turístico, mais especificamente os estudos de capacidade de carga, 

fica claro que não há uma regra que possa ser aplicada a todos os locais 

indistintamente. Cada UC requer um planejamento específico, devido às 

peculiaridades da localidade, como, por exemplo, suas características de fauna, 

flora, clima e, além disso, a cultura e a política são fatores que também influenciam 

no planejamento. Por mais que os locais tenham características semelhantes é difícil 

aplicar a mesma metodologia e ações em todas elas. O nível de atividade 

econômica que se pode gerar, a fragilidade dos recursos, o conseqüente impacto 

ambiental do turismo e as oportunidades para realizar educação ambiental variam de 

uma área para outra (BOO, 1990, p.xxvi), por isso, muitas metodologias podem 

sofrer ajustes com propósito de melhor satisfazer o modo de gestão do local, sua 

legislação, seus objetivos e suas características autóctones. 

Os princípios da metodologia de capacidade de carga explanados nesta 

pesquisa, assim como as fórmulas utilizadas, foram baseados nas metodologias 

apresentadas pela CEAP (1992), pela organização não governamental, WWF Brasil 

(2003) e por Seabra (1999), além de outros estudos, mas todos eles alicerçados nas 

metodologias disseminadas por Miguel Cifuentes. 

Cifuentes et al, apud CEAP, 1992 estabelecem que existem três níveis de 

capacidade de carga: capacidade de carga física (CCF), capacidade de carga real 

(CCR) e capacidade de carga efetiva (CCE). E as definem como:  

 

a. Capacidade de carga física (CCF): é definida pelo número máximo de 

visitantes que podem caber em um determinado espaço e tempo. Para isso 

se afirma que qualquer pessoa necessita de um metro quadrado de espaço 

para se “moverse libremente”. Pode ser definida pela fórmula:  
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b. Capacidade de carga real (CCR): é determinado pelo limite máximo de 

visitantes a partir da capacidade de carga física após sofrer as adequações 

feitas pelos fatores de correção (FC), ou fatores limitantes (FL) assim 

nomeados pela WWF (WWF, 2003). E podem ser estipuladas conforme 

fórmula a seguir: 

 

 

 

Onde, segundo WWF (2003), o FC pode ser calculado através da fórmula: 

 

 

 

Onde:  

n – número do FC ou FL; 

q.l. – quantidade limitante do fator considerado, como, por exemplo, horas de 

sol intensos por mês por ano ou metros da trilha com declividade 

acentuada; 

Q.L. – quantidade total em que se considera o fator limitante, por exemplo, a 

quantidade total de horas em que o Parque fica aberto ou a extensão 

total da trilha.  

As unidades que serão utilizadas devem ser as mesmas. No caso de medidas 

de tempo, utiliza-se preferencialmente a unidade em horas. 
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Por fatores de correção ou fatores limitantes entende-se que são os fatores 

que limitarão o número de acessos em determinada área. Estes fatores consideram 

o ambiente visitado e não o visitante.  

 
 

Podem ser: biofísicos (vulnerabilidade a erosão de acordo com declividade 
e tipo de solo; distúrbio na fauna; dificuldade de acesso etc.), ambientais 
(precipitação, intensidade de sol, mares, etc.), e de manejo (fechamentos 
para manutenção, entre outros) (WWF, 2003, p.330). 

 
 

 Desta forma, entende-se que qualquer FC necessário, que seja incluído 

resultará em decréscimo da CCF. Caso aconteça do FC ser igual a zero, julga-se 

que o mesmo não seja relevante o suficiente para que limite a visitação seja 

alterado. Assim, pode acontecer da equipe estipular tantos FC de forma que a CCR 

seja tão baixa que inviabilize a visitação, por isso, os FC devem possuir bastante 

relevância para que sejam levados em consideração no processo (WWF, 2003). 

 

c. Capacidade de carga efetiva (CCE): é obtida através da comparação da CCR 

com a capacidade de manejo (CM) que os gestores da área possuem. A 

capacidade de manejo dependerá da disponibilidade de recursos humanos, 

equipes, instalações e recursos financeiros. Devido à variabilidade e 

possibilidade de aumentá-la ou reduzi-la, a capacidade de manejo ajudará a 

definir a capacidade de carga efetiva, mas em nenhum caso poderá ser maior 

que a capacidade de carga real. 

 

 

 

 Com relação à capacidade de manejo, a WWF explicita que: 

 
 
Este número é encontrado por meio da elaboração de duas listagens: 
primeiramente, listagem de todos os recursos humanos, de equipamentos e 
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de infra-estrutura necessários para a implementação de toda a área 
protegida. A seguir, contam-se os recursos disponíveis de acordo com a 
lista. A CM será igual à porcentagem da capacidade instalada em relação à 
capacidade adequada (WWF, 2003, p.332), 

 
 

Onde: 

 

 
 

Qualquer modificação realizada na área contemplada pelo estudo de CC 

sejam modificações na gestão, ambientais ou de infra-estrutura, requer que os 

cálculos sejam revistos, pois essas ações podem resultar em mudanças dos 

números utilizados para aferição da CC. Como por exemplo, a instalação de rede de 

esgoto fornece maior possibilidade em atender ao público, aumentando assim sua 

CM e consequentemente sua CCE (WWF, 2003).  

 A determinação da CC é considerada uma ferramenta simples de manejo, 

monitoramento e de apoio às decisões de manejo, de modo que não deve ser 

encarada como único instrumento de auxílio à preservação (CIFUENTES, 1992 apud 

SEABRA, 1999, p.103). Portanto, um planejamento completo não se limita à 

determinação da CC, pura e simplesmente. São necessárias outras ações 

planejadas onde a CC deve ser encaixada como uma parte do processo. 

 Foi seguindo as palavras de Cifuentes (1992, apud SEABRA, 1999), que se 

procedeu a análise das outras duas metodologias já citadas, com intuito de fornecer 

conhecimento suficiente para a definição de uma metodologia, a mais completa e 

adequada possível, para o Parque Natural Municipal da Prainha. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA PRAINHA 

 

 

 Com o propósito de facilitar a compreensão acerca da importância em 

preservar e conservar o PNM da Prainha e demonstrar a necessidade em planejar o 

turismo na localidade, este trecho do trabalho procurou descrever sucintamente um 

breve histórico do bioma em que o Parque está inserido. Além de características 

exclusivas da área do Parque, como o histórico da ocupação, descrição de 

peculiaridades como fauna e flora, a legislação que incorre sobre o mesmo e atuais 

condições dos equipamentos e atrativos que integram o Parque. 

 

 

3.1  PANORAMA DO BIOMA MATA ATLÂNICA 
 

 

 Considerado o bioma mais rico em biodiversidade do planeta, a Mata 

Atlântica recobria do território nacional o equivalente a 15% da área total, ou 

1.300.000 km², em extensão contínua, desde o Piauí até o Rio Grande do Sul, 

englobando 17 estados no total, atingindo até o Paraguai e a Argentina (PORTAL 

FUNDAÇÂO SOS MATA ATLÂNTICA, 2008).  

 A Mata Atlântica se distribui por faixas litorâneas, florestas de baixada, matas 

interioranas e campos de altitude (PORTAL FUNDAÇÂO SOS MATA ATLÂNTICA, 

2008). Ainda nesta região se concentra mais da metade da população brasileira, 

cerca de 120 milhões de habitantes. E também grande parte dos maiores pólos 
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industriais, químicos, petroleiros, portuários e turísticos do Brasil (RESERVA DA 

BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA – RBMA, 2008). A população que ainda reside 

nas áreas remanescentes de Mata Atlântica depende de sua conservação 

 
 
[...] para a garantia do abastecimento de água, a regulação do clima, a 
fertilidade do solo, entre outros serviços ambientais. Obviamente, a maior 
ameaça ao já precário equilíbrio da biodiversidade é justamente a ação 
humana e a pressão da sua ocupação e os impactos de suas atividades 
(PORTAL FUNDAÇÂO SOS MATA ATLÂNTICA, 2008). 

 
 
 Este bioma apresenta um conjunto de ecossistemas que possuem processos 

ecológicos interligados. 

 
 

As formações do bioma são as florestas Ombrófila Densa, Ombrófila Mista 
(mata de araucárias), Estacional Semidecidual e Estacional Decidual e os 
ecossistemas associados como manguezais, restingas, brejos interioranos, 
campos de altitude e ilhas costeiras e oceânicas. Um exemplo da relação 
entre os ecossistemas é a conexão entre a restinga e a floresta, 
caracterizada pelo trânsito de animais, o fluxo de genes da fauna e flora, e 
as áreas onde os ambientes se encontram e vão gradativamente se 
transformando - a chamada transição ecológica (PORTAL FUNDAÇÂO SOS 
MATA ATLÂNTICA, 2008 

 
 
 Os visitantes que aqui chegavam, principalmente nos séculos XVIII e XIX, se 

encantavam com a: 

 
 

floresta virgem, exuberante, era a própria visão do paraíso. Palmeiras 
incontáveis, árvores com até 40 metros de altura recobertas por lianas, 
musgos, bromélias e orquídeas, belos e exóticos animais como tucanos, 
tamanduás, papagaios e araras multicoloridas, mutuns e inúmeros beija-
flores, borboletas azuis, antas , preguiças, porcos-do-mato e uma grande 
diversidade de macacos e sagüis (RBMA, 2008). 

 
 

 Segundo a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA): 

 
 
As florestas tropicais por suas condições de umidade e calor são os 
ecossistemas terrestres que dispõem da maior diversidade de seres vivos. 
Entre elas a Mata Atlântica, segundo estudos levados a efeito nas últimas 
décadas é a floresta que apresenta a maior quantidade de diferentes 
espécies arbóreas. [...] Numa comparação simplificada existem mais plantas 
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e animais diferentes em um hectare de Mata Atlântica do que em toda a 
Alemanha (RBMA, 2008). 

 
 

 Um fato, descrito pela SOS Mata Atlântica, IEF/RJ e pela RBMA, que atrai a 

atenção é com relação ao endemismo, ou seja, as espécies de fauna e flora que 

existem somente em determinado bioma. Com relação à fauna, são conhecidas “130 

espécies de mamíferos, 51 delas endêmicas, 23 espécies de marsupiais; 57 

espécies de roedores; 160 espécies de aves endêmicas; 183 espécies de anfíbios, 

92% delas endêmicas; 143 espécies de répteis” (RBMA). E consoante à flora, “cerca 

de 20 mil espécies vegetais, sendo oito mil delas endêmicas, além de recordes de 

quantidade de espécies e endemismo em vários outros grupos de plantas (PORTAL 

FUNDAÇÂO SOS MATA ATLÂNTICA, 2008). 

 Segundo a Fundação do Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro 

(IEF/RJ), o passado ecológico fluminense também era baseado neste bioma. 

Estima-se que cerca de 98% de todo o território, que hoje compõe o estado do Rio 

de Janeiro, eram coberto pela Mata Atlântica (IEF/RJ, 2008). 

 Devido ao histórico de colonização ser basicamente costeiro, a Mata Atlântica 

foi o ecossistema mais devastado. Os ciclos econômicos da cana-de-açúcar, do 

algodão e do café, prosseguidos pelos intensos processos de urbanização a partir 

do século XIX (RBMA, 2008), e até hoje a ocupação se mostra mais presente nas 

regiões da costa do Atlântico, fizeram com que este ecossistema fosse reduzido 

drasticamente. 

 Depois de toda esta história de devastação, o resultado não poderia se 

mostrar outro. Hoje, aproximadamente 93% da formação original já não existem 

mais (PORTAL FUNDAÇÂO SOS MATA ATLÂNTICA, 2008). 

 No estado do Rio de Janeiro a situação não se modifica, segundo dados da 

Fundação Instituto Estadual de Florestas dório de Janeiro (IEF/RJ, 2008) calcula-se 

que menos de 17% de toda superfície do estado estejam recobertos por florestas 

(Figura 4). 

 Na cidade do Rio de Janeiro as conseqüências do êxodo rural se deram 

principalmente a partir da década de 1960, quando com o declínio da cafeicultura, as 
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áreas antes destinadas ao cultivo do café sofreram com a expansão das áreas de 

pasto para agropecuária em conjunto com o processo industrial que ocorria na 

cidade do Rio de Janeiro (IEF/RJ, 2008), fato que contribuía para a degradação da 

vegetação na região do município.  

 Porém, atrelado a todos esses fatos e história de devastação sofrida pelo 

bioma mais um dado alarmante se une aos outros, conforme afirma a RBMA, “nesse 

importante conjunto florestal se concentram 185 das 265 espécies de animais 

ameaçados de extinção no Brasil, ou seja, cerca de 70% do total deles” (RBMA, 

2008). 

 
 

 
Figura 4 – Imagem dos pontos remanescentes de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro 
Fonte: IEF/RJ (2008) 
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Por tudo isto a Mata Atlântica é hoje considerada como uma das florestas 
tropicais mais ameaçadas de extinção e um dos “hotspots”8 da 
biodiversidade mundial e prioritária para sua conservação em nível global. 
Apesar de grande ameaça ela ainda apresenta áreas de enorme 
importância biológica que merecem ser protegidas e em muitos casos 
ampliadas (RBMA, 2008). 

 
 

 Diante deste cenário desolador em que se depara a Mata Atlântica e com a 

preocupação mundial acerca deste bioma, é iminente a necessidade de conservar 

qualquer parte de floresta ainda existente. No Brasil, o SNUC possui este importante 

papel de auxiliar na preservação da biodiversidade das áreas detentoras de ricos 

recursos ambientais, criando a oportunidade dos governos federal, estaduais e 

municipais em instituir um tipo UC que melhor represente os interesses da 

população para determinada área.  

 
 
Na Mata Atlântica existem hoje cerca de 860 unidades de conservação, que 
vão de pequenos sítios transformados em Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural (RPPNs) até áreas imensas como o Parque Estadual da 
Serra do Mar, com 315 mil hectares (PORTAL FUNDAÇÂO SOS MATA 
ATLÂNTICA, 2008). 

  
 

 De acordo com dados da SMAC, o município do Rio de Janeiro possui cerca 

de 93 áreas protegidas (SMAC, 2008). O Parque Natural Municipal da Prainha, 
objeto de estudo neste trabalho, é uma destas áreas protegidas. 

 

 

3.2  O PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA PRAINHA   
 

 

 O PNM DA PRAINHA esta situado no bairro de Grumari, na zona oeste da 

cidade do Rio de Janeiro (Figura 5). O Parque se localiza na região do bioma Mata 

Atlântica e possui os ecossistemas associados de restinga, alagado e costão 

                                                      
8 ”Hotspot é, portanto, toda área prioritária para conservação, isto é, de alta biodiversidade e 

ameaçada no mais alto grau. É considerada Hotspot uma área com pelo menos 1.500 espécies 
endêmicas de plantas e que tenha perdido mais de 3/4 de sua vegetação original” (Conservation 
International do Brasil, acessado em: 02/06/08) 
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rochoso além de mata atlântica submontana (IBAM/SMAC, 1998). É a penúltima 

praia da cidade na direção oeste com possibilidade de acesso pavimentado. E sua 

gestão está sob tutela da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. 

 

 

 
Figura 5 – Ortofoto da Cidade do Rio de Janeiro e área do PNM da Prainha destacada 
Fonte: IPP (2004) 
 

 

3.2.1 Histórico da Região 
 

 

Originalmente, a área denominada como Prainha integrava as propriedades 

rurais da Fazenda Camorim, Vargem Pequena e Vargem Grande que pertenciam até 

o final do século XVII a Dª Vitória de Sá e Benevides, neta de um antigo governador 

da cidade, Salvador Correia de Sá. Em seu testamento, tais terras foram deixadas 

ao Mosteiro de São Bento que, posteriormente as vendeu à Cia. Engenho Central de 

Jacarepaguá. Depois de dois séculos, em 1891, toda a área mencionada foi 

adquirida pelo Banco de Crédito Móvel como forma de saldar as dívidas com a 
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Fazenda Nacional, que realizou desmembramentos da área durante o século XX, 

repassando-as a outros proprietários (PCRJ/SMAC, 1998, p.159). 

A área permaneceu intocada por muitas décadas devido à dificuldade de 

acesso, e somente a partir de 1970, a região teve construída uma via, a Avenida 

Estado da Guanabara, que facilitou o acesso à área, gerando aumento no número 

de visitantes. O fato de não haver energia elétrica, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário ou qualquer outro tipo de infra-estrutura que propiciasse a 

ocupação, favoreceu para que o local permanecesse resguardado. 

Em 1989, foi divulgada a existência de um projeto da Construtora Santa 

Isabel acordado com Drault Emany, proprietário da área e da Imobiliária Recreio dos 

Bandeirantes S/A, que previa, além da construção de um hotel, a construção de um 

condomínio de significativo porte na área. Tal projeto gerou bastante insatisfação 

para os freqüentadores da região que, liderados pela Associação de Surfistas, 

buscou a preservação da área. No mesmo ano, a Câmara de Vereadores do 

Município elaborou um projeto de lei e transformou a área em Área de Proteção 

Ambiental. (IBAM/SMAC, 1998). 

Somente na década de 1990, a região foi beneficiada pelo projeto da 

Prefeitura Municipal, conhecido como Rio-Orla, podendo oferecer melhores 

condições aos visitantes (IBAM/SMAC, 1998). 

Durante o primeiro mandato do Prefeito César Maia, 1993, o então Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, Alfredo Sirkis, procurou o proprietário da área, Drault 

Emany e iniciou negociações sobre uma possível permuta da área (processo nº. 

01/007.769/93). Em troca dos terrenos que seriam transformados em um parque 

ecológico, o proprietário receberia terrenos edificáveis no bairro do Recreio dos 

Bandeirantes e propiciaria a transformação da Prainha em área de domínio público. 

Este processo foi bastante complexo e concluído somente no governo seguinte e a 

inclusão de áreas na zona sul da cidade ocasionou problemas judiciais (SIRKIS, 

2008 apud CASTELLÕES, 2008). 

Após todos os trâmites legais, a área finalmente se transformou no Parque 

Municipal Ecológico da Prainha, através do Decreto Municipal nº. 17.426, de 25 de 
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março de 1999.  

 

 

3.2.2  Caracterização do Parque Natural Municipal da Prainha 
 

 

O atual Parque Natural Municipal da Prainha (PNM da Prainha) foi criado com 

o nome de Parque Natural Ecológico da Prainha, em 25 de março de 1999, pelo 

Decreto Municipal nº 17.426, que estabeleceu seus limites, definiu os objetivos para 

o Parque e disciplinou o zoneamento da área, dentre outros fatores.   

O Parque Natural Municipal da Prainha possui área de total de 126.30 ha, um 

pouco menor que a APA da Prainha que possui 166 ha (Figura 6), áreas essas que 

são sobrepostas. O PNM da Prainha é cercado pelas cumeeiras dos Morros, do 

Caeté e da Boa Vista e a Pedra dos Cabritos. Nesta área se localiza a praia que dá 

nome ao Parque, praia da Prainha, ou simplesmente Prainha. Suas características 

fazem com que a área possua a aparência de um grande anfiteatro natural. “A 

região apresenta peculiaridades que a diferenciam de outras da cidade. O ambiente 

é acolhedor, quase paradisíaco, mantendo características de área nativa” 

(PCRJ/SMAC, 1998, p.159) (Figura 4). 

 A área9 engloba ecossistemas de restinga, costão rochoso, alagado e mata 

atlântica submontana. Não possui população residente dentro dos seus limites 

porém, é possível observar ações antrópicas, principalmente com ocorrência de 

bananeiras, capim-colonião e capoeira (IBAM/SMAC, 1998), três exemplos de 

espécies introduzidas na área do PNM da Prainha (CASTELLÕES, 2008), além da 

ação de caçadores. 

Na área do PNM da Prainha não existem populações residentes nem mesmo 

ocupações consideradas irregulares (IBAM/SMAC, 1998). O que pode ser 

considerado importante frente a outras UCs do município. Um fator que talvez 

explique esta ausência de ocupações irregulares é o tamanho do PNM da Prainha, 
                                                      
9 A falta de bibliografia específica sobre o PNM da Prainha fez com que fossem utilizadas bibliografias 

referentes a APA da Prainha, visto que seus limites são bem próximos um do outro. 
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relativamente pequeno se comparado ao Parque Estadual da Pedra Branca (cerca 

de 12.500 ha., de acordo com a Lei Estadual nº. 2.377, de 28 de junho de 1974) ou 

mesmo com a APA de Grumari (951 ha., segundo Lei Municipal nº. 944, de 30 de 

dezembro de 1986), e sua geografia, que possui alto grau de declividade, 

dificultando a ocupação territorial. 

 

 

 
Figura 6 – Vista frontal da área do Parque Natural Municipal da Prainha, com delimitação visual 
aproximada 
Fonte: Nilo Lima 

 

 

No que diz respeito à flora da região, seguindo classificação proposta pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

 
 
[...] a cobertura vegetal da APA da Prainha enquadra-se como floresta 
ombrófila densa submontana (nas encostas) e formações pioneiras (na 
mata de restinga e alagados) [...]Atrás do cordão arenoso, existe uma área 
brejosa dominada pelo lírio-do-brejo [...]Também é encontrada a 
maçaranduba, ameaçada de extinção [...] A mata que recobre o anfiteatro 
da Prainha, formado pelos Morros do Caeté e da Boa Vista e pela Pedra 
dos Cabritos, é, em raros trechos, primária [...] Devido à boa drenagem e à 
boa oferta d’água, verificada pela presença de pequenos córregos e 
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nascentes, a mata desenvolve-se bem, formando uma boa serrapilheira e 
uma densa copa. Mas sob este sombreamento e no solo umedecido 
desenvolvem-se inúmeras ervas (IBAM/SMAC, 1998, p.85). 

 
 

 Algumas das espécies de árvores mais antigas estão parcialmente cobertas 

por epífitas, como bromélias e orquídeas, algumas destas ameaçadas (IBAM/SMAC, 

1998). 

A Mata Atlântica que cobre a área é predominantemente secundária em 

avançado grau de regeneração natural. Nas áreas próximas onde as intervenções 

antrópicas foram mais intensas, principalmente junto às edificações e ao 

arruamento, é possível notar as espécies exóticas introduzidas e rudeiras, como a 

fruta-pão, amendoeira, casuarina e jaqueira entre outras (IBAM/SMAC, 1998). 

Na encosta sudoeste do Morro do Caeté e ao longo de uma faixa estreita, ao 

sopé da Pedra dos Cabritos, que devido a incêndios e desmatamentos favoreceram 

a ocupação maciça pelo capim-colonião, o que faz a paisagem destoar 

intensamente do restante do panorama do Parque dando maior impacto visual de 

degradação. 

Com relação à fauna, as espécies de maior porte e as ecologicamente mais 

exigentes foram afugentadas pelas ações humanas no local. Algumas espécies 

raras e outras ameaçadas de extinção ainda podem ser encontradas, e outras que 

migram em movimentações sazonais ou apenas andanças em direção ao Maciço da 

Pedra Branca no Parque Estadual da Pedra Branca (IBAM/SMAC, 1998), visto que a 

área das duas UC é sobreposta, formando uma espécie de corredor ecológico. 

 
 
A floresta que recobre a área da APA é, sem dúvida, a mais habitada e 
explorada pela fauna local. Encontram-se mamíferos, como: gatos-do-mato, 
cachorro-do-mato, mão-pelada, gambá, cuícas, mico-estrela, coelho-do-
mato, paca e roedores [...]A Classe Aves apresenta dezenas de espécies 
como saíras, periquitos e maitacas (ameaçadas), colibris, corujas, juritis, 
rolinhas, bem-te-vi, garrinchão e gaviões (ameaçados de extinção). [...] Na 
herpetofauna temos serpentes como a jararaca, a cobra-cipó, e espécies de 
lagarto endêmicas e ameaçadas de extinção. [...]Os insetos e demais 
artrópodos são encontrados em todos os biótipos. [...] São notadas 
facilmente as borboletas-azuis ameaçadas no Município do Rio de Janeiro 
[...]Há também peixes, como o marimbá, a moréia, o peixe-borboleta e a 
garoupa , que podem ser observados em mergulhos pouco profundos 
(IBAM/SMAC, 1998, p.86-87). 
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 Analisando estas informações é possível notar algumas espécies ameaçadas 

incluindo algumas espécies endêmicas, que proporcionam peculiaridades à área. Há 

necessidade de tomar providências para maior conservação das espécies 

ameaçadas especialmente para as endêmicas. 

 

 

3.2.3  Legislação Incidente Sobre o Parque Natural Municipal da Prainha 
 

 

As primeiras legislações que fizeram por proteger a área da Prainha datam do 

início da década de 1990, quando o poder público municipal expressou o interesse 

em preservar a região da Prainha, transformando-a em Área de Proteção Ambiental 

(APA), pela Lei Municipal n°. 1.534, de 11 de janeiro de 1990. 

Ao incluí-la no artigo 463 da Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro, de 5 

de abril do mesmo ano, que instituiu, entre outras determinações, que  

 
 
são instrumentos, meios e obrigações de responsabilidade do Poder Público 
para preservar e controlar o meio ambiente [...] manutenção e defesa das 
áreas de preservação permanentes, assim entendidas aquelas que, pelas 
suas condições fisiográficas, geológicas, hidrológicas, biológicas ou 
climatológicas, formam um ecossistema de importância no meio ambiente 
natural, destacando-se [...]as localidades de Grumari e Prainha. 

 
 

O governo municipal através do Decreto n°. 11.849, de 21 de dezembro de 

1992, decretou a lei de criação da APA da Prainha. Esta lei se baseou, entre outras 

leis, na Lei Federal n° 6.513, de 20 de dezembro de 1977, que: 

 
 
autoriza a criação de áreas de especial interesse turístico com localidades 
de elevado potencial turístico em razão do seu valor natural e ambiental, 
prevendo, todavia, a preservação do equilíbrio ambiental e a conservação 
do patrimônio natural dessas áreas 

 
 



 47
 
 

 

 

Devido a este fato, nota-se que o potencial de atratividade turística já era um 

fator que chamava a atenção do poder público municipal. 

A área onde hoje se encontra o Parque Natural Municipal da Prainha surgiu 

com o Decreto Municipal n°. 17.426, de 25 de março de 1999, que criou e delimitou 

o então, Parque Municipal Ecológico da Prainha. 

De acordo com o Manual de Gestão Ambiental para Parques Naturais 

Municipais Unidades de Conservação, anexo à Resolução SMAC nº 307, datado de 

15 de abril de 2003: 

 
 
A Cidade do Rio de Janeiro possui muitas áreas verdes como praças, 
parques e Unidades de Conservação. Como exposto anteriormente, tais 
áreas foram sendo formadas durante o processo de expansão da Cidade e, 
a partir de 1992, com a edição da Lei Complementar nº 16 (Plano Diretor), 
ficou estabelecida a classificação e a metodologia de criação das Unidades 
de Conservação. A partir daí, todas as áreas criadas com o objetivo de 
proteção ao meio ambiente ficaram claramente classificadas como Unidades 
de Conservação, porém, grandes áreas verdes previamente existentes na 
Cidade, muitas delas estabelecidas sem nenhum instrumento legal de 
criação, precisam ser classificadas como Unidades ou caracterizadas como 
praças ou “parques urbanos”. 

 
 

O tipo Parque Nacional, quando criado na esfera municipal Parque Natural 

Municipal, faz parte das Unidades de Proteção Integral, que segundo o SNUC, visa 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, 

com exceção dos casos previstos na lei. O SNUC prevê as seguintes condições para 

este tipo de UC: 

 
 

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 
com a natureza e de turismo ecológico. 
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com 
o que dispõe a lei. 
§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. 
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 
restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 
regulamento. 
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§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou 
Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque 
Natural Municipal (MMA, 2004, p.14-15) 

 
 

Seguindo a lei que regulamenta as unidades de conservação (UC) no país, os 

Parques Nacionais quando criados pelos municípios, serão denominados Parque 

Natural Municipal. Para se adequar ao SNUC, o Parque Natural Municipal da 

Prainha necessitou de uma lei municipal que adequasse a nomenclatura do Parque 

à nova lei federal, de acordo com o Decreto Municipal nº 22.662, de 19 de fevereiro 

de 2003.  

As regras para o zoneamento do prevêem quatro possibilidades de uso, zona 

de uso intensivo, zona de uso extensivo, zona de recuperação e zona intangível, e 

determina os tipos de usos permitidos para cada tipo de zona e seus limites (Figura 

7). Tais regras estão explícitas no Decreto nº. 17.426 - de 25 de março de 1999, 

decreto de criação do, então, Parque Municipal Ecológico da Prainha (Anexo A). 

Na região delimitada como Parque Natural Municipal da Prainha acontece um 

fato, ao mesmo tempo, interessante e confuso de ser compreendido. Algumas áreas 

do PNM da Prainha são protegidas por quatro UCs distintas, devido à superposições 

de seus limites, todas previstas pelo SNUC (Figura 8). São duas unidades de uso 

sustentável do tipo Área de Preservação Ambiental (APA) a APA de Grumari e a 

APA da Prainha - ambas na esfera municipal e as outras duas unidades de proteção 

integral do tipo Parque Nacional, uma estadual e outra municipal, o Parque Estadual 

da Pedra Branca e o Parque Natural Municipal da Prainha, respectivamente. 

O PNM da Prainha esta integramente dentro da área da APA de Grumari. Com 

relação a APA da Prainha, somente a parte mais alta do PNM da Prainha não 

engloba a área da APA, pois conforme delimitada na Lei Municipal nº. 1.534, de 11 

de janeiro de 1990, que constituiu a APA da Prainha, seu limite é uma reta 

imaginária a partir do topo do Morro da Boa Vista em direção ao Morro do Caeté, 

encontrando seu limite ao leste. E por último, área que sobrepõe o Parque Estadual 

da Pedra Branca é toda parte do PNM da Prainha acima da cota 100, devido a Lei 

Estadual nº. 2.377, de 28 de junho de 1974, que criou e delimitou o Parque Estadual 

tendo início acima desta altitude. 
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Figura 7 – Zoneamento Ambiental do Parque Natural Municipal da Prainha 
Fonte: SMAC 
 

  
Esta superposições de UCs cria uma oportunidade interessante para a gestão 

de todas estas UC, na forma de gestão integrada e participativa, conforme explícito 

pelo art. 26 da Lei Federal, que instituiu o SNUC, e o mesmo determina: 

 
 
Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias 
diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 
protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do 
conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se 
os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a 
presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 
desenvolvimento sustentável no contexto regional. 

 
 

Esta situação que ocorre com as UCs da região, oferece a chance de haver um 

tipo gestão que se utilizada corretamente pode proporcionar a maximização dos 

impactos positivos, promovendo o planejamento integradod as UCs, auxiliando 
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assim no crescimento e fortalecimento de todas UCs que compõem este mosaico. 

Em contrapartida esta pode provocar uma relação conflituosa, caso os respectivos 

gestores não encontrem um consenso na forma de gerir o mosaico. 

O artigo 26 da Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, prevê que caso 

aconteça superposição de Unidades de Conservação, por exemplo, a gestão deverá 

acontecer de forma integrada. 

 
 
Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de 
categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e 
outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a 
gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, 
considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a 
compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 
sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. 

 
 

Segundo a mesma Lei Federal, explicitado pelo Art. 27, inciso 3º, toda UC 

deverá dispor de plano de manejo, que deve ser implementado em até cinco anos 

após a data de sua criação. De acordo com Jorge Pontes10, biólogo da SMAC, foi 

iniciada a confecção de um plano de manejo, porém o mesmo foi interrompido e o 

contrato com a empresa encerrado devido à constatação de que produção feita não 

possuía a qualidade necessária para a UC. Com isso, o PNM da Prainha continua 

sem plano de manejo quase seis anos após o Decreto Federal que regulamentou a 

Lei Federal que instituiu o SNUC. 

Esta Lei Federal, no art. 2º, item XVII define plano de manejo como sendo o: 

 
 
[...] documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 
gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e 
as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão 
da unidade (SNUC, 2000). 

 
 

 A mesma Lei determina, no Art. 27, inciso 1º que “o Plano de Manejo deve 

abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os 

corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à 
                                                      
10 Em conversas realizadas na Gerência de Gestão de Unidades de Conservação (GUC) da SMAC, 

no dia 07/05/2008. 
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vida econômica e social das comunidades vizinhas” (MMA, 2004). De acordo com 

estas definições e determinações, torna-se óbvio que o plano de manejo prevê que o 

desenvolvimento da UC tenha bases econômicas e socialmente sustentáveis, 

identificadas nas definições de desenvolvimento sustentável da OMT (2001) e de 

MILLER (1988 apud CEAP, 1992). Enquanto o plano de manejo não é concluído, o 

art. 15 do Decreto Federal nº. 4.340, de 22 de agosto de 2002, prevê que “a partir da 

criação de cada unidade de conservação e até que seja estabelecido o Plano de 

Manejo, devem ser formalizadas e implementadas ações de proteção e fiscalização”. 

 Outra questão importante para a preservação do PNM da Prainha é sobre a 

zona de amortecimento que é prevista pelo SNUC, em seu art. 25, e a define em seu 

art 2º, item XVIII como “o entorno de uma unidade de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas as normas e restrições específicas, com o 

propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. No entanto, 

conforme mencionado, o PNM da Prainha pelo motivo das superposições de UCs 

que ocorre na área, todas as suas bordas são protegidas por alguma UC já 

existente, o que em tese, poderia ser compreendida como uma zona de 

amortecimento. Porém, como o PNM da Prainha possui limites com as APAs de 

Grumari e da Prainha e este tipo de UC, segundo o SNUC, admite ocupação 

antrópica, é necessário que haja restrições quanto ao uso do solo, respeitando 

assim a zona de amortecimento.   

 O PNM da Prainha é tutelado pela SMAC, órgão da Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ), tendo por finalidade planejar, promover, 

coordenar, fiscalizar, licenciar, executar e fazer executar a política municipal de meio 

ambiente, em coordenação com os demais órgãos do Município, sendo que à 

Gerência de Gestão de Unidades de Conservação (GUC) compete, especificamente, 

a coordenação da gestão dessas Unidades, segundo Manual de Gestão Ambiental 

para parques Naturais Municipais, anexo a Resolução nº. 307, de 15 de abril de 

2003.  

O Parque deve ser gerido segundo as leis referentes aos Parques Nacionais, 

viso que sua legislação é mais rigorosa e prevê mais restrições quanto ao uso 

público se comparada às Áreas de Proteção Ambiental. 
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Figura 8 – Mapa do PNM de Grumari, do PNM da Prainha, da APA de Grumari e da APA da Prainha 
Fonte: SMAC 
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  O governo municipal ainda dispõe de duas resoluções, feitas pela SMAC, 

que auxiliam na gestão das UCs. Uma delas é a Resolução nº. 307, de 15 de abril 

de 2003, que “determina a forma de Gestão dos Parques Naturais Municipais – 

Unidades de Conservação e de Gestão de Áreas Verdes, Praças e Parques e 

divulga Manual de Gestão Ambiental para as Unidades de Conservação”. E a 

Resolução nº. 360, de 20 de setembro de 2004, que “determina as atribuições da 

função de Gestor de Parques Naturais Municipais criada pelo Decreto nº. 23.472 de 

29 de setembro de 2003”. 

Outras legislações existentes ainda podem ser aplicadas ao Parque, como 

por exemplo, a Lei Federal nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como 

Lei de Crimes Ambientais, no entanto, não interferem diretamente no seu uso 

cotidiano ou na sua forma de gestão e por isso não foram explicitadas.  

  

 

3.2.4 Situação Atual 
 

 

 O Parque apresenta, em geral, bom estado de conservação, apesar da 

carência de recursos humanos e financeiros para manutenção das áreas e 

equipamentos de infra-estrutura. Porém algumas partes da infra-estrutura estão 

profundamente desgastadas e precisando de melhorias. 

 O PNM da Prainha não possui plano de manejo, conforme evidenciado neste 

presente estudo. O que desfavorece a UC concernente às possíveis melhorias e a 

gestão da mesma, que deveriam ocorrer com intuito de atrair visitantes e preservar 

seus recursos naturais. 

 O Parque funciona de terça-feira a domingo, estando aberto também nos 

feriados, no horário entre oito horas da manhã e cinco horas da tarde. Durante o 

período em que o Rio de Janeiro adota o horário de verão, o Parque estende seu 

horário de visitação até as seis horas da tarde. Estes horários foram instituídos pelo 

Decreto Municipal nº. 20.358, de 7 de agosto de 2001.  
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 Os acessos podem ser feitos pela Barra da Tijuca, via Estrada do Pontal ou 

Estrada Alceu de Carvalho ou por Barra de Guaratiba, via Estrada do Grumari até 

encontrar a Rua Francisco C. de Alvarenga e então a Avenida Estado da Guanabara 

(IBAM/SMAC, 1998 e SMAC, 2008). 

Com relação aos seus equipamentos e infra-estrutura de apoio à visitação 

(Figura 9) o Parque dispõe em sua área, de mirante e caminho para pedestres logo 

no início de sua área, no sentido Recreio dos Bandeirantes – Grumari. Seguindo 

adiante existe um playground com brinquedos em madeira e aparelhos de ginástica, 

à esquerda da Avenida e à direta há estacionamento para aproximadamente 100 

automóveis. Seguindo a Avenida Estado da Guanabara encontram-se, entre a faixa 

de areia e própria Avenida, dois quiosques que oferecem refeições rápidas. Na parte 

central orla localiza-se um posto de observação do Grupamento Marítimo do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (Gmar). À direta da Avenida 

encontra-se a entrada para a sede do Parque, onde se situam alguns equipamentos 

e infra-estruturas de apoio ao visitante como: auditório com capacidade para 50 

pessoas, sala de exposições, sala da administração do Parque, sala cedida a ASAP 

(Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha), biblioteca, deck, playground, 

chuveiros, sanitários, alojamento para os funcionários (com cozinha, banheiros, sala 

de apoio para os Guardas Municipais do GDA), guarita para seguranças patrimoniais 

(na entrada), Pomar, local para compostagem e pequena represa (que abastece a 

sede com água de nascentes). No final da orla da Prainha situa-se um restaurante 

de pequeno porte, à esquerda da via e em frente um pequeno estacionamento. Além 

de cavaletes para pranchas e cestas de lixo ao longo da orla. 

 A equipe técnica, quando o PNM da Prainha está com o contrato de 

Manutenção de Área em vigor, é composta por um Biólogo, um técnico, um auxiliar, 

um secretário e aproximadamente quatro estagiários, além da equipe básica que é 

formada pelo Gestor do Parque, quatro Guardas Municipais do Grupamento de 

Defesa Ambiental (GDA) (parte da Guarda Municipal do Rio de Janeiro treinada para 

atuar em áreas de proteção ambiental), que trabalham em turnos de 12 horas 

separados em dois turnos diurnos, oito vigilantes que trabalham dia e noite, em 

turnos de 12 horas por 36 horas de descanso, com finalidade de proteger os bens 

patrimoniais existentes no Parque e três funcionários da Companhia Municipal de 
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Limpeza Urbana (COMLURB). A equipe técnica permanece durante o período do 

contrato, que dura um ano com possibilidade de renovação por mais um ano. 

 
 

 
Figura 9 – Localização dos equipamentos e infra-estrutura de apoio ao visitante no PNM da Prainha 
Fonte: Nilo Lima 
 

 

 No período entre licitações, esta equipe é reduzida drasticamente e carece de 

mão-de-obra para dar continuidade no processo de gestão do PNM da Prainha. Este 

é um período crítico como foi descrito por Castellões (2008, p.14), pois os processos 

para licitação são extremamente burocráticos e demorados, e esta descontinuidade 

gera degradação dos equipamentos e da infra-estrutura que necessita de 

manutenção constante, principalmente devido à ação da maresia. No período 

descrito, apenas a equipe básica permanece trabalhando no local. Segundo a atual  

gestora, funcionários da Fundação Parques e Jardins, da prefeitura do Rio de 

Janeiro ajudam na poda da vegetação na zona de uso intensivo. 

 Este fato é como um círculo vicioso, que se inicia no momento da assinatura 

do contrato, quando são fornecidos mão-de-obra e recursos para manutenção e 

recuperação das edificações, as áreas e infra-estrutura de apoio ao visitante são 
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recuperadas, as medidas de conservação e preservação são tomadas, assim como 

o reflorestamento das áreas degradadas. O Parque recebe recursos para 

desenvolver atividades de educação ambiental, entre outros. Por 12 meses as 

melhorias são feitas; porém, com o término do contrato tudo cessa e o que foi 

desenvolvido ao longo do ano entra em processo de degradação até que uma nova 

licitação seja feita e assinado um novo contrato. 

 A área não possui serviço de iluminação pública ou energia elétrica. A sede 

do PNM da Prainha é servida de eletricidade por painéis fotovoltaicos. Estes 

convertem diretamente da luz do sol em energia elétrica que é armazenada em 

baterias com finalidade de manter o funcionamento do sistema mesmo em dias 

nublados e durante as noites. Este sistema de geração de energia é extremamente 

importante, visto que é uma fonte de energia limpa e não causa impacto negativo ao 

ecossistema, além da energia ser captada de uma fonte inesgotável. Porém, o 

Parque não dispõe de recursos financeiros para efetuar manutenção nos painéis, 

tornando-os inoperantes.  

O abastecimento de água é feito através da captação direto das nascentes de 

água e armazenadas em uma pequena represa nos fundos da sede, esta água é 

utilizada nos chuveiros que estão disponíveis aos usuários do Parque. A água 

utilizada na sede e no alojamento é captada de um poço. 

 O sistema de esgotamento sanitário disponível é feito por fossa sumidouro, e 

retirado periodicamente por caminhão-fossa. Segundo relatos da gestora do PNM da 

Prainha, Rosana Junqueira11, em épocas de pico de visitantes, principalmente no 

verão, os sanitários são utilizados, além dos visitantes do Parque, por muitos 

visitantes da praia e como consequência ultrapassa sua capacidade limite, expelindo 

parte do esgoto captado para a superfície. No período entre licitações faltam 

recursos para efetuar a retirada do esgoto pelos caminhões. Esta é uma questão 

que merece bastante atenção. 

 Os resíduos sólidos produzidos no Parque são retirados pela COMLURB 

periodicamente, assim como a limpeza das áreas do PNM da Prainha que são 

realizadas por três funcionários da mesma companhia, que trabalham de segunda a 

                                                      
11 Em conversas realizadas durante visitas ao PNM da Prainha durante formulação do trabalho. 
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sábado. Os resíduos orgânicos, vegetação que se desprende, são coletados e 

utilizados na compostagem e na colocação nos caminhos das duas trilhas formais 

como forma de diminuição dos impactos causados no solo pelo pisoteamento. 

 O intervalo de tempo em que o PNM da Prainha permanece sem os contratos 

licitados, é extremamente prejudicial à manutenção e preservação da área do 

Parque e resultam em vários processos de degradação, que resultam em desgastes 

excessivos das benfeitorias existentes. De acordo com Castellões (2008), algumas 

áreas que sofrem estrago são: as vias de circulação interna, a retirada do esgoto da 

fossa séptica e a manutenção da área de uso intensivo do Parque (capinamento, 

poda, e roçada, por exemplo) 

 Com relação aos principais tipos de uso legais que são realizados na área do 

PNM da Prainha são: as caminhadas nas trilhas do Parque, caminhadas pelo Pomar 

e a utilização da praia para atividades como banho de sol e mar e a prática do surfe, 

esta última a principal dentre todas citadas. Atividades ilegais também acontecem no 

Parque e foram descritas mais adiante. 

 Não existe transporte público regular coletivo que tenha o Parque em seu 

trajeto. O local mais próximo acessado por este tipo de transporte é na Estrada 

Vereador Alceu de Carvalho nas proximidades do início da Estrada do Pontal, 

portanto seu acesso se torna de certa forma restrito. Porém, este fato não faz com 

que a praia seja um local tranqüilo, já que seus visitantes alcançam o local por meio 

de automóveis, o que em dias de pico origina intenso tráfego de veículos em direção 

à área, comprometendo a qualidade da visita, além da possibilidade de redução na 

qualidade do ar e distúrbios na fauna e flora.  

Devido à dificuldade de acesso por transporte público, a principal forma de 

alcançar a Prainha é com utilização de carros particulares, que geralmente causa 

engarrafamentos na via de acesso nos dias de pico. Em dias de sol foi possível 

contar, aproximadamente, 420 carros, mais de quatro vezes a capacidade oferecida 

pelo estacionamento local. Apenas como ilustração, considerando que cada carro 

conduza duas pessoas, o número de visitantes seria, efetivamente, de 840 

visitantes, que em sua grande maioria permanecem na área da praia. Como os 

estacionamentos não comportam toda esta quantidade de veículos, a via 
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pavimentada se transforma em um grande estacionamento, desde o começo ao final 

da orla (Figura 10). Existe uma cancela no início da Avenida Estado da Guanabara, 

próximo à Estrada do Pontal, que poderia ser usada para controlar o acesso por esta 

via, mas que não é utilizada, permanecendo sempre aberta. Outra causa de 

transtorno, são os veículos que passam pela Prainha para acessar a Praia de 

Grumari, que se localiza depois do PNM da Prainha, se acessado via Recreio dos 

Bandeirantes. Estes fatores podem provocar a diminuição da qualidade da 

experiência sentida pelo visitante. 

 

 
Figura 10 – Prainha e via de acesso com carros estacionados. 
Fonte: Própria 
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 Na área do PNM da Prainha existem duas trilhas formais, a Trilha Circular e a 

Trilha do Caeté, com percurso traçado e que recebem visitantes regularmente com 

opção de visitas guiadas, além de terem manutenção periódica do trajeto. E outras 

trilhas informais, como por exemplo, a Trilha da Pedra dos Cabritos. Nenhuma das 

trilhas possui mapeamento.  

 As trilhas informais são utilizadas por visitantes e também, ilegalmente, por 

caçadores e plantadores de banana. Além de usar estas trilhas eles ainda andam 

pela mata fechada para outros locais com intuito de instalar armadilhas, como, por 

exemplo, “trabucos”, para caça de animais (Figura 11). 

 
 

 
 Figura 11 – Armadilha para caça de animais encontrada no PNM da Prainha 
 Fonte: Própria 

 

 

 Em certos locais da vegetação são feitas grandes plantações de banana, 

onde os plantadores preparam o solo para o cultivo da fruta. Em incursões feitas à 

mata, com os Guardas Municipais que pertencem ao Grupamento de Defesa 
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Ambiental (GDA) que trabalham no PNM da Prainha com auxílio da Patrulha 

Ambiental (integrada por técnicos da SMAC e por membros do GDA da Guarda 

Municipal do Rio de Janeiro) foi possível localizar grandes plantações, que 

aparentavam receber manutenção devido o solo ter sido encontrado remexido, de 

modo a facilitar o deslocamento entre a plantação e a colheita (Figura 12 e Figura 

13). 

 
 

 
 Figura 12 – Plantações ilegais de banana no PNM da Prainha. 
 Fonte: Própria 

 

 

 As áreas são tão grandes que se torna difícil mensurar o tamanho real da 

plantação As equipes que efetuam as incursões fazem o corte das bananeiras com 

intenção de inibir a prática da colheita (Figura 14). Esta intervenção feita por 

“bananeiros” (plantadores de banana), propicia o desenvolvimento de capim-

colonião, visto que esta espécie se desenvolve com mais facilidade em áreas 

perturbadas, conforme observado por Castellões (56º CNB apud CASTELLÕES, 

p.27). 



 61
 
 

 

 

 

 
 Figura 13 – Solo impactado devido ações dos plantadores de banana. 
 Fonte: Própria 

 

 

 Somando as áreas desflorestadas, obtem-se um total de aproximadamente 2 

km², no entanto, os impactos causados podem atingir áreas maiores que estas se 

levarmos em consideração que efeitos de borda nas áreas desmatadas podem 

atingir 100m além dos já desmatados, devido a fatores de incidência de luz, 

temperatura e ventos, ocasionando o afastamento de animais da fauna local ou até 

a eliminação deles. Portanto, no caso de existirem 2 km² de área desmatada o efeito 

da devastação poderia impactar no total 21 km² (PRIMACK e RODRIGUES ,1999 

apud CASTELLÕES, 2008, p.20). 
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 Figura 14 – Intervenções feitas pelos GDA e Patrulha Ambiental nas plantações de banana 
 Fonte: Própria 

 

 

Trilha Circular 
 
 

A Trilha Circular é uma das duas trilhas formais de acesso aberto aos 

visitantes. O acesso é feito ao final do caminho principal que se inicia na entrada a 

Sede do PNM DA PRAINHA ou no final do Pomar. 

Esta trilha circunda a Zona de Uso Intensivo do Parque e tem 

aproximadamente 0,5 km de extensão e pode ser considerada de nível fácil podendo 

ser percorrida por 15 minutos de caminhada. E como o próprio nome já a classifica, 

sendo uma trilha de categoria circular. 

Em geral, a trilha encontra-se em bom estado de conservação, apresentando 

alguns pontos que necessitam de intervenções. São eles: uma pequena ponte de 

madeira que passa sobre um local de escoamento de águas pluviais que está com 

as madeiras do piso em desnível ou quebradiças (Figura 15) e pontos da trilha com 
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grande desgaste, onde são vistas pequenas clareiras de aproximadamente 3,0m até 

3,5m de diâmetro, em alguns deles é possível notar mudas de reflorestamento.  

 
 

 
Figura 15 – Ponte sem manutenção sobre desnível de solo 
Fonte: Própria 
 
 

Os impactos causados por usos antrópicos são de fácil percepção, como os 

pequenos atalhos que se formam principalmente quando há pequenas rochas no 

trajeto, onde são formados dois caminhos, um por cada lado da rocha, o que causa 

maior impacto na vegetação. 

Sinais de impactos também podem ser notados nas duas laterais da trilha, de 

aproximadamente 0,30m a 0,40m em cada lateral, principalmente pela diferenciação 
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da vegetação e pelo acúmulo de vegetais que foram “roçados” para manutenção do 

caminho da trilha.  

Há ocorrência de “calhas” ainda em fase inicial de formação, originadas pelo 

escoamento de águas da chuva, em alguns pequenos trechos, principalmente em 

locais onde existem trechos em linha reta. 

Em todas as vezes que o trajeto foi feito não foram encontrados resíduos 

sólidos no percurso. 

 

 
Trilha do Caeté 
 

A trilha que leva ao Mirante do Caeté, localizada no Morro de mesmo nome 

da trilha, inicia-se no meio do percurso da Trilha Circular. É uma trilha linear e possui 

extensão de aproximadamente um quilometro. Na maioria do percurso a largura da 

trilha varia de trechos com 0,5m a trechos com 1,1m. A caminhada pode ser 

considerada de nível fácil, podendo ser percorrida em 50 minutos. 

Apresenta “picadas” ou atalhos em alguns pontos, bloqueados com armações 

de madeira, que atualmente não estão em bom estado de conservação, 

provavelmente devido à ação de intempéries e possivelmente também por atos de 

vandalismo (Figura 16).  

Em alguns locais há necessidade de apoio para as mãos devido à inclinação, 

para que se evite o apoio na vegetação e consequentemente impactos maiores na 

flora e em outros locais, por medidas de segurança, pois a trilha margeia a encosta e 

com isso os desníveis acentuados proporcionam certo perigo à integridade física dos 

visitantes. 

Calhas, formadas pelas águas das chuvas, no piso da trilha podem ser 

percebidas, principalmente nos locais de grande aclive. 

A partir do ponto conhecido como Mirante das Casuarinas em diante é 

possível notar-se grande presença de espécies de flora introduzidas, conforme 

descritas por Castellões (2008), destacando-se casuarinas, amendoeiras, jaqueiras, 

agave e capim-colonião, espécie que aparece em maior quantidade nas áreas do 
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Parque mais degradadas, onde é possível avistar pequenas clareiras de 

degradação, com diâmetros que variam entre 4,0m e 5,0m. 

 

 

 
 Figura 16 - Bloqueio de “picadas” 
 Fonte: Própria 

 

 

Justamente nesta área é onde se concentra a maior parte das ações de 

reflorestamento do Parque (Figura 17). A grande incidência de queimadas, resultado 

da elevação sazonal de temperatura e a baixa umidade relativa do ar no período 

entre os meses de junho e agosto juntamente com a soltura de balões, mais comuns 

durante as festividades de São João e São Pedro, apresentam grandes riscos à 

biodiversidade do Parque. Os rituais religiosos que utilizam velas também 

constituem um outro fator de causa de incêndios no Parque (CASTELLÕES, 2008). 
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Figura 17 - Placas educativas, informativas e direcionais na Trilha do 
Caeté 
Fonte: Própria 

 

 

A partir do Mirante do Caeté é possível notar que o capim-colonião toma 

grande parte desta vertente, dominando toda paisagem ao redor do mirante (Figura 

18). Um fato que merece ser salientado é a questão do Mirante estar construído 

acima da cota de nível 100, o que contraria a lei municipal que determina o 

zoneamento na cidade do Rio de Janeiro, proibindo as construções acima deste 

nível de altitude. 
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Figura 18 - Capim-colonião na vertente do Morro do Caeté 
Fonte: Própria 

 

 

Um fato importante é a quantidade de lixo deixada na trilha, que apesar de 

não haver pontos de coleta durante o percurso, apenas uma lixeira no mirante e 

outras distribuídas pelo Pomar, não foram encontrados resíduos sólidos na trilha nas 

vezes que o caminho foi percorrido. 

Durante algumas visitas foi notada ações de manutenção nas duas trilhas, 

tanto na Circular como nesta, como a retirada de capim-colonião de pontos de 

reflorestamento, onde estão sendo plantadas mudas para a cobertura do solo 

exposto e áreas degradadas (Figura 19 e Figura 20). 
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 Figura 19 - Mudas de reflorestamento e ação de espécies introduzidas. 
 Fonte: Própria 

 
 

 
 Figura 20 - Local após ações para manutenção da trilha 
 Fonte: Própria 
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Em alguns trechos, também das duas trilhas, há ocorrências de raízes de 

árvores expostas. Isto é um dos impactos causados pela visitação e devem ser 

planejadas algumas ações para prevenir este tipo de impacto. 

 

 

Trilha da Pedra dos Cabritos 

 
Esta trilha informal tem início em frente ao restaurante localizado ao final da 

orla, no sentido Recreio dos Bandeirantes - Grumari. É uma trilha linear e pode ser 

considerada com grau de dificuldade moderado ou até mesmo difícil devido 

principalmente à sua inclinação bastante acentuada e com tempo total de para 

completar seu percurso de aproximadamente duas horas e trinta minutos. 

O traçado desta trilha tem subida íngreme, basicamente acompanhando a 

borda do Morro dos Cabritos, que pode ser facilmente vista na foto aérea da região 

do Parque (Figura 6). 

No início desta trilha se notam grandes impactos negativos devido à visitação, 

provenientes do pisoteamento do solo em conjunto com a grande umidade, visto que 

o traçado é via natural de escoamento de águas pluviais, que deixa o solo 

constantemente molhado, e o alto grau de inclinação, principalmente nos primeiros 

metros da trilha.  

Após esta parte, a caminhada se dá por pedras que formam a base da Pedra 

dos Cabritos até próximo da chegada do topo. Neste trecho é difícil medir a largura 

da trilha, visto que o trajeto se dá por um caminho de pedras com pouca vegetação 

no traçado, devido à dificuldade da vegetação se desenvolver por entre as pedras. 

Este trecho possui alta quantidade de sedimentos e acúmulo de folhagem que se 

desgarra da vegetação, devido a já mencionada via natural de escoamento de águas 

pluviais, que faz com que estes materiais se acumulem neste trecho. 

Na chegada ao topo o restante do trajeto é feito em solo de terra com maior 

ocorrência de vegetação. A parte do trajeto feito no topo da Pedra dos Cabritos 

possui vegetação densa e as espécies de flora existentes constantemente cobrem o 
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traçado da trilha, ajudado pela pouca circulação de visitantes nesta trilha. Nesta 

parte a largura da trilha varia entre 0,40m e 0,70m. 

Este é um atrativo que poderia ser explorado, pois possui grande potencial de 

atração, devido à beleza cênica da trilha e das paisagens que se descortinam do seu 

topo, onde se descortinam pelos panoramas da cidade, tanto com vista para a Pedra 

da Gávea (Figura 21) como na outra vertente com vista para a Praia de Grumari, 

para as praias selvagens, Praia Funda, Praia do Meio e Praia do Perigoso e também 

para a Restinga da Marambaia (Figura 22).  

 
 

 
 Figura 21 – Vista da Pedra dos Cabritos, Pedra da Gávea ao fundo 
 Fonte: CASTELLÕES (2008) 
 

 

No entanto, caso este potencial atrativo venha a se tornar um atrativo efetivo, 

há necessidade extrema de planejamento com relação ao seu traçado e sua 

entrada. Seu traçado não favorece a preservação da vegetação e do solo, 

principalmente no início da trilha. E a entrada deveria ser planejada com finalidade 

de levar a entrada da trilha para dentro da área cercada do Parque, favorecendo o 
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controle da visitação. Atualmente, a área do Parque a direita da Av. Estado da 

Guanabara, sentido Grumari, possui cercas feitas com estacas e arame com intuito 

de ordenar o acesso ao local, porém há alguns pontos onde a má conservação, 

ações antrópicas e ação do tempo fizeram por danificar e abrir acessos aleatórios 

para a zona intangível. Frente à importância desta área para o ecossistema da 

região estas cercas deveriam ser refeitas como forma de proteção do local. 

 
 

 
 Figura 22 – Vista da Pedra dos Cabritos sentido Grumari e praias selvagens 
 Fonte: Própria 
 

 

 Um conflito gerado pela criação desta trilha é o fato dela ter a maioria de seu 

trajeto dentro da zona intangível, que prevê rigorosas restrições para o uso do solo e 

da área, como previsto no decreto municipal de criação do PNM da Prainha (Anexo 

A), além de conter nesta parte territorial espécies endêmicas da flora, que multiplica 

exponencialmente a necessidade de rígidos controles de visitação, caso isto se 

torne real. 
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Devido às suas características, provavelmente neste atrativo seriam sentidos 

os maiores impactos causados pela visitação, em razão do seu nível de conservação 

e preservação bastante elevado e pelo motivo de não haver visitação permitida e 

pela proibição ao acesso. 

 

 

Prainha 

 
É uma pequena praia de apenas 0,7 km de extensão. A praia é o atrativo 

mais importante do Parque, o que tem maior poder de atração e o que efetivamente 

atrai o maior número de visitantes.  

A maior preocupação com relação à visitação a esta praia é acerca do lixo 

deixado ao longo de sua extensão de areia e a qualidade da experiência sentida 

pelo visitante. Esta praia comumente nos dias de pico, nos finais de semana no 

período do verão, permanece cheia durante quase todo o período do dia com sol. E 

esta atratividade causa congestionamentos na via de acesso e também pelo fato da 

praia de Grumari ter o seu acesso pela mesma via, agravando o tráfego de veículos. 

 Os acessos da Av. Estado da Guanabara para a areia da praia são feitos em 

alguns pontos pela vegetação de restinga, o que causa impactos negativos neste 

ecossistema e consequentemente na fauna, na flora e na paisagem natural. Há 

somente uma placa advertindo o uso desses acessos que atravessam a vegetação, 

e indicando aos visitantes que evitem caminhar por estes locais. Em alguns pontos é 

possível notar a presença de cercas limitando as áreas que não deveriam ser 

usadas como acesso, porém não são todas que possuem cercado e em muitos 

casos as cercas possuem apenas estacas, sem nenhum tipo de material que as una 

e impeça realmente a passagem pela vegetação, o que de certa forma não impede 

os visitantes pisotear a vegetação, causando intensos processos de degradação 

neste frágil ecossistema.  
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4 PROPOSTAS PARA O PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA PRAINHA 

 

 

Como forma de maximizar as ações de gestão e minimizar os possíveis 

impactos negativos da visitação ao Parque, é importante que recursos financeiros 

sejam postos à disposição para manutenção dos equipamentos e infra-estrutura 

existentes, além da construção de novas benfeitorias, a fim de aumentar a CM e 

conseqüentemente a capacidade do PNM da Prainha em progredir de forma 

sustentável em seu desenvolvimento, proporcionando um tempo de permanência 

com qualidade para os visitantes sem o detrimento dos ecossistemas. 

 As propostas feitas para o Parque foram baseadas nas considerações feitas 

acerca dos conceitos de “turismo sustentável” e planejamento turístico, já 

explicitadas no capítulo 2, na observação dos objetivos para o PNM da Prainha 

estipulados em seu decreto de criação. O ecoturismo tem a capacidade de gerar 

impactos econômicos, socioculturais e ambientais (RUSCHMANN, 1997). No 

entanto, neste trabalho foi dada atenção principal aos impactos nos ambientes 

naturais causados pela visitação e pelo ecoturismo, baseado nas premissas básicas 

de que a maior parte do Parque deverá ser mantido sem impactos, que as 

evidências dos impactos não deve ser perceptível aos visitantes (qualidade da 

experiência da visita) e onde houver impactos negativos, que estes sejam os 

mínimos possíveis. 

 A aplicação de alguns métodos para aferição de CC e controle de impactos 

negativos para o PNM da Prainha é considerada apenas uma pequena parte de um 

amplo planejamento para a área, de acordo com o que já foi descrito no referencial 

teórico. Para tal aferição de CC, não basta escolher as fórmulas e fazer os cálculos, 
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sendo exigido muito mais que apenas cálculos. É preciso fazer previamente um 

estudo sobre a área, definir quais serão os parâmetros de monitoramento, os 

objetivos e uma série de outros passos até que se chega então ao número da CC 

efetiva do ou dos locais.  

 Infelizmente as UC do município do Rio de Janeiro não dispõem de muitos 

recursos para sua administração e conservação (CASTELLÕES, 2008) e a WWF 

(WWF, 2003, p.328) afirma que “para as propriedades com baixa capacidade de 

gestão, a capacidade de carga é um instrumento forte de controle de impactos, 

apesar de não eliminar a necessidade de monitoramento”.  

 Seguindo o raciocínio já exposto no desenvolvimento deste trabalho onde 

considera-se a determinação da CC apenas uma ferramenta simples de manejo, 

monitoramento e de apoio às decisões de manejo, de modo que não deve ser 

encarada como único instrumento de auxílio à preservação (CIFUENTES, 1992 apud 

SEABRA, 1999), foi julgado que a união com outras formas de gestão de áreas 

preservadas e manejo de visitantes seja considerada essencial para que o 

planejamento proposto neste estudo se tornasse mais sustentável e com maiores 

possibilidades de sucesso. 

 A maneira considerada mais consistente e adequada para o gerenciamento 

da visitação e preservação dos recursos naturais encontrados no Parque Natural 

Municipal da Prainha foi a conjugação das metodologias enunciadas pelo LAC, 

Limits of Acceptable Change, reconhecido sistema de planejamento para áreas 

naturais nos parques norte-americanos, a metodologia VIM, Visitor Impact 

Management, estas duas em união com o conceito de Capacidade de Carga, 

proposto por Miguel Cifuentes e adotado, principalmente, em parques da América 

Central, com adequações para melhor se adaptarem à realidade do PNM da 

Prainha. 

 A opção de basear o trabalho nas metodologias de planejamento para áreas 

naturais, LAC e VIM teve fundamento na necessidade de auxílio ao processo de 

desenvolvimento que o estudo de CC precisa, de maneira que desse maior suporte 

às decisões tomadas e aos resultados obtidos. E, sobretudo pela 

complementaridade do LAC e do VIM, pois possuem focos diferentes, mas mesmo 
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assim “o VIM aceita o princípio fundamental do LAC”, segundo a WWF (2003, p.317) 

e de acordo com Eagles, McCool, e Haynes (2002), é um processo flexível que pode 

ser aplicado paralelamente ao LAC em diversas situações. 

A metodologia desenvolvida pela UNSPS contribui para este trabalho devido 

a sua contribuição acerca do monitoramento dos impactos negativos e a forma como 

eles são desenvolvidos até as ações visando a solucionar ou diminuir estes 

impactos, portanto, serviu de base para as ações de monitoramento posteriores a 

definição da capacidade de carga do proposto neste trabalho. 

 

 

4.1 PLANO DE AÇÕES 
 

 

Com objetivo de auxiliar a gestão do PNM da Prainha com a aferição da CC e 

posterior monitoramento, algumas etapas foram criadas (Figura 23 e Figura 24) de 

forma a produzir um plano de ações até que os resultados da determinação da CC 

sejam alcançados, além daquele destinado às ações de monitoramento de impactos. 

O cronograma do primeiro momento do planejamento, nomeado como Plano de 

Determinação da CC é composto por nove passos e são descritos ao longo deste 

capítulo, contemplando as contribuições feitas nos estudos das metodologias 

propostas pelo LAC, VIM e pelo conceito de CC de Miguel Cifuentes, apenas 

relembrando que todos sofreram adaptações para melhor se adequarem à realidade 

do PNM da Prainha. Para que o resultado do estudo de CC do Parque seja obtido de 

maneira consistente, o mesmo não deve ser estipulado separadamente de um 

estudo preliminar completo da área, conforme foi identificado no plano de ações. O 

segundo estágio do planejamento foi disposto ao final das explicações do Plano de 

Determinação da CC. 
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Figura 23 - Plano de Determinação da CC para o PNM da Prainha 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

 Adiante, os passos do Plano de Determinação da CC foram devidamente 

explicados, com finalidade de tornar claras as ações que devem ser tomadas em 

cada instante do planejamento para área. 

 
 

a. Estabelecer objetivos gerais do PNM da Prainha 

 
A gestão do PNM da Prainha, em conjunto com deve definir quais são os 

objetivos que nortearão os programas e ações de planejamento, seguindo o que já 

foi estipulado como objetivos para o Parque em seu decreto de criação, podendo ou 

não estabelecer novos objetivos a fim de auxiliar nas políticas de gestão, no entanto, 

nunca divergindo dos objetivos previstos em lei. 

Estes objetivos poderiam ser encontrados no plano de manejo que já deveria 

existir segundo a Lei Federal nº. 9.985, mas que ainda não foi produzido. Devido 

este fato, deverão ser levados em conta os objetivos estipulados no Decreto 



 77
 
 

 

 

Municipal nº. 17.426 de criação do Parque Natural Ecológico da Prainha, que 

balizará outras decisões. 

 
 
b. Reunir informações sobre o PNM da Prainha 

 
Deve ser feito em toda área um levantamento para identificar as atuais 

condições dos acessos, equipamentos de infra-estrutura existentes, quantidade de 

pessoal disponível, dados técnicos sobre fauna, flora e morfologia do terreno, 

qualidade da água e areia da praia, quantidade de produção de lixo, entre outros 

fatores pertinentes ao planejamento. Algumas informações deverão ser buscadas 

através de pesquisas de gabinete, com auxílio de pesquisas e publicações 

realizadas que tenham a área como foco de estudo. Por exemplo, dados sobre a 

fauna e a flora da região devem ser buscadas preferencialmente em bibliografias 

existentes, pois para fazer um levantamento completo destes dois quesitos 

demandaria muito tempo para serem feitas, então vê-se necessário que publicações 

sejam utilizadas como suporte para alguns dados. 

 
 
c. Escolher atrativos a serem explorados 

 
Neste passo, devem ser escolhidos que locais/atrativos serão explorados, de 

acordo com seus fluxos atual e potencial e seu potencial de atratividade. 

No caso do PNM da Prainha, é possível observar que alguns atrativos 

demonstram grande potencial de atratividade de visitantes, são eles: a praia, as 

trilhas e contemplação do Pomar e da Sede (junto com suas exposições e o mirante 

anexo a Sede), outros usos são considerados parte destes três indicados 

anteriormente, como, por exemplo, o uso dos chuveiros e dos sanitários do Parque 

pelos banhistas e visitantes. Os atrativos descritos como potenciais são os que 

devem ser contemplados com estudo de CC e planejamento mais completo, sendo 

os principais atrativos do PNM da Prainha. 
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Portanto, foram considerados que o PNM da Prainha possui quatro atrativos 

principais. O mais importante pode ser considerado a praia, visto que é o atrativo 

que concentra a maior quantidade de visitantes. Outros dois atrativos são as duas 

trilhas de acesso permitido, a Trilha Circular e a Trilha do Caeté. E por último o 

Pomar e a área sede foram considerados como somente um atrativo. 

 
 
d. Definir objetivos específicos para cada atrativo 

 
 Nesta etapa a gestão do Parque deve identificar para cada atrativo os 

objetivos específicos que nortearão o planejamento e as tomadas de decisão 

referentes ao mesmo. “Deve-se ter o cuidado de não ”inventar“ objetivos. [...] Quanto 

mais específicos os objetivos, mais fáceis serão os passos seguintes e, [...] mais 

claro será para os responsáveis identificar como deve ser utilizado o local visitado”. 

Os objetivos podem ser estipulados com relação a variados tipos de natureza, como 

por exemplo, infra-estrutura, experiência do visitante, proteção biológica e/ou 

ecológica (WWF, 2003, p.322). 

 Portanto, os quatro atrativos anteriormente definidos, deverão ter seus 

objetivos específicos estabelecidos e documentados, pois serão base para todas as 

tomadas de decisão referentes ao planejamento destes atrativos. 

 
 

e. Determinar indicadores para monitoramentos 

 
 Nesta etapa, os indicadores, que farão parte da fichas de documentação para 

o monitoramento dos atrativos, deverão ser definidos. Os indicadores devem ser: 

 Claros, sendo apresentados com detalhes suficientes para não haver dúvida 

sobre o que se quer monitorar. 

 Específicos, devendo tratar de apenas um aspecto. 
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 Práticos, buscando a maneira mais simples e direta de acompanhar o aspecto 

desejado. 

 Fácil aplicação, levando em consideração que nem sempre as pessoas que 

monitorarão os indicadores terão conhecimentos técnicos apurados. 

 Relevantes, tratando apenas dos aspectos centrais apontados nos objetivos 

identificados ou definidos no primeiro passo. 

 Deve-se dar prioridade a escolha de indicadores que tenham variáveis 

mensuráveis, indicadores com medições quantitativas e que não dependam de 

interpretações dos responsáveis pela coleta. Desta forma, evitando subjetividade dos 

resultados. 

 Os custos de aplicação de cada indicador que serão dispensados para o 

monitoramento dos mesmos, devem ser levados em consideração, pois dependendo 

das despesas geradas para o monitoramento de um determinado indicador pode 

tornar inviável seu acompanhamento devido ao seu alto custo financeiro para o 

planejamento. Podendo até por em risco o orçamento total disposto para o processo. 

 Por exemplo, no caso das trilhas os indicadores podem ser: número de 

picadas, área de solo desnudado, erosão visível, pH do solo, raízes expostas, altura 

das plantas, vegetação com sinais de vandalismo, quantidade de lixo, número de 

encontros de grupos, entre outros (WWF, 2003). Para a praia podem ser utilizados 

indicadores como: pH da água, qualidade da água, qualidade da areia, quantidade 

de lixo. Com relação à balneabilidade a Resolução nº. 274 de 29 de novembro 2000 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente, oferece alguns parâmetros para o controle 

da qualidade da água que podem ser tidos como base pelos responsáveis pelo 

planejamento. 

 Após a definição dos indicadores a equipe responsável pelo planejamento 

deve fazer um exercício de contestação em relação aos indicadores determinados. 

Perguntar que informações os indicadores produzirão e se os resultados obtidos 

serão imprescindíveis ao manejo da área. Caso haja dúvida com os resultados de 

algum indicador é sinal que este indicador possa ser desnecessário. Isto é 

importante, pois fará com que a equipe de manejo se preocupe apenas com os 

indicadores relevantes. 
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f. Definir mudanças aceitáveis para cada indicador 

 
 Este pode ser considerado um dos momentos mais problemáticos de todo o 

processo, pois é extremamente complexo em um planejamento que visa a 

preservação de um ambiente natural, definir quais serão as mudanças aceitáveis 

para cada atrativo com relação ao seu ecossistema, em palavras mais austeras, 

definir que impactos negativos serão admitidos.  

 Segundo a WWF (2003), este é um ponto crucial do planejamento para áreas 

naturais, onde a subjetividade na elaboração de um projeto como este é 

demonstrada, dependendo dos conhecimentos acumulados dos responsáveis pelo 

processo. A atribuição de parâmetros aleatórios deve ser evitada ao máximo, para 

isso consultar bibliografia e estudos de caso de outras áreas, consultar especialistas 

da área que o indicador pertence, usar do bom senso da equipe e testar 

intensivamente durante os primeiros meses e pesquisar a opinião dos visitantes com 

relação aos fatores sociais, são alguns meios ilustrados pela WWF (2003) para 

amenizar a subjetividade das decisões. 

 E conforme desenvolvido em momentos anteriores, não existe parâmetro de 

mudança aceitável “zero” (WWF, 2003, p.325). Talvez neste período seja onde 

surgirão as maiores tensões entre os profissionais envolvidos no planejamento, pois 

cada um tentará convencer os outros que sua proposição é melhor para o 

ecossistema estudado. 

 
 

g. Estabelecer instrumentos para coleta de dados e métodos de armazenamento 

 
 Os instrumentos para coleta de dados devem ser o mais simples possível, 

porém atendendo a todas as necessidades contempladas pelo passo “e”. 

 
 
Frente à necessidade de medições periódicas, Cifuentes (1992) alerta, em 
sua proposta, para a necessidade de se usar recursos e instrumentos fáceis 
de manipulação por parte das pessoas encarregadas do manejo dessas 
áreas, que, em geral, têm pouco preparo científico ou técnico (CIFUENTES 
apud SEABRA, 1999, p. 103) 
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 Deverão ser criadas fichas de coleta que serão utilizadas nas coletas de 

dados in loco pelas pessoas da equipe. Diante do problema identificado por 

cifuentes (apud SEABRA,1999, p.103), é importante que sejam criadas pequenas 

instruções, como forma de auxiliar a equipe que fará a coleta dos dados, contendo 

informações sobre o que são e como coletar os dados sobre os indicadores. É 

melhor que estas instruções sejam feitas em uma folha separada da ficha de coleta, 

visto que facilita o manuseio e quando os integrantes da equipe conhecerem o 

processo, o funcionamento dos indicadores e se sentirem seguros na coleta das 

informações as instruções já não terão necessidade. Porém, é essencial que estas 

instruções sejam arquivadas para futuras consultas por novos integrantes da equipe 

de manejo.  

As fichas de coleta devem ser completas o suficiente para contemplar todas 

as informações sobre os indicadores e objetivas o suficiente para serem 

manuseadas com facilidade. Devem possuir, fundamentalmente, campos para 

identificação do atrativo, do responsável da coleta, data da coleta, indicadores 

pesquisados e seus dados coletados. Deve-se dar sempre preferência para 

parâmetros quantitativos para coletar dados dos indicadores e evitar ao máximo, 

campos abertos, onde o pesquisador dependa inteiramente de sua opinião. Sendo 

assim, o grau de subjetividade das informações é minimizado. Elaborar uma ficha 

genérica é interessante no gerenciamento de recursos, pois ela poderá ser utilizada 

para qualquer atrativo, não gerando custos extras na confecção de fichas 

específicas para cada atrativo. O que necessitaria somente que o coletor 

completasse os campos de identificação para que sejam diferenciadas uma das 

outras. Criar uma ordem para os indicadores serem colocados na ficha de coleta, a 

fim de facilitar no momento de compilação dos dados. 

 É necessário que sejam criadas também planilhas de consolidação de 

informações coletadas, de modo a gerar um banco de dados consistente, para que 

as informações coletadas sejam compiladas e arquivadas. A compilação deve ser 

feita de maneira que, os dados de cada atrativo e todos seus indicadores 

pesquisados sejam postos, preferencialmente, na mesma planilha, com finalidade de 

facilitar a comparação entre os indicadores e a época em que houve a coleta, em 

freqüência cronológica. Esta planilha servirá como base para as decisões de 
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manejo, ou seja, ela será a principal fonte de informações que norteará mudanças 

e/ou continuações nos planos de manejo, podendo influenciar diretamente nos 

cálculos da CC. 

 Vale ressaltar que as fichas de coleta e as planilhas de consolidação de 

informações, que foram criadas pela equipe responsável pelo planejamento, não são 

definitivas; durante o processo o material será avaliado, principalmente na sua 

funcionalidade, e qualquer sugestão feita pela equipe que as utiliza deverá ser 

observada com o propósito de adequá-los ao uso. Entretanto, sempre tendo cuidado 

para não excluir dados que são importantes na avaliação dos indicadores. 

 É extremamente importante que todos os documentos gerados sejam 

arquivados, por atrativo e por ordem cronológica, preferencialmente nesta 

freqüência, com intuito de constituir um banco de dados de manuseio simplificado. 

 
 

h. Efetuar a 1ª coleta de dados dos indicadores 

 
 A primeira coleta deve ser feita cuidadosamente, pois poderão ocorrer muitas 

mudanças com relação aos indicadores, a forma de coletar os dados, nas fichas de 

coleta e nas planilhas de consolidação de informações coletadas, pois é nesta etapa 

que todas estas fases, já descritas anteriormente, serão colocadas realmente na 

prática e quando as falhas e melhorias serão percebidas pela equipe de manejo. E a  

equipe que efetuar a coleta deverá levar até os responsáveis pelo planejamento 

todas as idéias de mudança nas fichas de coleta, de forma a contribui para a 

melhoria dos instrumentos de coleta. 

 Em síntese, esta etapa serve para que a equipe de manejo se familiarize com 

os métodos, os materiais e as práticas de coleta que serão largamente utilizadas 

durante todo o processo de manejo do Parque. 
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i. Determinar CC  

 
 Após todos os passos anteriores, chega finalmente o momento onde todos os 

dados coletados e compilados se tornarão informações que servirão como base para 

a aplicação nos cálculos de capacidade de carga. 

 Primeiramente, a CCF deverá ser determinada como forma de subsidiar 

resultados para a continuação da etapa.  

 Apenas para basear a determinação da CCF da praia e das trilhas, pode-se 

adotar para o caso da praia que cada pessoa ocupará 4m², de forma que garanta a 

qualidade da visitação levando em consideração as características do ecossistema 

em questão12. E para o caso das trilhas, é interessante utilizar o padrão de uma 

pessoa por metro linear, independente da largura da trilha, além de grupos de no 

máximo dez pessoas e distância entre grupos de no mínimo 100 metros, conforme 

padrões adotados pela WWF (2003). Ainda consoante às trilhas é importante 

observar que a Trilha do Caeté utiliza como acesso parte da Trilha Circular, isto pode 

ocasionar conflitos entre a CCE de cada trilha. Talvez seja interessante planejar 

outro acesso para a Trilha do Caeté, de maneira que as trilhas não utilizem o mesmo 

trajeto, se tornando atrativos independentes e também facilitando seus 

planejamentos. 

 Em seguida deverão ser calculados os FC para então aplicação dos 

resultados obtidos na fórmula que determinará a CCR. Somente os fatores de 

correção avaliados de forte relevância devem ser contemplados, pois caso contrário 

a CCR será extremamente afetada, podendo chegar quase ao número de zero 

visitas permitidas. A WWF (2003) atenta que, geralmente, há de quatro a sete fatores 

limitantes.  

Como parte da fase final deste passo a CM, utilizando as informações sobre o 

PNM DA PRAINHA, coletadas no 2º passo, deverá ser estipulada para que seja 

                                                      
12 A definição da densidade de ocupação em 4m² considerou que esta praia possui características 

similares às praias da Ilha de Porto Belo, que se baseia nos padrões definidos por Lozato-Giotard 
(1992) que estabelece parâmetros entre uma e dez pessoas por metro linear (ANJOS e PIRES, 
2006).  
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aplicada na fórmula que então finalizará os nove passos propostos como plano de 

ações para a aferição da CC dos atrativos do PNM da Prainha. 

Este passo somente estará completo quando a capacidade de carga efetiva 

for determinada, o que significa que todos os cálculos anteriores deverão ter sido 

feitos e checados. 

Uma decisão importante de manejo é estabelecer como será utilizado o 

resultado da CC. O controle poderá ser feito de forma diária, mensal ou diferenciada. 

Neste último caso, o ano será divido em períodos, de forma pertinente às 

características de visitação e do ecossistema da área, e em seguida novamente 

definido se o controle será diário ou mensal (WWF, 2003). O controle diferenciado 

parece ser mais indicado para áreas que sofrem sazonalidade muito forte e desta 

forma o acredita-se que o planejamento possa ser feito com mais particularidades e 

detalhes com finalidade de maior controle dos impactos gerados pela visitação. E os 

outros dois modos, diário ou mensal, seriam mais indicados para locais com 

visitação quantitativamente constante durante o ano. 

Caso seja considerado que a CCE estipulada foi muito baixa é indicado que 

esta seja aplicada e seus impactos analisados posteriormente, visto que, é mais 

interessante que o número de visitas seja calculado abaixo dos limites e não acima. 

Sendo assim, os impactos gerados pela visitação serão inferiores aos determinados 

como aceitáveis. Se este for o caso, futuramente será possível replanejar e 

recalcular a CC, com propósito de se adequar melhor ao local.  

Depois de concluído o primeiro processo, Plano de Ações para Determinação 

de CC, se inicia o período de monitoramento, nomeado de Plano de Monitoramento 

de Impactos. Quando deverão ser estipulados em quais momentos os processos de 

monitoramento serão desenvolvidos. É indicado que sejam feitos acompanhamentos 

periódicos dos atrativos, com utilização das fichas de coleta, com propósito de 

manutenção preventiva, para que os indicadores, caso tenham sofrido alterações 

acima do limite estabelecido, possam ser revistos antes de causarem impactos 

irreversíveis. 

Neste momento é quando o VIM terá sua maior contribuição para processo de 

manejo da área, pois é baseado nesta metodologia que a gestão dos impactos terá 
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suas bases de planejamento. No caso específico da Prainha o processo poderá ter 

apenas dois passos, caso não sejam encontradas alterações acima dos limites de 

mudança aceitáveis, ou cinco passos, caso algum indicador sofra alterações acima 

das aceitáveis, como definido no Plano de Ações para Determinação de CC. Este 

processo terá sempre um caráter cíclico (Figura 11), independente dos resultados. 

 

 

 

Figura 24 - Plano de Monitoramento de Impactos para o PNM da Prainha 
Fonte: Elaboração própria 

 

  

Infelizmente não é possível definir previamente os intervalos de tempo mais 

adequados para que o monitoramento ocorra, pois não se conhece, de forma 

documentada, quais impactos a visitação poderá causar nos ecossistemas. Portanto, 

como nunca foi feito nenhum planejamento similar antes, é interessante que as 

primeiras intervenções sejam feitas no primeiro mês depois de implantado o último 

passo do Plano de Ações para Determinação da CC, apenas para a equipe ter idéia 

de como os indicadores sofrem alterações. 
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No primeiro ano após a implantação da CC ou quando a CC sofre alterações, 

sugere-se que o intervalo de tempo entre os monitoramentos seja curto e deva ser 

aumentado gradativamente. Por exemplo, o primeiro monitoramento acontecerá 

após um mês da implantação da CC, o segundo dois meses após o primeiro 

monitoramento, o terceiro depois de três meses de concluído o segundo 

monitoramento, o quarto monitoramento cinco meses após o anterior. Desta forma 

se completam 12 meses da implantação da CC e se perfazem quatro seções de 

monitoramento. Este último monitoramento serviria para a comparação das 

mudanças ocorridas no curto espaço de cinco meses e também para as ocorridas no 

período de um ano após a determinação CC.  

É mais aconselhável para a UC que o planejamento seja programado com 

intuito que as visitas geridas pelo estudo de CC se iniciem próximos ao período de 

pico. Assim sendo, os primeiros monitoramentos aconteceriam ainda no período de 

alta concentração de visitantes e seria possível entender este período sazonal 

específico, mais crítico, pois tem maior propensão ao surgimento de impactos 

negativos devido a quantidade de visitantes. Caso não seja viável, é recomendável 

que se estude a possibilidade de que no período de pico os intervalos entre os 

monitoramentos sejam menores, a fim de evitar impactos irreversíveis.  

O primeiro passo deste plano é caracterizado pela coleta de dados a fim de 

reunir informações sobre os indicadores estipulados no 5º passo do Plano de Ações 

para Determinação da CC. Após esta coleta os dados servirão de base para o 

preenchimento da planilha de consolidação de informações coletadas. 

A partir de então, de acordo com os dados coletados e os resultados gerados 

pela consolidação das informações, devem ser feitas as comparações entre os 

padrões definidos de mudanças aceitáveis para cada indicador e as condições 

atuais, o estudo de como os indicadores se comportaram e com que intensidade 

sofreram mudanças.  

 Caso, durante estas duas etapas do monitoramento, as alterações 

identificadas sejam maiores que as mudanças aceitáveis previstas no 6º passo do 

Plano de Determinação da CC, o Plano de Monitoramento de Impactos deverá ser 
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desenvolvido em sua totalidade.  Caso contrário, o processo pode ser finalizado 

após estes dois passos e aguardar o próximo período de monitoramento.  

 No terceiro passo deste processo, a equipe de manejo deverá procurar quais 

fatores possivelmente estão causando as mudanças acima da previsão. Estes 

fatores poderão ser de ordem humana (visitação excessiva, comportamento dos 

visitantes, lixo, entre outros) ou naturais (chuvas, temperatura, entre outros). 

 Seguindo o plano, a equipe deverá identificar potenciais estratégias de 

manejo, a fim de contornar a situação de impactos negativos excessivos, 

identificados no primeiro passo desta segunda fase. E para isso terão que analisar 

as mudanças ocorridas e suas possíveis causas com propósito de decidirem pelas 

melhores estratégias a serem aplicadas.  

 Essas estratégias podem ser simples, como o fechamento do atrativo por um 

curto período de tempo, ou complexas como o fechamento do atrativo com a 

conjugação de intervenções humanas mais severas, para reduzirem os impactos 

negativos, por exemplo, plantio de mudas, delimitação das laterais da trilhas e por 

conseguinte novos cálculos para determinar a CC. A escolha das estratégias 

dependerá inteiramente da gravidade e intensidade das mudanças identificadas. A 

providencias a serem tomadas podem ser  

 E o último passo, é a aplicação prática das estratégias definidas pela gestão 

do Parque. 

 Sempre que um indicador tenha sido observado que seus limites alterações 

aceitáveis foram extrapoladas, é extremamente necessário que a equipe de gestão 

dê atenção máxima ao monitoramento deste indicador, a fim de mantê-lo dentro dos 

limites estipulados aceitáveis, não dando oportunidade que ele sofra impactos 

negativos irreversíveis. 

 Posteriormente ao desenvolvimento deste plano, a CC deverá ser revista, 

para se adequar às novas limitações que o ecossistema demandar, visto que, toda 

mudança, física ou de gestão, resultará na alteração da CC e, consequentemente, 

na necessidade de recalcular a CCE. 
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4.2 INDICAÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS PARA O PNM DA PRAINHA 
 

 

As melhorias propostas para o PNM da Prainha referem-se basicamente às 

condições atuais do Parque informadas no item 3.1.4 deste trabalho.  

Neste devido momento, o sistema de esgotamento sanitário é o equipamento 

de infra-estrutura que deve receber as primeiras melhorias, com propósito de 

adequar a capacidade de uso correspondente ao número de visitas. Seria 

interessante definir a CCE do PNM da Prainha, para somente então executar estas 

melhorias, assim a capacidade do sistema de esgoto seria proporcional ao nível de 

uso, pois, por exemplo, não há necessidade de efetuar melhorias visando comportar 

uso para 1000 visitantes se a CCE for de somente 100, seria desperdício de verbas 

públicas frente à necessidade de investimento que o Parque precisa, tendo, estes 

recursos, a possibilidade de serem disponibilizados para outras melhorias. 

Esta situação dos investimentos no Parque é um fator que preocupa, pois 

nota-se que a partir de 2004, a cada ano os valores decrescem. De 2004 para 2007 

a redução foi na escala de 26,1% (Tabela 1). 

 
 

 
Tabela 125- Investimentos anuais no PNM da Prainha 
Fonte: SMAC apud Castellões (2008) 

 

 

 As duas trilhas formais do Parque estão em uso pelos visitantes, no entanto 

não há mapa das trilhas. Ou seja, as trilhas devem ser mapeadas, contendo todas 
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suas informações relevantes para seu manejo, como pro exemplo, informações 

técnicas da trilha, composição do solo, fauna e flora existente, metragem, direção, 

declividade. As trilhas devem ser completamente mapeadas para prover a equipe de 

planejamento com dados, com pressuposto de auxiliar na determinação da CC e 

facilitar no monitoramento dos indicadores. Atualmente o uso do aparelho conhecido 

como GPS (Sistema de Posicionamento Global), torna esta tarefa extremamente 

fácil. A partir do mapeamento detalhado das trilhas, será possível determinar com 

exatidão os locais onde os dados dos indicadores foram coletados, assim as 

informações terão alto nível de precisão, na localização exata onde as mudanças 

ocorrem, possibilitando à equipe de manejo maior capacidade de monitorar e 

contornar possíveis impactos negativos. 

 As placas de sinalização interna do Parque é outro equipamento que deve 

receber melhorias. É importante a contratação de um profissional que faça o estudo 

da área e proponha um sistema de sinalização por placas de modo a garantir a auto-

interpretação e o fácil direcionamento aos atrativos e à infra-estrutura, assim sendo 

os visitantes se tornariam mais auto-suficientes em suas visitas, dependendo menos 

da ajuda dos funcionários do Parque. A sinalização é de grande valia principalmente 

na área da entrada do Parque, próximo à sede, para indicar os sanitários, os 

caminhos para as trilhas e o Pomar, os locais de exposição, playground entre outros. 

No Pomar deverá ter a função de auxiliar na interpretação ambiental, com 

identificação das espécies e informações sobre elas, além de curiosidades. Nas 

trilhas, as placas deverão orientar os visitantes no direcionamento do trajeto, 

evitando que se percam pela mata e/ou façam picadas nas trilhas, causando 

impactos maiores no ecossistema e, no início de cada uma, deverão informar dados 

e informações sobre a respectiva trilha. A Trilha Circular também deve receber 

placas que auxiliassem na interpretação ambiental, pois é uma trilha fácil e rápida 

onde os visitantes muitas vezes fazem o trajeto sozinhos. A Trilha do Caeté deve 

receber placas principalmente no Mirante com finalidade de informar dados sobre a 

paisagem que pode ser vista do local e, como passa por pontos de forte degradação 

ambiental, informar sobre os processos de degradação causas e impactos entre 

outros. 
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 O mirante construído ao final da Trilha do Caeté requer reparos. Algumas 

madeiras que formam o piso estão frouxas e envergam ao pisar. Sem mencionar o 

aspecto visual que o mirante possui hoje se comparado à época em que foi 

construído (Figura 25 e Figura 26). 

 
 

 
 Figura 25 – Vista do mirante do Caeté logo após sua abertura à visitação  
 Fonte: CASTELLÕES (2008) 

 
 

 As cercas utilizadas para ordenar o acesso ao Parque, levando o visitante a 

ter somente uma entrada, em alguns pontos estão danificadas ou mesmo são 

inexistentes. Na área em frente ao restaurante, entrada para a trilha informal da 

Pedra dos Cabritos é o local onde é possível perceber maior degradação das cercas 

e em alguns pontos ausência da mesma. Se pensado que esta parte é considerada 

uma zona intangível do Parque, local onde há endemismo de espécies de flora, a 

área deveria ter acesso altamente restrito e as cercas seriam imprescindíveis para 

tal controle. No entanto, não é o que acontece atualmente. Portanto, há extrema 
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necessidade em recuperar as cercas, dificultando o acesso a esta área do Parque e 

conservando a biodiversidade do local. 

 
 

 
 Figura 26 - Situação atual do mirante do Caeté  
 Fonte: Própria 

 
 
 Uma medida que proporcionaria subsídios consistentes para que quase todas 

as melhorias fossem feitas, seria a não interrupção dos contratos licitados, pois daria 

a oportunidade de manter o plano de ações dentro do cronograma estipulado e esta 

continuidade não acarretaria nos constantes processos de degradação sofridos 

pelos equipamentos de infra-estrutura a cada término de contrato como detalhado no 

item 3.1.4. Segundo a atual gestora do Parque, Rosana Junqueira, o último contrato 

teve fim no mês de outubro de 2007, desde então o Parque não possui equipe 

técnica para auxiliar no manejo das atividades do Parque ou recursos humanos para 

realizar manutenção emergencial ou preventiva no patrimônio físico ou natural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Na realização deste trabalho pode-se notar que não existe uma metodologia 

que aplicada isoladamente, supra todas as necessidades de manejo e garanta todos 

os potenciais impactos positivos esperados para uma unidade de conservação. Por 

isso, a junção de variados métodos de planejamento para áreas naturais com 

métodos de manejo da visitação, é compreendido como fator maximizador dos 

resultados desejados e melhor opção para o manejo de UCs. 

 Algumas metodologias que auxiliam no planejamento de áreas naturais e 

unidades de conservação foram examinadas e três selecionadas com finalidade de 

subsidiar tecnicamente este estudo. As metodologias que fundamentaram o 

presente estudo foram, Limits of acceptable change (LAC) system for wilderness 

planning, Visitor Impact Management (VIM) e a metodologia de determinação de 

capacidade de carga turística desenvolvida por Miguel Cifuentes, Seus princípios e 

suas idéias foram dispostas e elucidadas com propósito de demonstrar por quais 

motivos justamente estas foram sugeridas, frente um leque de opções existentes na 

literatura atual. 

 As três metodologias abordadas funcionam de forma complementar, de modo 

que cada uma fornece idéias e conceitos que tornam a outra mais completa. Então, 

entendeu-se que a sua conjugação disponibilizaria mais recursos técnicos para a 

produção de um planejamento mais adequado para a área em questão, e 

conseqüentemente, contribuiria para resultados mais consistentes. 

 A metodologia de Cifuentes foi adotada como base para a definição de 

procedimentos metodológicos que norteassem o planejamento turístico para o PNM 
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da Prainha, pois a determinação da capacidade de carga foi considerada como a 

principal ferramenta de auxílio para o planejamento turístico e preservação do local.  

 Foram explicitados pontos relativos à legislação incidente sobre o PNM da 

Prainha com objetivo de demonstrar os direitos e deveres da gestão do Parque e 

das esferas governamentais com relação ao fomento de políticas de gestão para a 

área. Com a criação desta legislação específica para UC, instituiu-se uma série de 

obrigações que deveriam ser cumpridas, no entanto, até hoje não foram realizadas. 

Isto cria lacunas com relação ao planejamento do Parque e faz com que não seja 

possível implantar as melhorias necessárias para torná-lo um local de uso público de 

qualidade.  

 O Parque obrigatoriamente deveria possuir um plano de manejo, em um 

prazo de até cinco anos após sua criação. Já se passaram quase seis anos do 

Decreto Federal que instituiu este dever e quase oito anos depois da sanção da Lei 

Federal que criou esta obrigação, e parece que seu cumprimento está longe de se 

concretizar. Este fator não contribui com o desenvolvimento e o fomento de políticas 

de manejo e gestão da área, gerando potencialidades negativas para a preservação 

e conservação do PNM da Prainha. 

 Um fato relevante que pôde ser observado na área é a super-proteção, 

ocasionada pela sobreposição de várias UCs. Isto poderia ser usado como um fator 

facilitador para a preservação e conservação do Parque e conseqüentemente, de 

toda a área e o mais importante, previsto em lei. Mas este mosaico de UCs, 

conforme define a Lei Federal 9.958, de nada serve para a área em questão, visto 

que os gestores das UCs que compõem este mosaico ainda não se articularam para 

criar políticas para o seu manejo e gestão integrada.  

 Outra contribuição importante gerada pela pesquisa sobre o Parque, tenha 

sido a descoberta das grandes lacunas de tempo entre os contratos de prestação de 

serviços para o Parque, feitos por meio de licitações, quando ficam sem ser 

executados devido à intensa burocracia existente na prefeitura municipal que 

influenciam nestes trâmites. Estas lacunas de tempo interrompem a manutenção da 

infra-estrutura e resultam em mais gastos públicos desnecessários, pois os custos 

serão maiores devido ao maior tempo sem manutenção preventiva. Ou seja, se 
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fossem trâmites rápidos, talvez a necessidade de investimento fosse menor, dado a 

menor necessidade de investimento em manutenção. 

 O que chama atenção é que mesmo com todos os empecilhos e obstáculos 

vividos pelo Parque, a área possui bom estado de conservação.  

 Como forma de auxiliar a preservação e o planejamento turístico da área, este 

trabalho propôs um plano de ações para ser desenvolvido no PNM da Prainha. 

Frisando sempre que este plano tem como objetivo a criação de um planejamento 

para esta UC que tivesse reais condições de ser implantado, não sendo criado 

apenas como uma utopia ou um “eco-discurso”, tradicionalmente visto nas atuais 

manchetes dos jornais. 

 O Brasil, embora possua grande biodiversidade, caminha a passos curtos em 

direção ao uso consciente das suas áreas naturais preservadas. Parece que a 

notabilidade que estes atrativos já possuem mundo afora ainda não contagiaram os 

governantes nacionais a fomentar com políticas, planejamento e ações, a 

preservação e a utilização dos nossos recursos naturais preservados, com intuito de 

gerar riquezas ao mesmo tempo em que disseminam as práticas da educação 

ambiental aos visitantes como forma de desenvolver nas pessoas idéias 

ambientalmente responsáveis. 

 As políticas de meio ambiente direcionadas para as UC deveriam ser mais 

consistentes e cotidianas e deixar de ser somente um instrumento político de 

anunciar a preocupação ambiental que ronda os discursos atuais, pois nada está 

sendo feito além da criação de mais uma nova unidade de conservação para 

integrar a listagem das UCs do Brasil, enquanto as mais antigas continuam sem 

investimento, sem pesquisas e/ou documentos básicos, como plano de manejo. 

Pode se supor que melhor que criar inúmeras novas áreas de preservação, seja dar 

atenção as que já existem e desenvolver as políticas previstas nas palavras 

pomposas das leis e decretos para melhor uso das UC. 

 A produção de material científico no que tange as questões de planejamento 

de áreas naturais no Brasil ainda é bastante tímida. É possível perceber que o 

governo estimula pouco este tipo de pesquisa a ponto de não satisfazer a 

necessidade de conhecimento sobre certas questões como a do tema abordado. Isto 
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cria uma defasagem nos materiais científicos nacionais encontrados perante a 

literatura internacional. Há pouca pesquisa científica fomentada pelas diversas 

esferas de governo e poucos locais que servem de modelo para comparações. 

Felizmente, há materiais acadêmicos que suprem, até certo ponto, a necessidade 

bibliográfica demandada por um estudo deste tema, mas é importante frisar que 

ainda não é suficiente. Estes fatores podem ser considerados como um sinal de 

advertência para os governantes e pesquisadores nacionais 

 Todos estes fatos geraram a intensa necessidade em buscar materiais na 

literatura internacional, que de certo ponto de vista é muito útil, pois mostra a visão 

de pesquisadores e estudiosos renomados internacionalmente no âmbito do 

planejamento em áreas naturais. No entanto, em muitos casos os exemplos e 

estudos de caso por eles apresentados não se articulam perfeitamente com a 

realidade nacional. Grande parte das metodologias criadas e propostas para 

planejamento de áreas preservadas, têm origem nos EUA, que vivem uma realidade 

totalmente diferente da nossa e, portanto não podem ser aplicadas sem adequações 

às nossas UC. 

 Esta escassez literária deve ser considerada como um sinal de advertência 

para os governantes e pesquisadores nacionais e seriam bem-viandas discussões 

acerca do tema, com propósito de influenciar a criação e produção de trabalhos que 

minimizem a lacuna deixada por esta falta de pesquisas nacionais. 
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Anexo A – Decreto Municipal de criação do Parque Municipal Ecológico da 
Prainha 

 

 

DECRETO nº. 17.426 - de 25 de março de 1999  

 

CRIA E DELIMITA O PARQUE NACIONAL ECOLÓGICO DA PRAINHA13 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista o que consta do processo administrativo nº. 14/002.562/96,  

 

CONSIDERANDO o objetivo da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro de 

compatibilizar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente e de fomentar o 

lazer, reservando espaços verdes ou livros para recreação;  

 

CONSIDERANDO o Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro, art. 70, 

inciso IV, que define a Prainha como patrimônio paisagístico sujeito a proteção 

ambiental;  

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 1.534/90, bem como o Decreto Municipal nº. 

11.849/92, que criou e regulamentou a Área de Proteção Ambiental da Prainha;  

 

CONSIDERANDO que o crescimento urbano desordenado vem comprometendo a 

integridade das áreas públicas e dos ecossistemas representativos da Cidade, 

provocando prejuízos à qualidade de vida e ao meio ambiente;  

 

CONSIDERANDO que na área se encontram espécies de fauna e flora nativas e 

características da Mata Atlântica;  

 

                                                      
13 Nome correto do parque, Parque Natural Municipal da Prainha. 



 101
 
 

 

 

CONSIDERANDO o processo nº. 01/007.769/93, de permuta de áreas, que 

propiciou a transformação da Prainha em área de domínio público,  

 

D E C R E T A:  

Art. 1º - Fica criado o Parque Municipal Ecológico da Prainha, com uma área de 

126.30 ha, situado à Avenida Estado da Guanabara s/nº, Bairro de Grumari, XXIV 

R.A. - Área de Planejamento-4, assim delimitado:  

 

Inicia-se no Ponto 1 de coordenadas x=7.450.380m e y=652.160m; prosseguindo no 

sentido Nordeste, em linha reta, até atingir o Ponto 2 de coordenadas x=7.450.950m 

e y=652.280m; a partir daí prosseguindo sempre pela linha de cumeada dos morros, 

atingindo o Ponto 3 de coordenadas x=7.451.120m e y=652.410m; deste segue ao 

Ponto 4 de coordenadas x=7.451.320m e y=652.460m; prosseguindo até atingir o 

Ponto 5 de coordenadas x=7.451.610m e y=652.550m; indo para a direção Noroeste 

até o Ponto 6 de coordenadas x=7.451.840m e y=652.500m; a partir daí segue para 

o Nordeste até o Ponto 7 de coordenadas x=7.451.940m e y=652.650m; deste 

prosseguindo para o Leste até o Ponto 8 de coordenadas x=7.452.010m e 

y=652.960m; deste prossegue até o Ponto 9 de coordenadas x=7.452.020m e 

y=653.280m; a partir daí desce na direção Sudeste até atingir o Ponto 10 de 

coordenadas x=7.451.900m e y=653.510m; prosseguindo até o Ponto 11 de 

coordenadas x=7.451.510m e y=653.560m; deste segue até o Ponto 12 de 

coordenadas x=7.451.300m e y=653.740m; à partir daí prossegue para Oeste, pela 

linha da preamar, até reencontrar o Ponto 1, início desta delimitação. (As 

coordenadas U.T.M. referem-se à base cartográfica IPLAN nº. 308-D na escala 

1:10.000 de 1990).  

 

Parágrafo único - O limite acima descrito está representado em base cartográfica no 

anexo a este Decreto.  

 

Art. 2º - São objetivos do Parque Municipal Ecológico da Prainha:  

 

I - a recuperação e a preservação dos remanescentes dos ecossistemas de restinga 
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e Mata Atlântica;  

 

II - a preservação e o asilo de exemplares raros, endêmicos, ameaçados de extinção 

ou insuficientemente conhecidos da fauna e flora;  

 

III - a proteção de sítios de excepcional beleza e valor científico;  

 

IV - a criação de área de lazer compatível com os objetivos preconizados na lei de 

criação da Área de Proteção Ambiental da Prainha;  

 

V - a ampliação do patrimônio ambiental público do Município.  

 

Art. 3º - As construções, demolições, usos e atividades na área do parque, bem 

como o manejo de espécies vegetais ou animais, para manutenção do equilíbrio do 

ecossistema, serão previamente submetidos à análise da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente para aprovação  

Art. 4º - Na área do Parque fica proibida qualquer atividade modificadora, 

degradadora e de impacto ambiental, tais como:  

 

I - retirada, corte ou extração da cobertura vegetal;  

 

II - introdução de espécie exóticas aos ecossistemas protegidos;  

 

III - caça, perseguição, apanha ou captura de animais, bem como a retirada de ovos 

ou a destruição de ninhos e criadouros;  

 

IV - extração de recursos hídricos ou minerais;  

 

V - alteração do perfil natural do terreno;  

 

VI - atividades capazes de provocar erosão;  
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VII - construção ou ampliação de redes de transmissão de energia elétrica e/ou 

iluminação elétrica, redes coletoras de esgotos sanitários e de abastecimento 

d'água, sem a devida autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;  

 

VIII - eventos comemorativos com utilização de fogos de artifício, fixação de aparato 

ou estrutura que possam provocar danos à fauna e flora;  

 

IX - abertura de vias, clareiras e trilhas, exceto as indispensáveis, necessárias à 

implantação do Parque.  

 

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente baixará o regulamento do Parque, 

que conterá o Projeto de Implantação do Parque, além de um programa de 

recuperação das condições ambientais e das características paisagísticas.  

 

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente será responsável pela 

tutela do Parque.  

 

Art. 6º - Para fins de adoção das medidas necessárias a disciplinar o uso e a 

ocupação, fica o Parque Municipal Ecológico da Prainha dividido nas seguintes 

zonas, cujos limites estão descritos no Anexo I:  

 

I - Zona Intangível  

 

II - Zona de Uso Extensivo  

 

III - Zona de Uso Intensivo  

 

IV - Zona de Recuperação Ambiental  

 

V - Zona de Uso Especial  

 

Art. 7º - Para efeito deste Decreto considera-se:  
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I - Zona Intangível é aquela destinada a preservação dos recursos naturais, 

garantindo o processo evolutivo, além da preservação dos recursos genéticos, 

proporcionando facilidades para a pesquisa científica, limitando-a para recreação.  

 

II - Zona de Uso Extensivo é aquela destinada a manutenção do ambiente natural, 

oferecendo possibilidade de acesso público para fins educativos e recreativos. Esta 

zona compreenderá basicamente as trilhas ecológicas, trilhas de acesso às demais 

zonas e aos equipamentos do parque.  

 

III - Zona de Uso Intensivo é aquela destinada a promoção da educação ambiental e 

recreação ao ar livre em caráter intensivo e harmonioso com o meio, além de 

localizar a infra-estrutura necessária aos serviços de administração, fiscalização e 

manutenção.  

 

IV - Zona de Recuperação Ambiental é aquela destinada a deter a degradação dos 

recursos naturais da área e promover a recuperação do ambiente local. Trata-se de 

uma zona temporária que, depois de recuperada, se tornará Zona de uso Extensivo.  

 

Parágrafo único - As zonas mencionadas no caput deste artigo estão descritas e 

representados em base cartográfica no anexo a este Decreto.  

 

Art. 8º - Na Zona de Uso Intensivo existem dois setores especiais que se destinam a 

preservação de áreas brejosas. Por usa fragilidade terão as mesmas restrições 

definidas para Zona Intangível.  

 

Parágrafo único - As obras realizadas para implantação do Parque Municipal 

Ecológico da Prainha não poderão interferir na drenagem natural que alimenta os 

referidos brejos.  

Art. 9º - As infrações ao presente Decreto e às demais normas de proteção 

ambiental sujeitarão os infratores, sem prejuízo da obrigação de recuperação e 

indenização de dano, às sanções legais cabíveis.  
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Art. 10 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Rio de Janeiro, 25 de março de 1999 - 435º de Fundação da Cidade 

 

LUIZ PAULO FERNANDEZ CONDE  

 

D.O. RIO de 26.03.99 

Retif. em 29.03.99 

 

 

ANEXO I  

 

Descrição dos limites das zonas previstas no art. 6º deste Decreto:  

 

I - Zona Intangível  

 

A linha imaginária inicia-se no Ponto A de coordenadas 7.451.500 N e 653.570E; 

seguindo na direção Sudeste para o Ponto B de coordenadas7.451.630 N e 653.460 

E; a partir daí segue na direção Leste pela cota altimétrica de 100m, até atingir o 

Ponto C de coordenadas 7.450.590 N e 652.200 E; deste prossegue pelos pontos 

limítrofes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, indo de Oeste para Leste reencontrar o Ponto 

A.  

 

II - Zona de Uso Extensivo  

 

A linha imaginária inicia-se no Ponto G de coordenadas 7.451.175 N e 652.101 E; 

descendo na direção Sudoeste pela cota altimétrica de 20m, até encontrar o Ponto H 

de coordenadas 7.451.630 N e 652.875 E; seguindo para Oeste pelo talvegue, até 

atingir o Ponto I de coordenadas 7.450.900 N e 652.740 E; seguindo para Leste pela 

cota altimétrica de 100m até encontrar o Ponto B de coordenadas 7.451.630 N e 

653.460 E; seguindo para Nordeste pela cota altimétrica de 15m, até reencontrar o 
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Ponto G.  

 

III - Zona de Uso Intensivo  

 

A linha imaginária inicia-se no Ponto D de coordenadas 7.450.920 N e 652.915 E; 

seguindo para Oeste cruzando a Avenida Estado da Guanabara, até atingir o Ponto 

E de coordenadas 7.450.920 N e 652.900 E; prosseguindo para Nordeste pela 

margem desta avenida, até encontrar o Ponto F de coordenadas 7.451.165 N e 

652.103 E; subindo na direção Noroeste até atingir a cota altimétrica de 15m, 

seguindo por esta, na direção Oeste, até atingir o Ponto J de coordenadas 7.451.310 

N e 652.875 E; descendo na direção Sudoeste, até atingir o Ponto L de coordenadas 

7.451.290 N e 653.380 E; a partir daí segue pela linha da preamar, na direção 

Oeste, até reencontrar o Ponto D.  

 

Nesta Zona está prevista a proteção especial aos brejos e áreas alagadiças, assim 

como à restinga arenosa. Tais áreas deverão ser tratadas conforme a Zona 

Intangível, sendo assinaladas em mapa de zoneamento, na escala 1:2.000. Também 

dever-se-á realizar enriquecimentos florísticos em alguns pontos especiais, 

principalmente na restinga arenosa.  

 

IV - Zonas de Recuperação Ambiental  

 

Foram definidas duas áreas a serem recuperadas, que depois serão reintegradas a 

uma das outras zonas.  

 

A primeira situa-se na parte Leste do Parque, com sua linha imaginária iniciando-se 

no Ponto A de coordenadas 7.451.500 N e 653.570 E, prosseguindo na direção 

Nordeste até reencontrar o Ponto A.  

 

A segunda área situa-se na parte Sul do Parque, com sua linha imaginária iniciando-

se no Ponto C de coordenadas 7.450.590 N e 652.200 E; a partir daí segue pela 

cota altimétrica de 100m, na direção Leste até encontrar o Ponto I de coordenadas 
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7.450.900 N e 652.740 E; descendo pelo talvegue na direção Leste até atingir o 

Ponto H de coordenadas 7.450.920 N e 658.875 E; prosseguindo pela cota 

altimétrica de 20m, na direção Nordeste, até alcançar o Ponto G de coordenadas 

7.451.175 N e 652.875 E; descendo na direção Sudeste, até atingir o Ponto F de 

coordenadas 7.451.165 N e 652.103 E; continuando pela margem da Avenida 

Estado da Guanabara na direção Sudoeste, até atingir o Ponto E de coordenadas 

7.450.920 N e 652.900 E; cruzando a estrada atinge o Ponto D de coordenadas 

7.450.920 N e 652.915 E; a partir daí prossegue pela linha da preamar, na direção 

Oeste até reencontrar o Ponto 1. 


