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RESUMO 

 

Essa pesquisa objetiva discutir o desenvolvimento do turismo em unidades de 

conservação, especialmente no Parque Estadual da Pedra Branca, localizado na 

cidade do Rio de Janeiro. Para tal, discute-se as formas de turismo que permitem 

contato com a natureza, enfatizando a importância do ecoturismo e do planejamento 

da atividade para o alcance da sustentabilidade. Como resultado do trabalho, 

propõe-se um conjunto de diretrizes para o ordenamento do ecoturismo no Parque 

Estadual da Pedra Branca, visando regulamentar, organizar e desenvolver a prática 

do turismo sustentável no Parque. 

 

 

Palavras Chaves : Ecoturismo. Planejamento Turístico. Sustentabilidade.  Parque 

Estadual da Pedra Branca - RJ. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
ABSTRACT 

 
This research objecties to show the development of tourism in natural area, specially 

in the Parque Estadual da Pedra Branca, located in Rio de Janeiro city. For this, it 

discusses the diferent kind of tourism that allow the contact with the nature, to show 

the importance of the ecotourism and the planning of its to arrive untill the 

sustainability . The results of this research is a whole of rules to orden the ecotourism 

in the Parque Estadual da Pedra Branca, objecting to regulate, organize and develop 

a sustainable tourism in this area. 

 
 
 
Keywords: Ecotourism. Touristic Planning. Sustainability. Parque Estadual da Pedra 

Branca - RJ. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  

Nos últimos anos, a visitação em áreas naturais, protegidas ou não, se 

intensificou. Essa demanda por um contato cada vez maior com a natureza tem 

crescido em função, principalmente, do aumento da poluição e do caos nos grandes 

centros urbanos. Nesse sentido, surgiram diversos tipos de turismo que utilizam a 

natureza como base para o seu desenvolvimento, como o turismo de aventura, o 

agroturismo, o turismo rural, o turismo ecológico e o ecoturismo. Simultaneamente, 

em vários países, o turismo desordenado e não planejado tem se revelado um dos 

principais responsáveis pela degradação ambiental. 

Turismo e meio ambiente estão estreitamente ligados, uma vez que, o turismo 

se apropria do meio ambiente, composto por elementos naturais e construídos, para 

se consolidar. Contudo, na maioria desses tipos de atividade turística não se 

preocupa se os impactos sobre a natureza são positivos ou negativos. São viagens 

objetivando apenas a experiência e a apreciação da natureza. 

É nesse contexto que esta pesquisa se insere e justifica-se. O crescimento da 

atividade turística, principalmente em unidades de conservação, tem acelerado o 

processo de devastação dessas áreas. Isso porque, na maioria dos casos, tal 

atividade é praticada de maneira incorreta. Não há planejamento, estudos ou 

políticas que organizem e regulamentem o desenvolvimento do turismo nos espaços 

naturais protegidos. 



 

O Parque Estadual da Pedra Branca, objeto desse estudo, é considerado pelo 

Instituto Estadual de Florestas - IEF, a maior floresta em área urbana do mundo, 

ainda com remanescentes de Mata Atlântica, possuindo, ainda, exemplares de fauna 

e flora ameaçados de extinção, como o pau-brasil e o palmito e vários atrativos 

turísticos naturais preservados, como a cachoeira Véu da Noiva e o Açude do 

Camorim.   

O Parque Estadual da Pedra Branca é parte integrante do Maciço da Pedra 

Branca, localizando-se nas encostas acima do nível de 100 metros do referido 

maciço. O Maciço da Pedra Branca, por sua vez, possui encostas menos íngrimes 

que as do Maciço da Tijuca e mais esculpidas que as do maciço do Gericinó - 

Mendanha o que contribui para a formação de serras e vales. A vegetação é nativa 

da Mata Atlântica contribui, havendo incidência de espécies da fauna e flora 

ameaçados de extinção, como o pau-brasil.  

O Parque Estadual da Pedra Branca, entretanto, não possui um plano de 

manejo, tampouco qualquer outro tipo de plano, política e planejamento para a 

gestão e o desenvolvimento do turismo e de outras atividades dentro dos seus 

limites. Tal fato, somado a outros fatores - extração ilegal de madeira, queimadas, 

crescimento de construções irregulares, etc. - têm contribuído para sua degradação 

acelerada nos últimos anos. 

Assim, o problema abordado nesse trabalho é como organizar e expandir o 

turismo no Parque Estadual da Pedra Branca de forma a possibilitar um processo 

desenvolvimento sustentável que garanta a sua preservação e proporcione a 

melhoria da qualidade de vida das suas comunidades de entorno, a partir da 

geração de emprego e renda. 

O objetivo geral dessa pesquisa é, pois analisar as potencialidades para a 

prática do turismo no Parque Estadual da Pedra Branca e indicar um conjunto de 

diretrizes a serem seguidas a fim de garantir seu desenvolvimento sustentável. 

Ademais, esse estudo buscou analisar, também, o contexto do ecoturismo no Brasil 

incluindo as políticas e mecanismos para sua regulamentação, organização e 

planejamento; avaliar a gestão e prática atual do turismo no Parque Estadual da 

Pedra Branca; identificar a situação atual das comunidades do entorno, 

especialmente suas relações formais e informais com o PEPB. 



 

O ecoturismo apresenta-se como uma alternativa ao desenvolvimento 

turístico sustentável para as unidades de conservação como o Parque Estadual da 

Pedra Branca, possibilitando a preservação de sua fauna e flora, a melhoria da 

qualidade de vida da população do entorno por meio da geração de emprego e 

renda. Este é um segmento mais responsável, que utiliza o patrimônio natural e 

cultural (quando há) de forma sustentável, incentivando sua conservação e 

procurando possibilitar a formação de  uma consciência ambientalista, promovendo 

o bem-estar das comunidades receptoras.  

Em regiões e áreas naturais, o ecoturismo pode ser uma alternativa ao 

desenvolvimento sustentável das mesmas, desde que bem planejado e organizado, 

uma vez que pode satisfazer “as necessidades futuras sem comprometer a 

possibilidade de satisfação das gerações futuras”. (OMT, 2001, p.245). Isso significa 

que o planejamento de área naturais deve considerar as peculiaridades, a 

sensibilidade e a capacidade de carga de seus meios ambiente e ecossistemas e 

permitir a participação de governo, comunidade e empresários no seu processo de 

elaboração e de tomada de decisões 

O ecoturismo, no entanto, deve ser planejado, controlado e participativo, 

podendo, com isso, desenvolver e conservar as áreas ambientais. Esse plano, por 

sua vez, deve englobar as seguintes etapas (OMT, 2001, p.168): 

1. Análise do desenvolvimento turístico anterior, baseando-se em experiências 

próprias já adquiridas (...), que possam servir de exemplo para a atual; 

2. Determinação da posição turística atual, estabelecendo uma analise rigorosa 

das fragilidades, ameaças, fortalezas e oportunidades que permitam definir 

um diagnóstico real do produto (analise SWOT); 

3. Elaboração das diferentes políticas a seguir e a concretização de diversas 

estratégias que devem ser implantadas para obter os objetivos previamente 

delimitados; 

4. Pôr em prática as políticas estabelecidas pela implantação de programas 

operativos para tais objetivos. 

Como Hall (2001, p.29) ressaltou: 

 
 

O planejamento turístico não é uma panacéia para todos os males. Ele é um 
instrumento de gestão que, quando totalmente voltado para processos, 



 

pode minimizar impactos potencialmente negativos, maximizar retornos 
econômicos nos destinos e, dessa forma, estimular uma resposta mais 
positiva por parte da comunidade local em relação ao turismo no longo 
prazo.  

 
 

A elaboração de um conjunto de diretrizes para a visitação do PEPB se 

justifica, portanto, devido a ausência de planos organizacionais e regulamentadores 

e, por conseguinte, a necessidade de preservação desse ecossistema. Para a 

definição desse conjunto de diretrizes foram delimitadas apenas as áreas onde o 

Instituto Estadual de Floresta do Estado do Rio de Janeiro (IEF – RJ) autoriza a 

visitação pública. 

A metodologia utilizada para a realização deste estudo exploratório consistiu 

de pesquisas bibliográfica, documental, combinadas com uma coleta de dados 

realizados por meio do contato com pesquisadores que trabalham com a área há 

muitos anos e por meio entrevistas realizadas com o atual administrador, Carlos 

Pontes e com funcionários do Parque. 

Todo o processo de pesquisa foi desenvolvido com a autorização do IEF – RJ 

(Anexo A), órgão responsável pela administração do PEPB. Com base na análise do 

projeto de pesquisa e dos currículos dos pesquisadores envolvidos com o trabalho, o 

órgão aprovou a realização do trabalho e as visitas de campo, como forma de 

obtenção de mais informações.   

Sendo assim, a pesquisa bibliográfica objetivou a descrição e análise de 

conceitos aplicados à área de turismo, meio ambiente, ecoturismo e planejamento 

turístico que sempre foram associados ao Parque Estadual da Pedra Branca - RJ. A 

técnica de entrevista com as autoridades e demais pessoas atuantes na localidade 

também foi empregado como forma de obtenção de dados atuais e relevantes 

acerca da área. 

A pesquisa documental buscou documentos, legislações e projetos referentes 

e aplicáveis a essa unidade de conservação, localizada na Zona Oeste da cidade do 

Rio de Janeiro, além da documentação relativa aos órgãos que mantêm algum tipo 

de ingerência com o local, como o Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro 

– IEF/RJ, Ministério do Meio Ambiente e IBAMA. A pesquisa de campo também foi 

realizada a fim de conhecer melhor a área. 

Assim, no capítulo 2, discute-se o desenvolvimento do turismo em áreas 

protegidas, por meio dos conceitos de turismo ecológico e ecoturismo. Além disso, 



 

destaca-se a importância do planejamento desta atividade e da criação de um 

sistema de monitoramento do impacto da visitação como forma de garantir o 

desenvolvimento turístico sustentável. Há. Ainda, o detalhamento do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação e a caracterização da categoria de parques 

nacionais. 

O capitulo 3, por sua vez, contextualiza o Parque Estadual da Pedra Branca, 

área de concentração desta pesquisa. Assim, nessa parte há a caracterização e 

contextualização desta unidade de conservação, a apresentação dos aspectos 

institucionais e legais referentes à área, o diagnóstico da situação pela qual a área 

passa e a análise macroambiental do parque, com os pontos fortes e fracos e 

oportunidades e ameaças ao desenvolvimento do ecoturismo na área. 

No capitulo 4, propõe-se um conjunto de diretrizes que devem ser seguidas 

pelos atores que deveriam estar envolvidos com a gestão do Parque Estadual de 

Pedra Branca, a fim de assegurar sua conservação. Dessa forma, há diretrizes que 

devem ser seguidas pelos gestores da área, outras que devem ser adotadas pelos 

prestadores de serviços das sedes Pau - da - Fome e Camorim e aquelas que 

devem ser incorporadas pelos visitantes durante a atividade de visitação nessas 

áreas.  

O resultado desse trabalho é a proposição de diretrizes para a visitação do 

Parque Estadual da Pedra Branca, com o objetivo de nortear a conduta dos 

envolvidos com o ecoturismo no PEPB e permitir a maximização dos benefícios que 

a atividade pode gerar e tendo em vista a ausência de instrumentos reguladores na 

área. No entanto, a principal constatação do trabalho é que o ecoturismo pode ser 

uma ferramenta para o alcance da sustentabilidade, desde que seja desenvolvido de 

maneira responsável, consciente e participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 TURISMO EM ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS 

 

 

O turismo em áreas naturais, atualmente, é um dos segmentos que mais 

cresce em todo o mundo. De acordo com a World Wildlife Foundation (WWF – 

Brasil, 2003, p.10), esse segmento tem crescido cerca de 10 a 25% ao ano no 

mundo, enquanto o turismo convencional cresce a 7,5%. Devido à diversidade de 

seus atrativos naturais, o Brasil têm recebido cerca de 500 mil praticantes de 

ecoturismo por ano, representando um crescimento de 10% ao ano. No mundo, são 

50 milhões de adeptos do segmento. (MTUR, 2007, p.9). 

À medida que os grandes centros urbanos se tornam poluídos, violentos, 

congestionados e caóticos, aumenta a motivação e o desejo dos seus habitantes de 

fugir desta rotina desgastante e, em conseqüência, cresce a procura por um contato 

maior com a natureza. “Sua evolução (do ecoturismo), nas ultimas décadas, ocorreu 

como conseqüência da “busca do verde” e da “fuga” dos tumultos dos grandes 

conglomerados urbanos pelas pessoa que tentam recuperar o equilíbrio psicofísico 

em contato com os ambientes naturais durante seu tempo de lazer.” ( 

RUSCHMANN, 2006, p.19). 

O crescimento desordenado da quantidade de visitantes em áreas naturais, 

no entanto, pode e tem provocado a degradação desses ambientes. O turismo de 

massa, “caracterizado por um grande volume de pessoas que viajam em grupo ou 

individualmente para os mesmos lugares, geralmente nas mesmas épocas do ano” 

(RUSCHMANN, 2006, p.23), tem sido um dos maiores agressores dos recursos 

naturais. Ainda conforme a autora, 



 

 

o excesso de turistas conduz ao superdimensionamento dos equipamentos 
destinados a alojamento, alimentação, transporte e entretenimento, que 
impreterivelmente ocupam grande espaços – agredindo paisagens e 
destruindo ecossistemas. Além disso, a falta de cultura turística dos 
visitantes faz com que se comportem de forma alienada em relação ao meio 
que visitam – acreditam que não tem nenhuma responsabilidade na 
preservação da natureza e na originalidade das destinações. Entendem que 
seu tempo é sagrado, que têm o direito ao uso daquilo pelo qual pagaram e 
que, além disso, permanecem pouco tempo – tempo insuficiente, no seu 
entender, para agredir o meio natural. (ibidem, p.25). 
 
  

Nos últimos anos, contudo, houve uma conscientização para a importância da 

conservação da natureza para a humanidade. A partir daí, surgiram novas formas de 

turismo que, além de permitirem um contato com ambientes ecologicamente 

inalterados, conscientizam o turista, integram a comunidade local e preservam os 

ecossistemas de tais áreas. 

O turismo alternativo, turismo de natureza ou turismo verde, assim 

denominado por vários autores e pesquisadores, como Beni (2000) e Dias (2003), 

surge, então, para satisfazer as necessidades de uma demanda preocupada com as 

questões ambientais e, ao mesmo tempo, atender as exigências do meio ambiente e 

conservá-lo.  

Esse tipo de turismo, portanto, caracteriza-se pela “tentativa de minimizar o 

visível impacto ambiental e sociocultural negativo das pessoas em férias, provendo 

abordagens radicalmente diferentes em relação ao turismo 

convencional”.(WEARING; NEIL apud DIAS, 2003, p.16). Nesse turismo de natureza 

predomina atividades que buscam maior contato com a meio ambiente natural, tais 

como o agroturismo, o ecoturismo, o espeleoturismo, o turismo de aventura, dentre 

outros.   

No entanto, para que esse segmento de turismo cause o menor impacto 

possível nas áreas e em seus ecossistemas, é preciso a elaboração de um 

planejamento turístico que considere os impactos ambientais da atividade, a 

fragilidade de tais ecossistemas e a capacidade de carga das áreas. 

Tal planejamento deverá determinar a situação atual de cada área e, a partir 

daí, permitirá o estabelecimento da visão de futuro, dos objetivos e metas, dos 

planos e da capacidade de carga mais adequada para cada uma delas. Com isso, o 

turismo poderá ser praticado de forma a racionalizar o uso dos recursos naturais e 



 

otimizar as receitas, permitindo a redução dos impactos negativos e o 

desenvolvimento do turismo sustentável. Ou seja, 

 

a melhor forma de evitar impactos ambientais negativos e forçar os 
impactos positivos é planejar adequadamente o turismo, utilizando, para 
isso, abordagens de planejamento ambiental antes do desenvolvimento. 
(…) ë necessário fazer uma avaliação do impacto ambiental para o plano 
final. (…) O planejamento ambiental segue o mesmo processo usado para o 
planejamento turístico desenvolvido, mas deve-se dar mais atenção às 
considerações do meio ambiente.(…) (LICKORIDSK; JENKINS, 2000, p. 
121-122). 
 
 

Se por um lado, a motivação e a demanda por um contato com natureza têm 

crescido, a natureza intacta e protegida passa a ser requisito essencial para a 

ocorrência dessas formas de turismo. Dessa maneira, torna-se fundamental a 

criação de mecanismos de proteção das áreas com relevante potencial ecológico 

tanto para garantir a qualidade da experiência turística aos visitantes, como para 

conservar e preservá-las. 

 

 

2.1 TURISMO ECOLÓGICO E ECOTURISMO 

 

 

Diante de várias modalidades de turismo que permitem contato com a 

natureza, observa-se certa imprecisão acerca do significado de cada uma delas, 

especialmente em relação às do turismo ecológico e ecoturismo. 

Alguns autores usam os termos turismo ecológico e ecoturismo como 

sinônimos, indicando uma forma de turismo no qual as pessoas se deslocam para 

espaços naturais, motivadas pela vontade de desfrutar da natureza. Esse turismo é 

desenvolvido, segundo tais autores, de forma conservacionista, harmonizando as 

ações dos turistas com a natureza e criando uma consciência ecológica nos 

mesmos.   

Contudo, outros autores defendem a existência de uma diferenciação entre os 

termos. De acordo com Beni (2000, p.454), turismo ecológico é “a denominação 

dada ao deslocamento de pessoas para espaços naturais, com ou sem 

equipamentos receptivos, motivadas pelo desejo / necessidade de fruição da 



 

natureza, observação passiva da flora, da fauna, da paisagem e dos aspectos 

cênicos do entorno”.   

O ecoturismo, por sua vez, é compreendido por aquele autor como: 

 

o deslocamento de pessoas para espaços naturais delimitados e protegidos 
pelo Estado ou controlados em parcerias com associações locais e ONGs. 
Pressupõe a utilização controlada de uma área com planejamento do uso 
sustentável de seus recursos naturais e culturais, por meio de estudos de 
impacto ambiental, estimativas de capacidade de carga e de suporte local, 
monitoramento e avaliação constantes, com plano de manejo e sistema de 
gestão responsável (BENI, 2000, p. 455). 
 
 

Nesse sentido, mesmo que haja uma pequena preocupação em educar e em 

conscientizar em relação à natureza, a característica mais relevante do turismo 

ecológico é a busca por espaços onde haja maior flexibilização ou a inexistência de 

restrições rígidas e de limites à visitação pública dos mesmos. 

Selva e Coutinho apud Basso (2007, p.5) entendem que o turismo ecológico é 

aquele: 

 

segmento no qual turistas e promotores de viagens procuram o contato 
direto com os mais diferentes ambientes naturais, entretanto sem a 
preocupação com o equilíbrio ecológico, ou mesmo com a compreensão 
dos fluxos e dinâmica que são estabelecidos no ambiente. 
 
 

No turismo ecológico não há uma preocupação com equilíbrio biológico das 

áreas naturais e, em conseqüência, com seu desenvolvimento sustentável. 

Tampouco há interação e / ou valorização das culturas e comunidades locais. Sendo 

assim, ele pode ser compreendido como a visitação a ambientes com potencial 

ecológico, com ou sem infra-estrutura de apoio aos visitantes, a fim de contemplar e 

desfrutar da natureza. Não há, contudo, um compromisso com os princípios da 

sustentabilidade econômica, sócio-cultural e ambiental.   

O ecoturismo, por sua vez, é entendido como um turismo mais responsável, 

que busca fomentar a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Seu 

objetivo é melhorar as condições de vida das populações locais, ao mesmo tempo, 

preservar os recursos que o tornam possível e gerar benefícios econômicos para as 

áreas visitadas.  

A definição usada pela World Conservation Union (IUCN, 1996) confirma o 

caráter sustentável desse segmento, ao estabelecer que, 



 

 

 

 

 

o ecoturismo é aquela modalidade turística ambientalmente responsável, 
que consiste em viajar a , ou visitar áreas naturais relativamente pouco 
perturbadas com o fim de desfrutar, apreciar e estudar os atrativos naturais ( 
paisagem, flora e fauna silvestres) dessas áreas, assim como qualquer 
manifestação cultural ( do presente ou do passado) que ali se possa 
encontras, através de um processo que promove a conservação, tem baixo 
impacto negativo ambiental e cultural e propicia um envolvimento ativo e 
socioeconomicamente benéfico das populações locais.   

 

Diferentemente das demais formas de turismo verde ou alternativo, o 

ecoturismo permite uma experiência educacional e ambiental interpretativa aos 

visitantes. Tal experiência é de extrema importância para a conservação dos 

ecossistemas locais, uma vez que, entendendo o valor ecológico dessas áreas, o 

turista começa a perceber a necessidade de conservá-las e torna-se um 

multiplicador desses ideais conservacionistas. 

O respeito e interação com as culturas e comunidades anfitriãs também são 

características importantes desse segmento, uma vez que podem minimizar os 

impactos nas comunidades locais, além de contribuir para a sua disseminação e 

valorização por parte dos turistas e dos próprios membros da comunidade. 

Ao mesmo tempo em que pode minimizar os impactos ambientais e 

socioculturais negativos, o ecoturismo pode gerar benefícios econômicos para as 

áreas visitadas.A geração de renda, de empregos e a melhoria na infra-estrutura 

local são exemplos de impactos econômicos positivos que o ecoturismo, se bem 

gerido e planejado, pode acarretar. 

Garantir a máxima satisfação dos visitantes é outra premissa que o 

ecoturismo incorporou. Para isso, devem ser comercializados produtos de qualidade 

que, além de preservarem o meio ambiente, valorizarem e integrarem a comunidade 

local e gerarem benefícios econômicos, precisam atender às necessidades e 

expectativas dos visitantes.  

Sendo assim, diz-se que uma atividade turística desenvolvida em áreas 

naturais é ecoturística se ela atender a quatro requisitos (FENNEL, 2002, p. 49): 

 

• causar mínimo impacto ambiental nas áreas visitadas; 
• causar mínimo impacto as culturas e comunidades locais; 



 

• gerar o máximo de benefício econômico possível para as áreas; 
• gerar máxima satisfação para o turista. 

 
 

O ecoturismo caracteriza-se pelo mínimo impacto ambiental que provoca, 

posto que suas atividades são desenvolvidas com base em princípios 

conservacionistas e, pelo mínimo impacto sociocultural, já que valoriza as culturas 

locais e gera benefícios socioculturais às comunidades anfitriãs.  

Ademais, o ecoturismo gera diversos benefícios econômicos para as 

localidades receptoras e, ao manter o meio ambiente natural e cultural preservados 

e, com isso, permitir uma experiência turística de qualidade, essa atividade gera a 

máxima satisfação dos visitantes, atendendo todas as suas exigências, 

necessidades e expectativas.  

A International Ecotourism Society (TIES, 2002) desenvolveu uma serie de 

princípios visando orientar os atores envolvidos com o ecoturismo – ONGs, 

governos, comunidades, iniciativa privada e visitantes- e estabelecer parâmetros 

para a elaboração de diretrizes que auxiliem o desenvolvimento da atividade. De 

acordo com aqueles princípios, o ecoturismo deve basear-se nas seguintes 

diretrizes: 

• minimizar os impactos negativos sobre a natureza e a cultura local; 

• educar o viajante acerca da importância da conservação do meio ambiente; 

•    enfatizar a importância de um negócio  responsável, que trabalhe de forma 

cooperativa com a população e autoridades locais para atender às 

necessidades de todos e usufruir dos benefícios da conservação ambiental;   

•    gerenciar e direcionar os rendimentos para a conservação das áreas 

naturais protegidas; 

•    acentuar a necessidade de um zoneamento turístico para os planos de 

gerenciamento de visitantes; 

• enfatizar a necessidade de estudos ambientais e sociais e de programas de 

monitoramento dos impactos a longo prazo, a fim de avaliar e minimizá-los; 

•    dedicar-se na maximização dos benefícios econômicos para as 

comunidades receptoras, especialmente aquelas que vivem no entorno das 

áreas naturais protegidas e os negócios; 



 

•    assegurar-se de que o desenvolvimento turístico não ultrapasse os limites 

aceitáveis de mudança social e ambiental, estabelecidos pelos pesquisadores 

e os residentes locais; 

•    usar a infra-estrutura que foi desenvolvida em harmonia com o meio 

ambiente, minimizando o uso dos combustíveis fósseis, conservando as 

plantas e a fauna locais e es misturando co o meio natural e cultural. 

 

No Brasil, o termo turismo ecológico apareceu no final dos anos 80, resultado 

da tendência mundial de valorização do meio ambiente. Mas, somente em 1994, no 

documento “Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo”, elaborado pela 

EMBRATUR e Ministério do Meio Ambiente, esse turismo ecológico passou a 

denominar-se ecoturismo, caracterizando-se 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 por meio da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem-estar das populações. (MMA, 1994, p.18).  

 
 

Essa conceituação, embora antiga, continua sendo a referência para o 

governo brasileiro. Os principais elementos desta definição, que contribuem para um 

melhor entendimento do ecoturismo são: 

• Segmento da atividade turística: segmentos são grupos com 

características semelhantes, que são divididos pelo mercado, a fim de 

facilitar a elaboração de produtos e campanhas de divulgação 

específicos para determinados públicos. 

• Utilização sustentável do patrimônio natural e cultural: as atividades 

ecoturísticas devem usar de forma sustentável os recursos que a 

tornam possível, evitando seu desgaste e / ou degradação. Utilizar o 

patrimônio sustentavelmente significa promover um turismo, ao mesmo 

tempo, economicamente viável, que mantém o equilíbrio ecológico e 

que integra a comunidade local.  

• Incentivo à conservação do patrimônio natural e cultural e busca de 

uma consciência ambientalista pela interpretação do ambiente: o 

ecoturismo deve promover a reflexão e integração entre homem e 

ambiente, seja natural, seja cultural. Tais atividades, portanto, devem 



 

ser planejadas e orientadas para essa finalidade, além de conservarem 

o patrimônio. 

• Promoção do bem-estar das populações receptoras: os benefícios do 

ecoturismo devem contemplar as comunidades receptoras, garantindo 

seu bem-estar e a conservação de sues hábitos, costumes e outros 

aspectos culturais. Ademais, as populações devem ser o principal 

agente no desenvolvimento do ecoturismo, tendo participação ativa em 

todas as etapas desse processo.   

   

A partir dos diferentes conceitos existentes, verifica-se que o ecoturismo 

assenta-se no tripé interpretação, conservação e sustentabilidade. O segmento 

caracteriza-se, portanto, pelo contato com ambientes naturais preservados, pela 

realização de atividades que permitem a vivência e o conhecimento da natureza e 

pela proteção das áreas onde ele ocorre e seu patrimônio. Tais aspectos garantem o 

desenvolvimento de um turismo sustentável, que 

 
 

é o que relaciona as necessidades dos turistas e das regiões receptoras, 
protegendo e fortalecendo oportunidades para o futuro. Contempla a gestão 
dos recursos econômicos, sociais e necessidades estéticas, mantendo a 
integridade cultural, os processos ecológicos essenciais, a diversidade 
biológica e os sistemas à vida. (OMT,1999, p.244).  
 
 

O ecoturismo tem sido constantemente confundido com o termo turismo 

sustentável. Essa atividade, no entanto, é um segmento do turismo ligado à 

natureza, que se baseia nos princípios da sustentabilidade econômica, 

sociocultural e ambiental, postos em prática por meio da conservação , 

interpretação do ambiente e da integração com a área e comunidade visitadas. 

O turismo sustentável, por sua vez, é um conceito mais amplo de tal 

atividade.  É um termo designado para as atividades turísticas planejadas e 

realizadas em conformidade com os princípios da sustentabilidade. Envolve 

critérios ambientais, socioculturais e econômicos que devem ser praticados no 

desenvolvimento de todos os segmentos turísticos. 

De acordo com o Ministério do Turismo (2008),  
 
 
 
 



 

 
 

o elemento de diferenciação do ecoturismo reside no enfoque da 
sustentabilidade evidenciado na conservação, interpretação e vivência com 
a natureza como fator de atratividade. Conforma-se, desse modo, como um 
segmento da oferta turística que, afora o social, institui-se e se caracteriza 
fundamentalmente em dois pilares da sustentabilidade - o ambiental e o 
econômico, carregando como premissas o cultural e o político no sentido da 
complementaridade. Já o turismo sustentável confere a cada um desses 
aspectos a mesma intensidade, impregnando-os na atividade turística como 
um todo, e empresta a segmentação da oferta requisitos que podem 
determinar alguns tipos de turismo, como é o caso do ecoturismo.  (MTUR, 
2008, p.19). 
 
 

Assim, o ecoturismo pode ser considerado uma das alternativas de 

desenvolvimento turístico sustentável, principalmente de áreas naturais ainda 

resguardadas e de interesse público. As bases que o sustentam são os 

ambientes naturais e culturais que, para garantir a ocorrência da atividade em 

longo prazo, devem ser preservados. Há, com isso, um uso racional dessas 

matérias-primas por parte da atividade. 

O ecoturismo, como atividade econômica, contribui para a geração de 

empregos e renda nos centros receptores, diversificando a economia local, 

geralmente baseada em atividades agrícolas. Como instrumento de educação 

ambiental, esse segmento do turismo proporciona aos visitantes a compreensão, 

a interpretação e a tomada de consciência da importância da conservação da 

natureza, da história e da cultura das áreas visitadas. Tal fato colabora para a 

mudança de comportamento cotidiano desses turistas. 

O envolvimento comunitário, por outro lado, é um pressuposto do 

ecoturismo e deve ser, ao mesmo tempo, conseqüência dele. Para tanto, a 

comunidade deve ser a protagonista do processo de desenvolvimento do 

ecoturismo e principal beneficiária de seus efeitos positivos.   

Assim, o ecoturismo é uma atividade que consegue atingir os três pilares 

da sustentabilidade: sustentabilidade ecológica, assegurando um 

desenvolvimento turístico compatível com a manutenção dos processos 

biológicos; sustentabilidade econômica, assegurando “um crescimento turístico 

eficiente; emprego e níveis satisfatórios de renda, junto com um controle sobre 

os custos e benefícios dos recursos, que garantem a continuidade para as 

gerações futuras” (OMT, 2001, p.247) e sustentabilidade sociocultural, que 



 

“garante o desenvolvimento turístico compatível com a cultura e valores das 

populações locais, preservando a identidade da comunidade” (ibidem, p.248).     

2.1.1 Planejamento do Ecoturismo 

 

 

O turismo, assim como muitas atividades, depende de diversos elementos 

para se desenvolver: transporte, alimentação, comunicação, meios de hospedagem , 

dentre outros. A partir dessa perspectiva, pode-se estudar essa atividade por meio 

da teoria de sistemas, que define sistema como “um conjunto de elementos 

interdependentes e interagentes; um grupo de unidades combinadas que formam 

um todo organizado, cujo resultado é maior que o resultado que as unidades 

poderiam ter se funcionassem independentemente” (CHIAVENATO apud 

PETROCCHI, 2001, p. 26). 

Segundo a teoria de sistema, todo sistema está envolto em outro sistema 

maior; assim como pode ser subdividido em subsistemas. O turismo, assim sendo, é 

um sistema composto por vários subsistemas, os quais são interligados, 

interagentes e interdependentes e contribuem para seu funcionamento como um 

todo. Em contrapartida, o turismo pode ser um subsistema de outro sistema, por 

exemplo, do sistema econômico de uma localidade. 

O sistema turístico (SISTUR) proposto por Beni (2000) é formado pelo 

conjunto da organização estrutural – infra-estrutura e superestrutura turísticas; 

conjunto das relações ambientais – ambiente ecológico, econômico, social e cultural 

e conjunto das ações operacionais – mercado, produção, distribuição e consumo. 

Para o bom desempenho do SISTUR, entretanto, é preciso a elaboração de 

um planejamento que contemple e integre todos os componentes nele existentes. 

Cada componente, entendido como um subsistema, por sua vez, deverá ter seu 

próprio planejamento, a fim de contribuir para o seu desempenho e o do SISTUR.  

O planejamento, portanto, é uma das principais ferramentas da administração 

e é fundamental à sobrevivência dos sistemas / organizações, posto que permite 

organizar, dirigir e controlar melhor as mesmas. Sua função é determinar 

antecipadamente o que fazer, quais objetivos devem ser atingidos e os mecanismos 

que devem ser usados para alcançá-los em determinado período de tempo. Assim, o 

planejamento pode se entendido como “a definição de estratégias e meios para sair 



 

de uma situação atual visando alcançar uma situação futura desejada” (WWF – 

Brasil, 2003, p.34). 

Ao definir o rumo que a organização deve seguir, o planejamento se torna um 

importante instrumento de comunicação: ele mostra a todos os membros da 

organização a direção a seguir e os mecanismos a serem usados para tal finalidade, 

evitando desperdícios de esforços, recursos e tempo e facilitando a convergência 

dos mesmos. 

Segundo a WWF – Brasil (2003, p.34), o planejamento “é um processo 

dinâmico e contínuo de definição de objetivos, metas e ações de forma integrada 

entre os diversos agentes sociais de interesse”. Assim, o planejamento deve ser 

entendido como um processo de construção permanente e constante. Suas ações e 

resultados devem ser sempre avaliados, podendo “provocar o replanejamento das 

ações, iniciando, assim, um novo ciclo, mas sempre em busca dos objetivos 

estratégicos estabelecidos” (PETROCCHI, 2001, p.70). 

O planejamento é uma ferramenta usada, tanto pela administração privada 

como pela pública. No turismo, no entanto, o planejamento deve ser feito pela 

administração pública das destinações, com base nos aspectos legais referentes à 

atividade. Planejar é de extrema importância para o desenvolvimento da atividade 

turística, uma vez que permite a definição e seleção das prioridades e dos 

mecanismos mais adequados para atendê-las. 

O planejamento turístico pode ser definido como:  
 
 

um plano estratégico que integra todos os aspectos do desenvolvimento 
turístico, incluindo recursos humanos, o meio ambiente e sociocultural. Este 
plano parte de uma determinação anterior de um objetivo que vai desde o 
mais geral ao mais específico com diferentes níveis de detalhamento (OMT, 
2001, p.175).  

 
 

Os objetivos do planejamento turístico, nesse sentido, são (RUSCHMANN, 

2006, p.85): 

• determinar políticas e processos de implementação da infra-estrutura e 

atividades e os prazos para o cumprimento dos mesmos; 

• coordenar e controlar o desenvolvimento turístico espontâneo; 

• estimular a implantação de equipamentos e serviços turísticos, por 

meio de vários tipos de incentivos, tanto a empresas privadas, como a 

públicas; 



 

• minimizar os custos da implantação e desenvolvimento da atividade e 

maximizar seus benefícios socioeconômicos, garantindo o bem-estar 

da população receptora e a rentabilidade dos empreendimentos; 

• minimizar a degradação dos locais e dos recursos naturais e culturais 

nos quais os se desenvolve e proteger aqueles considerados únicos; 

•  garantir a construção de uma imagem forte e positiva da destinação 

perante a demanda real e potencial; 

• atrair assistência técnica e financiamentos nacionais e internacionais 

para o desenvolvimento da atividade; 

• integrar o turismo com as demais atividades, alinhando o plano turístico 

com o demais planos econômicos e físicos da localidade 

 

No entanto, para que qualquer tipo de planejamento seja bem sucedido, é 

preciso que ele tenha um enfoque participativo, permitindo que a comunidade local 

seja a protagonista de seu processo de desenvolvimento. Essa participação deve ir 

da escolha do modelo de desenvolvimento turístico que a comunidade deseja, 

passando pela elaboração do planejamento e terminando com a execução das 

ações desse plano. 

O planejamento participativo, assim, é entendido como: 
 
 

o processo de tomada de decisões com o envolvimento dos atores sociais 
diretamente interessados e comprometidos com o futuro da localidade (...). 
Trata-se de implementar e assegurar um processo de decisão 
compartilhada sobre as ações necessárias e adequadas ao 
desenvolvimento local, envolvendo, portanto, todos os segmentos da 
sociedade, desde a compreensão e o conhecimento da realidade ate a 
definição e a implementação das ações prioritárias para o desenvolvimento. 
(BUARQUE, 2002, p.50). 

 

 

Ademais, engajar a comunidade desde a concepção do projeto é importante 

porque, além dela se conhecer e saber suas prioridades e / ou necessidades, gera 

um sentimento de pertencimento e responsabilidade sobre ele. Ela se sente útil e 

responsável, podendo participar mais fácil e ativamente das ações e iniciativas 

necessárias ao seu desenvolvimento. 



 

Além de organizar a atividade e assegurar uma alocação mais racional do 

tempo e dos recursos disponíveis, o planejamento pode trazer muitos benefícios 

para o destino, tais como: 

• facilita a identificação exploração de prioridades e oportunidades; 

• permite uma visão global da situação da localidade receptora; 

• facilita a coordenação e o controle entre os vários setores que 

compõem o turismo; 

• contribui para minimizar os efeitos de mudanças no ambiente interno e 

externo ao destino; 

• facilita a solução de problemas futuros e, em alguns casos, pode evitá-

los; 

• permite a tomada de decisões que tenham maior abrangência, uma vez 

que elas estão orientadas para o alcance dos objetivos já definidos;  

• ajuda a integrar o comportamento dos envolvidos com a atividade ao 

esforço global; 

 

O planejamento turístico, portanto, é um instrumento que, ao usar 

racionalmente os recursos que tornam a atividade possível e incentivar a 

participação de todos os atores sociais envolvidos com a mesma, especialmente as 

comunidades receptoras, contribui para o desenvolvimento turístico sustentável. 

Assim, 

 

 

o desenvolvimento sustentável das organizações deve estar orientado pelo 
principio da autopromoção e autogestão (...). Esse patamar será alcançado 
através de pessoas organizadas, responsáveis e capacitadas que possam 
autodeterminar-se.(...) Para que se possa assegurar esse desenvolvimento 
sustentável, necessita-se, então, de pessoas com auto-estima e motivação 
elevada e de metodologias de trabalho que facilitem a tomada de decisão e 
sua implementação. (CORDIOLI, 2001.p.17). 

 

 

Todo processo de planejamento, segundo a OMT (2001, p.178), envolve as 

seguintes fases: 



 

• análise do desenvolvimento turístico anterior, baseando-se em 

experiências próprias ou em estudos comparativos com outras áreas 

turísticas; 

•  determinação da situação atual, por meio da análise de 

oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos – Análise 

SWOT; 

• definição de objetivos, estratégias e metas;  

• implementação das ações, visando atingir aos objetivos desejados  e  

• avaliação dos resultados obtidos.  

 

O planejamento turístico, deste modo, deve organizar a atividade de tal modo 

que seu impacto nos ambientes ecológicos, socioculturais e econômicos sejam o 

mais favorável possível para as regiões receptoras. Ele deve evitar a degradação 

dos recursos naturais e culturais, garantindo sua continuidade ao longo dos anos. 

O desenvolvimento do turismo em áreas naturais sem o planejamento 

adequado provoca a degradação do meio ambiente natural, social e cultural. Como 

conseqüência, há uma diminuição dos principais benefícios que o ecoturismo 

proporciona, um agravamento dos impactos, uma diminuição da competitividade e, 

por último, a perda de visitantes para outras regiões. 

O ecoturismo possui características peculiares e diferentes dos demais 

segmentos da atividade, devendo, portanto, ser considerados no seu planejamento. 

Nesse sentido, o planejamento não deve apenas diagnosticar as potencialidades 

dos recursos naturais. Ele deve detectar as fragilidades dos sistemas ambientais e 

sugerir técnicas e procedimentos adequados, objetivando evitar o desequilíbrio 

ecológico. 

O planejamento do ecoturismo deve viabilizar a prática de seus princípios 

(WWF – Brasil, 2003, p.43): 

• contribuir para a conservação do meio do ambiente; 

• promover a valorização da cultura local, bem como a capacitação para 

a gestão participativa e de mínimo impactos nos recursos; 

• buscar a diversificação e integração econômica visando a melhoria da 

qualidade de vida das comunidades receptoras; 



 

•  a conservação do meio ambiente e da cultura local e a diversificação 

da econômica são resultantes de um processo de planejamento 

participativo.  

 

O planejamento do ecoturismo, no entanto, segue as mesmas etapas que o 

planejamento de qualquer outra atividade: análise da situação atual; 

estabelecimento de objetivos e metas; implementação das ações e avaliação dos 

resultados (Figura 1): 

 

 
              Figura 1: Esquema do Processo de Plan ejamento do Ecoturismo 
              Fonte: WWF - Brasil, 2003 

 

 

Diagnóstico da situação atual  

 

 

A análise da situação atual consiste no conhecimento da realidade da área, 

por meio do levantamento de dados e informações, tais como estruturas, atrativos, 

serviços, demanda, problemas e necessidades, legislação, políticas etc. “A 



 

investigação da situação atual considera um enfoque integrado de âmbito político, 

legal, social, econômico e ambiental (PETROCCHI, 2001, p.72)”. 

“O diagnóstico avalia a situação atual da região para fins do desenvolvimento 

do ecoturismo [...] e projeta os perfis da demanda efetiva e potencial (WWF – Brasil, 

2003, p.54)”. Esta fase apresenta as seguintes etapas: 

• Inventário da Oferta Turística, uma reunião de todos os dados da oferta 

turística: infra-estrutura existente (atrativos, meios de hospedagem, 

locais para alimentação etc) e suas características, como localização, 

tamanho, horário de funcionamento, vias de acesso etc. 

• Análise SWOT do desenvolvimento do ecoturismo para a região, que 

consiste na avaliação dos fatores que podem influenciar o 

desenvolvimento do ecoturismo na região. Tais fatores podem ser 

externos a sistema em questão, não podendo ser modificados por ele e 

internos, que estão dentro do sistur e podem ser gerenciados por ele. 

Os fatores externos, quando são positivos e podem, por isso, contribuir 

para o sucesso do ecoturismo, são chamados de oportunidades. Em 

contrapartida, os aspectos externos que são potencialmente perigosos 

a esse sucesso, chamam-se ameaças. São fatores econômicos, 

políticos, culturais, sociais e tecnológicos do ambiente externo, no qual 

o sistur está inserido. Internamente, aqueles aspectos que fortalecem o 

sistur perante o mercado no qual ele e contribuem, assim, para que ele 

sobreviva, são considerados seus pontos fortes. Por outro lado, 

quando esses fatores enfraquecem o sistema, tornando-o bastante 

vulnerável à mudanças, tendências e concorrência, são chamados de 

pontos fracos. São fatores físicos, humanos, tecnológicos e financeiros 

que podem tornar esse sistema forte ou fraco perante as mais diversas 

situações. 

• Estimativa da capacidade de carga da região e de cada atrativo, que é 

a determinação da quantidade de pessoas que podem visitar a área 

em um dia sem prejudicar o meio no qual a atividade ocorre e a 

qualidade da visita. 

• Comparação entre a estimativa da capacidade de carga e a oferta de 

leitos existentes na região; 



 

• Avaliação de quais atrativos podem ser utilizados pelo ecoturismo; 

• Análise da infra-estrutura existente e suas deficiências; 

• Aspectos legais referentes ao meio ambiente local, como leis de uso do 

solo, lei de criação de unidade de conservação, códigos, políticas e 

planos ambientais etc; 

• Tipos e oportunidades de empreendimentos necessários para darem 

suporte ao desenvolvimento do ecoturismo; 

• Vocação, características e nível de formação profissional da 

comunidade receptora. 

 

 

Prognóstico 

 

O prognóstico, também chamado de diagnóstico futuro, define a situação na 

qual chegar, com base naquilo que detectado na fase anterior. Assim, são 

estabelecidos a missão, visão de futuro, os objetivos e metas para desenvolvimento 

do ecoturismo na região.  

A missão é o que se pretende com o ecoturismo; o cenário que se deseja 

construir por meio do ecoturismo. A visão de futuro é o ponto no qual se quer 

chegar, para onde convergem todos os esforços e recursos disponíveis (Figura 2). 

Em seguida, objetivos e metas devem ser estabelecidos. Esses objetivos e 

metas são os resultados nos quais se quer chegar para atingir a missão e a visão de 

futuro. Entretanto, os objetivos expressam os resultados qualitativos e as metas, 

quantitativos. 

Os objetivos devem atender aos princípios do ecoturismo, devem permitir o 

alcance da visão de futuro desejada e devem ser elaborados com a participação da 

comunidade local. Eles são divididos em objetivo geral, que abordam de forma geral 

o interesse do plano e objetivos específicos, que “definem resultados intermediários 

que conjuntamente respondem aos objetivos gerais (WWF – Brasil, 2003, p.61)”. 

 



 

 
                                   Figura 2: Esquem a da Missão e Visão de Futuro 

Fonte:  Petrocchi, 2001. 
 

 

 

As metas, por sua vez, são os resultados quantitativos que devem ser 

alcançados por cada objetivo específico, devendo, por isso, serem mensuradas, 

datadas e definidos os responsáveis por seu cumprimento. Assim, para cada 

objetivo geral elaboram-se objetivos específicos. Para cada um desses objetivos 

específicos definem-se metas e, para cada uma delas, são requeridas diversas 

atividades. 

A principal função desta etapa é direcionar o desenvolvimento do ecoturismo 

e motivar os atores envolvidos no processo de planejamento. Para tanto, eles devem 

ser formulados com clareza e amplamente divulgados entre tais atores e devem 

“refletir a interação entre sistemas de valores e as diferentes abordagens que 

existem na sociedade” (PETROCCHI, 2001, p.211).  

 

 

Elaboração do Plano de Ecoturismo 

 

 

Baseado em tais objetivos, metas, missão e visão de futuro, deve-se elaborar 

o plano de desenvolvimento do ecoturismo e os programas e projetos. O plano de 



 

ação é um conjunto de medidas adotadas a fim de alcançar os objetivos traçados. 

Ele deve representar toda a análise e decisão feita anteriormente e deve ser capaz 

de alocar os recursos disponíveis ao alcance dos objetivos e de forma que todos 

saibam o que fazer. Os programas e projetos, por sua vez, são divisões dos planos. 

As ações definidas nesse plano devem estar em consonância com os 

princípios do ecoturismo: conservação, interpretação e sustentabilidade. Assim, 

essas ações devem garantir o desenvolvimento de atividades que permitam a 

interpretação dos atrativos, que conservem o meio no qual elas ocorrem, que e, 

como conseqüência, que atinjam as premissas da sustentabilidade. 

Assim, o plano de desenvolvimento do ecoturismo deve indicar o zoneamento 

dos atrativos e infra-estrutura de apoio turístico, que consiste na caracterização e 

espacialização das áreas que serão usadas pelo ecoturismo, segundo critérios 

legais, ecológicos / biológicos e socioculturais. Segundo Ruschmann (2006, p.129), 

na América Latina e em várias partes do mundo existe um sistema se zoneamento 

de terras que subdividem as áreas naturais em sete zonas de manejo: 

• Zonas Intangíveis: áreas naturais que têm poucas alterações 

provocadas pelo homem e que contêm ecossistemas únicos e frágeis. 

Por isso, são proibidos o traçado de caminhos e o uso de veículos 

motorizados. 

• Zonas Primitivas: áreas que apresentam mínima intervenção humana e 

que possuem ecossistemas únicos, cujas espécies ou fenômenos 

naturais apresentam relevante valor científico e conseguem suportar 

uma utilização pública moderada. Mesmo assim, continuam proibidos o 

traçado de caminhos e o uso de veículos motorizados. 

• Zonas de uso extensivo: áreas naturais que apresentam alguma 

alteração humana. São áreas de transição entre as áreas que 

permitem uma maior concentração de pessoas e aquelas nas quais é 

proibido o acesso de veículos; 

• Zonas de uso intensivo: áreas naturais que apresentavam relativo grau 

de intervenção humana e, por isso, são usadas para atividades 

recreativas relativamente densas. Sua topografia permite a passagem 

de veículos e a instalação de infra-estrutura de apoio. 



 

• Zonas histórico-culturais: áreas onde são encontrados marcos 

históricos, arqueológicos e outras manifestações culturais que devem 

ser restauradas e / ou preservadas; 

• Zonas de recuperação natural: áreas onde a vegetação natural e os 

solos foram bastante danificados, havendo, portanto, a necessidade da 

sua recomposição, a fim de deter a degradação ambiental e obter a 

restauração ao estado mais natural possível; 

• Zona de uso especial: áreas de extensão limitada dentro das áreas 

naturais e destinadas à administração, obras públicas e outras 

atividades de suporte à visitação. 

 

Deve-se definir, ainda, a localização de cada equipamento de suporte à 

visitação pública e criar um sistema de sinalização turística interpretativa e de 

orientação, considerando-se o zoneamento realizado anteriormente e os possíveis 

impactos ambientais dos equipamentos escolhidos. A cobrança de ingressos e 

outros tipos de políticas de preços também devem ser criados, a fim de garantir 

mecanismos de auto-gestão e conservação das áreas naturais.  

Uma das principais ferramentas usadas para planejar o ecoturismo de forma 

compatível à conservação das áreas é a determinação da capacidade de carga das 

mesmas, entendida como “a quantidade máxima de uso que uma trilha ou local 

visitado pode receber sem correr riscos elevados de gerar danos irreversíveis ou 

impactos inaceitáveis no ambiente natural” (WWF- Brasil, 2003, p.318). 

Além disso, para atrair visitantes, o plano de ações deve criar uma estratégia 

de marketing, que divulgue a região e crie uma identidade perante seu mercado 

consumidor, além de um calendário de eventos, para atenuar a sazonalidade. 

 

 

 

 

 

 



 

Implementação do Plano de Ecoturismo  

 

 

A etapa seguinte do processo de planejamento é a implementação de tais 

ações, por meio dos programas e projetos. As técnicas e métodos, especialmente na 

instalação de estruturas físicas, usados nessa etapa devem minimizar os impactos 

aos meios econômico, natural e sociocultural da região. 

 

 

Avaliação e Monitoramento dos Resultados 

 

 

O planejamento, sendo um processo seqüencial, deve ser constantemente 

acompanhado e avaliado. O processo não termina com o alcance dos resultados, 

mas com sua avaliação servindo como feedback para um novo processo de 

planejamento, necessário à manutenção do desenvolvimento sustentável da 

atividade. 

Além disso, monitoramento deve ser feito periodicamente em todas as etapas 

do processo, a fim de evitar desvios do foco pretendido e avaliar a efetividade das 

ações e o cumprimento dos prazos estabelecidos. Se for necessário, algumas ações 

devem ser readequadas para garantir o alcance do objetivo final. 

Ao final de um processo, os resultados também devem der analisados, 

servindo como experiência e fonte de dados para um novo processo que deve ser 

iniciado. As principais ferramentas usadas para avaliar os resultados são os 

indicadores econômicos, socioculturais e ambientais. 

Ao avaliar as características e necessidades e considerar as fragilidades das 

áreas naturais, o planejamento permite uma visão global acerca da realidade das 

mesmas e, por conseguinte, a adoção das ações e atividades mais adequadas ao 

desenvolvimento sustentável. Segundo Seabra (2004, p.66), 



 

quando inserido no contexto ambiental, o planejamento turístico é 
considerado como ferramenta efetiva para a conquista da sustentabilidade, 
a qual requer um complexo e bem articulado mecanismo de procedimentos 
científicos e administrativos, proporcionando gestão eficiente dos recursos 
naturais e culturais com responsabilidade social.  

 
Entretanto, uma das principais premissas ao desenvolvimento local é a 

participação da comunidade no processo decisório. Tal participação na gestão do 

turismo vai desde a escolha do modelo de desenvolvimento turístico que a 

comunidade deseja, passando pela elaboração do planejamento e terminando com a 

execução das ações desse plano, baseado no modelo de auto-gestão. 

No caso das áreas protegidas, entretanto, a inclusão da sociedade na gestão 

do ecoturismo é condição primordial para que estas alcancem seus objetivos. E por 

isso, há reflexões centrais especificas para políticas públicas de desenvolvimento da 

atividade, dentre as quais podemos destacar: 

• Envolver os moradores das áreas de entorno de reservas em todas as 

etapas do processo de planejamento do desenvolvimento e não 

apenas na execução de projetos ou ações pontuais. 

• Fortalecer as instituições locais (associações de produtores, rádios 

comunitárias), 

• tornando-as protagonistas no processo de desenvolvimento 

sustentável. 

• Priorizar a comunicação e a socialização de informações, 

principalmente em áreas com históricos de conflitos permitindo assim 

que uma parcela grande da população tenha acesso a todas as ações 

que estão sendo realizadas. 

• Atuar de maneira multidimensional, procurando integrar questões 

ambientais as questões produtivas, sociais e institucionais. 

 

A participação da comunidade é um dos princípios do ecoturismo e é de 

extrema importância ao sucesso dos projetos propostos. Isso porque ela se conhece 

e sabe quais são suas prioridades e / ou necessidades, além de gerar um 

sentimento de pertencimento e responsabilidade sobre ele. 

O planejamento de áreas naturais requer, ainda, o estabelecimento das 

atividades de ecoturismo que poderão ser desenvolvidas na área bem como os 



 

locais nos quais elas ocorrerão. Tais atividades deverão ocorrer dentro dos 

princípios conservacionistas do ecoturismo, garantindo, assim, a preservação e 

perpetuação dos ecossistemas locais. 

 

 

2.1.2 Atividades de Ecoturismo 

 

 

 As atividades de ecoturismo devem permitir o contato com os ambientes 

natural e cultural das áreas receptoras, além de garantir uma educação e 

interpretação desses elementos por parte dos visitantes. Essas atividades são 

desenvolvidas de forma que acarretem o menor impacto possível em tais ambientes, 

garantido, com isso, sua preservação e uma experiência de qualidade para quem 

visita. 

Algumas destas atividades requerem infra-estrutura específica, mas todas são 

complementadas pela mesma oferta turística usada pelo turismo tradicional: 

hospedagem, transporte, alimentação, operação, agenciamento, guiamento, 

recepção etc. Contudo, os aspectos construtivos de tais equipamentos devem 

considerar a paisagem e o ecossistema local, usando um estilo que integre a 

construção a essa paisagem e materiais e técnicas pouco agressivas ao meio 

natural.  

As atividades de ecoturismo, contudo, são comumente confundidas com as 

de turismo de aventura. Conforme Fennel (2002, p. 58 e 59), “o fator mais importante 

na decisão de alguém se engajar em atividades de aventura é o risco. A atração 

dominante para a procura da recreação e do turismo de aventura é muito mais a 

própria atividade que do que o local”. 

Assim, segundo o Ministério do Turismo (2008), as atividades de turismo de 

aventura podem ocorrer em qualquer espaço, seja ele natural, construído, rural e 

urbano. O ecoturismo, por sua vez, ocorre necessariamente em espaços naturais.  

De acordo com diversos autores e com o Ministério do Turismo, dentre as 

atividades de turismo de aventura têm-se: o arvorismo; atividades ciclísticas; 



 

atividades em cavernas; atividades eqüestres; bungue jump; cachoeirismo, 

cannyoing; canoagem; asa delta; balonismo; bóia-cross; canoagem; escalada, 

climbing ou alpinismo; mergulho; montanhismo; mountain bike; pára-quedismo; 

rafting: rapel; vôo livre; hikking e trekking. 

As atividades de ecoturismo, em contrapartida, são: 

 

• Estudos do meio: são visitas com fins educacionais e realizadas, em 

geral, por público escolar. 

• Observação da fauna e flora: é uma atividade de avistamento, 

contemplação e estudo de espécies particulares da fauna e da flora de 

determinados locais; 

• Safáris Fotográficos: são itinerários organizados com o objetivo de 

fotografar paisagens ou animais, realizados a pé ou a bordo de algum 

meio de transporte; 

• Trilhas Interpretativas: é uma atividade que consiste na caminhada por 

um conjunto de vias e percursos com finalidade educativa, vivencial e 

interpretativa. Podem ser autoguiadas ou percorridas com o 

acompanhamento de um guia local e devem conter sinalização, 

equipamentos de segurança e outras facilidades que garantam a 

interação do homem com a natureza, bem como a vivência, a 

educação e a interpretação ambiental; 

• Vôo livre: é uma atividade na qual o objetivo do praticante é subir e 

voar a bordo de uma aeronave. 

 

Independente da modalidade de atividade praticada, o mais importante é a 

forma como ela é praticada. As técnicas, procedimentos e equipamentos 

necessários à realização de cada uma delas devem provocar pouco impacto no meio 

ambiente. Ademais, elas “devem ser estruturadas e ofertadas de acordo com 

normas e certificações de qualidade e de segurança de padrões reconhecidos 

internacionalmente” (MTur, 2008, p.21). 

Outro fator de extrema importância para a conservação da biodiversidade 

local é a delimitação do zoneamento ambiental, o qual crie diferentes tipos de zonas 



 

e indique quais as atividades poderão ser realizadas em cada uma delas. È preciso, 

ainda, determinar a capacidade de carga das trilhas e da área como um todo e criar 

um sistema de monitoramento de impactos da visitação sobre essas áreas, capaz de 

acompanhar as mudanças no meio natural que estejam relacionadas à atividade 

recreativa.  

Essa organização e acompanhamento da visitação em áreas naturais 

permitem a solução e a prevenção de problemas aos ecossistemas locais, 

contribuindo para o desenvolvimento do turismo ecologicamente sustentável. 

 

 

2.1.3 Impactos do Ecoturismo 

 

 

O contato do homem com a natureza pode acarretar vários tipos de impactos, 

sejam positivos, sejam negativos. Mas não é apenas o turismo que impacta no meio 

ambiente. A maioria das atividades humanas necessárias à manutenção das 

sociedades causa efeitos, de alguma forma, nas áreas naturais. Tais efeitos, por sua 

vez, podem ser econômicos, socioculturais e / ou ambientais. 

O ecoturismo, no entanto, centra seus princípios e ações na minimização dos 

danos que pode gerar as áreas naturais visitadas, seus ecossistemas e suas 

características histórico-culturais e na maximização dos benefícios que pode 

proporcionar às mesmas.  

Em relação aos impactos econômicos que o ecoturismo pode trazer para as 

áreas naturais protegidas tem-se (Figura 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPACTOS ECONÔMICOS 

POSITIVOS 

IMPACTOS ECONÔMICOS 

NEGATIVOS 

Melhoria da qualidade de vida e 

fixação da população local, evitando o 

êxodo rural; 

Instalação de segundas residências, 

prejudicando espaços e fontes de renda 

da população local; 

Diversificação da economia local, com 

a criação de micro e pequenos 

negócios; 

Possíveis desvios dos recursos 

econômicos gerados na localidade pelo 

envio de divisas para fora dela; 

Aumento da renda dos centros 

receptores; 

Inflação - Aumento de preços dos 

produtos em geral; 

Desenvolvimento e melhoria da infra-

estrutura de transportes; comunicação; 

saneamento, iluminação etc. 

Especulação imobiliária.  

Geração de empregos. - 

Figura 3: Quadro dos Impactos Econômicos do Ecoturi smo 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Quando praticado de maneira organizada e planejada, o ecoturismo pode 

contribuir para a geração de empregos no turismo e nos setores econômicos 

auxiliares a ele. A criação de micro e pequenas empresas contribuem tanto para 

essa geração, como para a diversificação da economia local, baseada em atividades 

agrícolas, especialmente na agricultura, na maioria das áreas.  

O aumento da circulação da renda nos destinos, decorrentes do aumento do 

número de visitantes, da geração de empregos e de novos empreendimentos 

permite a melhoria da qualidade de vida das populações residentes nos mesmos. 

Para receber os visitantes, é preciso investir no desenvolvimento e / ou na 

melhoria da infra-estrutura de transportes, comunicação, iluminação e saneamento 

etc do centro receptor, que também poderão ser usufruídos pelos moradores locais. 

Tais condições econômicas favoráveis decorrentes do ecoturismo contribuem, 

ainda, para a fixação da população na localidade, evitando o êxodo rural. Com a 

geração de empregos, a melhoria da infra-estrutura local e do padrão de vida, esses 

moradores tendem a permanecer em seus locais de origem, não sendo obrigados a 

procurar em outras localidades melhores oportunidades de vida e de trabalho.   



 

Em contrapartida, a visitação desordenada das áreas naturais pode ser 

economicamente desfavorável a elas. A ocorrência e instalação de segundas 

residências, casas de veraneio prejudicam a ocupação dos espaços por parte dos 

residentes locais e de certa forma os impede de usufruir de possíveis fontes de 

renda. Pode haver, também, uma forte especulação imobiliária, segregando a 

própria população e contribuindo, ainda mais, para a ocupação irregular dos solos. 

O aumento do fluxo turístico nessas áreas pode gerar inflação dos preços de 

vários produtos e serviços das localidades que as abrigam. Essa elevação de preços 

pode acarretar, conseqüentemente, um aumento do custo de vida local, tornando-se 

inviável sua manutenção por parte das comunidades receptoras. 

Desvios dos recursos econômicos gerados pela localidade receptora é outro 

efeito do ecoturismo. Isso ocorre por meio do envio de divisas para fora de tais 

localidades, com o pagamento de trabalhadores de outros lugares e pela compra de 

produtos em outras regiões diversas da localidade, por exemplo. 

A figura 4 apresenta os principais efeitos socioculturais do ecoturismo. 

 

IMPACTOS SOCIOCULTURAIS 

POSITIVOS 

IMPACTOS SOCIOCULTURAIS 

NEGATIVOS 

Valorização da herança cultural 

material e imaterial (costumes, festas, 

danças, artesanato, culinária etc.); 

Relacionamento precário entre turistas e 

moradores, gerando conflitos e tensões; 

Orgulho Étnico; Descaracterização da vida social local; 

Resgate e perpetuação de atividades 

e costumes típicos da comunidade; 

Surgimento ou agravamento de problemas 

sociais, como uso de drogas, prostituição 

e violência; 

Fortalecimento dos vínculos familiares 

e comunitários; 

Degradação do patrimônio histórico e 

cultural; 

Conservação de locais históricos e dos 

recursos culturais; 

Descaracterização do costumes locais; 

Intercâmbio Cultural; - 

Figura 4: Quadro dos Impactos Socioculturais do Eco turismo 
Fonte : Elaboração própria 
 

 



 

Ao desfrutar dos recursos históricos e culturais da região receptora, o 

ecoturismo necessita que estes estejam conservados e, em contrapartida, cria 

mecanismos para que tal conservação ocorra, como a conscientização de todos os 

envolvidos e as rendas advindas das taxas que são pagas para acessar aos 

atrativos, que podem ser usadas na restauração dos mesmos, por exemplo. Há, com 

isso, a valorização da herança cultural material e imaterial e, em conseqüência, o 

despertar do orgulho étnico, do sentimento de pertencimento àquele lugar e / ou 

cultura. 

Por outro lado, essa valorização faz com que aumente a consciência sobre a 

importância da conservação de tais recursos. Nesse sentido, própria população 

começa a cuidar, a fiscalizar e a exigir das autoridades públicas e outras ações que 

permitam tal conservação. Em muitos lugares verifica-se, ainda, um resgate e 

conseqüente perpetuação das atividades e costumes típicos da comunidade anfitriã, 

favorecendo o fortalecimento de laços afetivos, familiares e comunitários.  

O contato entre pessoas de várias e diferentes culturas originários da prática 

do ecoturismo possibilita o intercâmbio cultural entre elas, sem que haja 

sobreposição de uma sobre a outra, alienação e / ou arrogância cultural. Esse é um 

tipo de relacionamento que permite a troca de aprendizado, experiências e 

costumes, contribuindo para o fortalecimento e disseminação da identidade local. 

Contudo, o relacionamento distante, precário e não integrador entre visitantes 

e moradores pode gerar conflitos e tensões, além da descaracterização da vida 

social local. Uma relação apenas de cliente-vendedor faz com que a experiência 

ecoturística seja artificial para os turistas-clientes e maléfica para os moradores-

vendedores, podendo haver sobreposição da cultura externa e, por conseguinte, 

incorporação de elementos pertencentes a tal cultura por parte da população local. 

O visitante não consciente dos efeitos que pode provocar sobre a área pode, 

ainda, provocar a degradação do patrimônio histórico e cultural, com condutas 

lesivas a tais recursos.Dentre os comportamentos de risco, destacam-se a quebra 

de objetos e parte de construções de grande relevância para o local e o 

desaparecimento de alguns desses objetos, levados com lembrança da viagem.  Na 

localidade pode ocorrer, também, o surgimento e / ou agravamento de problemas 

sociais, tais como o uso de drogas, prostituição e violência. 

Na figura 5 podem ser observados os impactos ambientais decorrentes do 

ecoturismo. 



 

 

IMPACTOS AMBIENTAIS 

POSITIVOS 

IMPACTOS AMBIENTAIS 

NEGATIVOS 

Diminuição do impacto sobre o 

patrimônio natural; 

Aumento da geração de lixo, esgoto e 

problemas com saneamento básico. 

Criação de alternativas de arrecadação 

para as unidades de conservação; 

Prejuízos aos hábitos alimentares, aos 

ciclos de reprodução, migração etc das 

espécies; 

Aumento da consciência da população 

local e dos turistas sobre a necessidade 

de proteção do meio ambiente; 

Desmatamento; 

Auxílio na conservação das áreas 

naturais; 

Introdução de espécies animais e 

vegetais exóticos; 

Conservação da biodiversidade; Ocupação inadequada do solo; 

Criação de novas áreas protegidas; Poluição sonora e visual; 

Melhoria da infra-estrutura nas áreas 

naturais; 

- 

Maior fiscalização por parte dos 

moradores, visitantes e autoridades. 

- 

Figura 5: Quadro dos Impactos Ambientais do Ecoturi smo 
Fonte:  Elaboração própria 

 

 

As atividades ecoturísticas de educação, interpretação e apreciação 

ambiental contribuem para o aumento e disseminação da consciência ambiental 

entre moradores e turistas, havendo, assim, uma maior fiscalização por parte deles e 

das autoridades locais acerca das ações governamentais e da conduta dos 

visitantes perante o meio ambiente. Como resultado, tem-se o aumento da 

conservação dessas áreas naturais e de seus ecossistemas. 

Tal consciência ambiental faz com que os visitantes e moradores, por sua 

vez, tenham comportamentos menos lesivos no desenvolvimento de suas atividades, 

diminuindo o impacto que eles podem causar no patrimônio natural local. 

Com o aumento da demanda para essas regiões, é preciso que elas tenham 

infra-estrutura para recebê-la e, ao mesmo tempo, preservar a natureza. Sendo 



 

assim, uma infra-estrutura turística básica – centro de visitantes, museus, 

estacionamento, local para alimentação etc é criada ou melhorada visando atingir 

tais objetivos. Essa infra-estrutura, no entanto, deve ser compatível com as 

características o ambiente natural.  

O ecoturismo pode criar, também, mecanismos para que as áreas naturais se 

auto financiem, tendo fontes de recursos e renda para a manutenção de suas 

atividades e, especialmente para a sua conservação. Dentre os principais 

mecanismos, há a cobrança de ingressos; a venda de objetos referentes à área e 

suas características relevantes e doações de visitantes. O sucesso do ecoturismo 

como alternativa a preservação das áreas naturais pode incentivar a criação de 

novas unidades de conservação, favorecendo a conservação da natureza. 

A visitação desordenada e não planejada, no entanto, pode ser fatal à 

preservação da biodiversidade. A grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo 

em áreas frágeis pode provocar desmatamento, aumento da geração de lixo e 

esgoto e poluição nesses locais, além de perturbar as espécies de animais. 

A instalação de uma infra-estrutura em desacordo com as características do 

meio ambiente local e suas paisagens acarreta poluição visual, assim como o 

elevado fluxo de veículos provoca poluição sonora e do ar.  Pode ocorrer, ainda, o 

uso inadequado das áreas, com a disposição de estacionamento, alojamentos e 

outros equipamentos em locais impróprios, que prejudicam a fauna e a flora. 

Esse cenário contribui para a degradação das áreas naturais e traz danos ao 

equilíbrio ecológico local, podendo haver mudanças nos hábitos alimentares, nos 

ciclos de reprodução e de migração, a fuga e / ou o desaparecimento de algumas 

espécies da fauna, dentre outros prejuízos.   

A ferramenta, portanto, para a redução e / ou minimização dos impactos 

negativos e para a otimização dos efeitos positivos causados pela causados pelas 

visitações é um adequado e participativo planejamento do ecoturismo. O 

planejamento de áreas naturais é um tipo de planejamento que requer a participação 

comunitária em todas as etapas, que considera as fragilidades e o limite de carga 

desses ambientes e que permite a preservação, em longo prazo, da natureza. O 

planejamento do ecoturismo, assim sendo, é o principal mecanismo para alcançar o 

desenvolvimento sustentável dos centros receptores.  

 

 



 

2.2 SISTEMA DE MONITORAMENTO DO IMPACTO DA VISITAÇÃO 

 

 

Qualquer tipo de contato do homem com a natureza gera, por menor que 

seja, impacto nessas áreas. A intensidade desses impactos será diretamente 

proporcional à intensidade e tipo de contato.Assim, “qualquer nível de presença 

turística poderá causar impactos, mas há um limite de presença de visitantes além 

do qual os impactos tornam-se inaceitáveis” (DIAS, 2003, p.82). 

Embora a natureza tenha uma capacidade de auto-regeneração, há danos 

que são irreversíveis. Assim, o planejamento do ecoturismo deve reconhecer que, 

tanto os recursos naturais, como os construídos, possuem limites para absorver os 

visitantes que, quando, ultrapassados podem provocar a degradação dos mesmos e 

uma má qualidade da experiência turística para os turistas. 

Por isso, como forma de controlar esses impactos, deve-se criar, como etapa 

do processo de planejamento do ecoturismo, no qual se avalie constantemente o 

desenvolvimento da atividade e as mudanças no meio ambiente, bem como, se 

estabeleça uma capacidade de carga para tais áreas. Esse sistema deve ser capaz 

de detectar mudanças nos ecossistemas e evitar problemas futuros. 

Segundo a WWF – Brasil (2003, p.316), 

 

no monitoramento e manejo de impactos de visitação, o esforço dos 
responsáveis pela gestão deve ser voltado para a antecipação e prevenção 
de problemas. Por meio do acompanhamento criterioso e sistemático de 
alterações observáveis no meio visitado e, seu controle, espera-se que 
problemas maiores, mais complexos e pouco perceptíveis sejam detectados 
com maior facilidade.   

 

Esse sistema de monitoramento deve ser: 

• prático: os procedimentos e instrumentos usados para sua 

implementação devem ser o mais simples possível; 

• dinâmico: a adequação do sistema de acordo com as informações e 

aprendizado gerados por sua aplicação deve ser fácil, simples e 

contínua; 

• acessível: todos os envolvidos com a implementação do sistema 

devem ter acesso às informações geradas por ele; 



 

• focalizado no manejo da visitação e não em pesquisas em geral: os 

procedimentos usados na visitação devem garantir a conservação da 

diversidade biológica local; 

• gerador de informações cumulativas: o objetivo desse sistema é 

observar mudanças de um mesmo elemento ao longo dos anos, 

devendo, portanto, gerar informações constantemente; 

• sistematicamente organizado: os dados e informações devem ser 

organizados de forma que não se misturem e / ou percam; 

• de aplicação imediata: os sistema dever ser criado e prontamente 

aplicado, sem estar condicionado à realização de pesquisas prévias ou 

do alcance de condições ótimas de gestão.  

 

   Os métodos de monitoramento e manejo de impactos da visitação de áreas 

naturais, no entanto, ainda estão em fase de elaboração e teste tanto no Brasil, 

como no mundo todo. Alguns desses métodos são complementares, podendo 

compor um mesmo sistema de monitoramento. Dentre os mais usados e que podem 

fazer parte do mesmo sistema, destacam-se (WWF –  Brasil, 2003, p.317): 

• Limites de Mudança Aceitável ou LAC; 

• Capacidade de Carga de Visitação; 

• Manejo de Impacto de Visitação ou VIM; 

• Monitoramento e Avaliação de Projetos. 

 

Limite de Mudança Aceitável (LAC) 

 

 

Esse método foi desenvolvido para o Sistema Florestal dos Estados Unidos, 

em 1985 e baseia-se no princípio de que qualquer ação de manejo e uso de um 

ambiente natural necessariamente gera alterações nele. O objetivo do gestor, nesse 

sentido, é manter essas alterações dentro de parâmetros aceitáveis, já que não seria 

possível evitá-las nem eliminá-las. 

Todo sistema de monitoramento de impactos estabelece indicadores para 

acompanhar as alterações nas áreas e cujo objetivo é facilitar a percepção e 



 

controle dos impactos indesejados que estejam diretamente relacionados com a 

atividade turística. 

O LAC, assim sendo, consiste na determinação de parâmetros aceitáveis de 

impactos para cada indicador, por exemplo, a quantidade de lixo encontrada em 

determinada trilha (indicador) não pode exceder até 30 litros por semestre 

(parâmetro) para não prejudicar o meio ambiente. 

Esse método estabelece limites de impactos dentro dos quais não há danos 

irreversíveis ao meio ambiente e, por isso, são aceitáveis, admissíveis. Para facilitar 

a compilação dos dados e a visualização das informações geradas por eles, deve 

haver apenas um parâmetro por indicador. 

 

 

Cálculo da Capacidade de Carga 

 

 

Uma das principais ferramentas usadas para garantir que a visitação não 

cause lesões irreversíveis no meio ambiente natural é a determinação da 

capacidade de carga desse meio, entendida como a “capacidade máxima de uso 

que uma trilha ou local visitado pode receber sem correr riscos elevados de gerar 

danos irreversíveis ou impactos inaceitáveis no ambiente natural” (WWF – Brasil, 

2003, p.327).  

Essa capacidade de carga é definida com base no n° de visitas e não no n° 

de visitantes, posto que não importa quantas pessoas visitaram a área e sim quantas 

vezes ela foi visitada. Assim de acordo com a WWF – Brasil (2003, p.328), “do ponto 

de vista da capacidade de carga, todos os eventos são considerados visitas”. 

A capacidade de carga pode ser definida em três etapas (WWF – Brasil, 

2003, p.328): 

 

 

 



 

a) Determinação da Capacidade de Carga Física (CCF): 

Delimita a capacidade máxima de visitas de uma trilha com base em seu 

comprimento, distância entre grupos e no período em que a trilha fica aberta à 

visitação e é calculada por meio da fórmula (Figura 6): 

 

 
                                Figura 6: Fórmula p ara calcular a CCF 
                                Fonte: WWF – Brasil, 2003. 

  

Onde: 

• S – superfície total da trilha, correspondendo à distância total entre o 

começo e o final da trilha. 

• S.V. – superfície ocupada por um visitante, sendo 1 m linear o padrão 

mais usado, somado do espaço ideal entre grupos de 10 pessoas, de 

maneira que um grupo não interfira no outro.  

• T – tempo total que a área fica aberta para visitação pública. 

• T.V. – tempo necessário para percorrer toda a trilha. Para as trilhas de 

ida e volta, conta-se somente o trecho de ida porque assim conta-se a 

superfícies da trilha apenas uma vez. 

 

Esse intervalo varia conforme o tamanho do grupo e os objetivos da visitação 

em cada trilha, mas, em geral, estima-se que a distância mínima entre grupos de 10 

pessoas deve ser de 100m. Assim, “cada pessoa ocupa 1m linear adicionado de 10 

m referentes a 100m do grupo dividido pelo n° de pe ssoas no grupo, ou seja, 10” 

(WWF – Brasil, 2003, p.329). Cada visitante, dessa forma, ocupa 11m linear. 

A medida da superfície ocupada pelos visitantes (S.V.) deve ser estimada 

pelos gestores da área de acordo com sua experiência no local. Os gestores de 

áreas que já tenham atividade de visitação ocorrendo e os guias locais, por sua vez, 

sabem a média aproximada de duração que a maioria dos visitantes leva para 

percorrer a trilha. Essas estimativas são feitas considerando-se a velocidade do 



 

público preferencial da trilha e as paradas necessárias para a interpretação 

ambiental, descanso e outras atividades.  

 

b) Determinação da Capacidade de Carga Real (CCR) 

“A CCR reduz a CCF com base em diversos fatores limitantes do ambiente ou 

específicos de cada área” (WWF – Brasil, 2003, p.329), sendo calculada pela 

seguinte fórmula (Figura 7): 

 

 
                               Figura 7: Fórmula pa ra calcular a CCR  
                               Fonte: WWF – Brasil, 2003. 

 

Onde: 

• FL1 a FLn – são os fatores limitantes da capacidade de carga física, 

restringindo o n° de pessoas que terão acesso a det erminada trilha 

Esses fatores podem ser biológicos, como distúrbios na fauna, vulnerabilidade 

à erosão etc; ambientais, como intensidade do sol, precipitações, marés etc e de 

manejo, como o fechamento para manutenção etc. Eles são calculados de acordo 

com a fórmula (Figura 8): 

 

 
      Figura 8: Fórmula para calcular 
                      os fatores limitantes 

                                                Fonte: WWF – Brasil, 2003. 

 

Onde: 

• q.l. – é a quantidade limitante do fator, por exemplo horas de sol 

intenso por mês ou por ano, período de reprodução de aves e outros 

animais etc. 



 

• Q.T. – é a quantidade total na qual se considera o fator limitante, como 

o total de metros da trilha, total de horas por mês e por ano que a área 

fica aberta etc. 

 

No cálculo de tais variáveis deve-se usar a mesma unidade de medida e, no 

caso das medidas de tempo, usa-se, preferencialmente, o n° de horas que área está 

aberta à visitação durante o ano. O resultado final representa a porcentagem que 

determinado fator diminui a capacidade de carga física da trilha. 

Contudo, a elaboração de uma grande quantidade de fatores limitantes pode 

reduzir tanto a capacidade de carga da trilha, que inviabilizará a atividade de 

visitação. A equipe responsável pelo sistema de monitoramento de impactos, por 

isso, deve selecionar fatores que realmente implicam nessa redução por exigirem 

seu fechamento periódico (épocas de reprodução, etc), por tornarem a visitação 

impossível (chuvas torrenciais, calor excessivo etc) ou por dificultarem o acesso a 

ela (declividade etc). Geralmente usa-se entre 4 e 7 fatores limitantes. 

A capacidade de carga real representa a media de visitação para o ano todo, 

podendo ser calculada, segundo a gravidade do fator limitante, de duas formas: 

baseada no fechamento total da área durante determinados períodos ou ser 

diferenciada para períodos diferentes do ano. 

O cálculo baseado no fechamento total da área durante períodos de tempo é 

usado quando houver um fator tão limitante que, para garantir a preservação do 

local, é melhor suspender, temporariamente, a visitação. Com isso, os cálculos 

baseiam-se no período no qual a área fica aberta ao público. 

A adoção de níveis de visitação diferenciados por períodos do ano, por sua 

vez, é usada para áreas que não têm condições de desenvolver um sistema de 

monitoramento de impacto. Nesse caso, a capacidade de carga efetiva deverá ser 

calculada, também, para cada período.  

 

 

 

 



 

c) Determinação da Capacidade de Carga Efetiva (CCE) 

A determinação da CCE considera que as áreas naturais possuem outros 

objetivos e atividades, além da visitação pública e que são gravemente afetados 

quando todos os recursos humanos, físicos e financeiros disponíveis são orientados 

e consumidos apenas para o manejo da visitação. 

Calcula-se a CCE conforme a fórmula (Figura 9): 

 

 
                                              Figur a 9: Fórmula para calcular a  
                                                              CCE 
                                              Fonte : WWF – Brasil, 2003. 
 

 

Onde:  

• CM – corresponde a capacidade de manejo da área, representada pela 

porcentagem da capacidade instalada – recursos humanos, 

equipamentos e infra-estrutura disponíveis na área - em relação à 

capacidade adequada – os recursos necessários para a 

implementação da visitação na área. O cálculo é feito por meio da 

seguinte fórmula (Figura 10): 

 

 
                                   Figura 10: Fórmu la para calcular a Capacidade  
                                                     de Manejo 
                                   Fonte: WWF – Brasil, 2003. 
 
 

Caso uma área possua um sistema de trilhas, as quais se tenham acesso 

pela mesma entrada, o monitoramento de todas as trilhas deve ser feitos com base 

no valor da CCE de apenas uma trilha, geralmente, a que possui CCE mais baixa. 



 

Isso porque, uma vez que o visitante tenha passado pelo ponto de controle, não se 

pode impedir que ele visite as demais trilhas. 

A ultrapassagem dos limites de capacidade indica que pode estar ocorrendo 

mudanças no ambiente natural e, por isso, são necessárias mediadas corretivas de 

manejo e, em alguns casos, um novo cálculo da capacidade de carga da área.  

 

Manejo de Impacto de Visitação (VIM) 

 

Esse método foi desenvolvido, também, nos Estados Unidos em 1990 e 

aplicado, principalmente, em seus parques nacionais. Baseia-se no mesmo princípio 

do LAC de que, qualquer ação de manejo ou uso em área natural gera, por menor 

que seja, obrigatoriamente alterações nas mesmas e que o ambiente natural possui 

uma relativa capacidade de regenerar-se, desde que não ocorram danos ecológicos 

e biológicos significativos. 

Os pesquisadores que desenvolveram esse método concluíram que os 

impactos no meio ambiente são, na maioria deles, identificados por uma relação 

entre vários fatores e não por apenas uma variável isolada. Além disso, algumas 

atividades geram impactos mais rapidamente que outras e a forma como são 

praticadas também pode acelerar ou desacelerar o processo de degradação. Os 

impactos da visitação são influenciados, ainda, por características específicas de 

cada área, como a topografia, o solo etc. 

 O VIM, assim sendo, estabelece mecanismos e procedimentos para fazer do 

manejo da visitação um processo dinâmico para diagnosticar impactos e facilitar a 

tomada de decisões. Seu objetivo, portanto, é determinar variáveis e padrões para o 

estabelecimento dos parâmetros aceitáveis de mudança, quantificando e / ou 

qualificando, dentro de um período de tempo, cada indicador, conforme os objetivos 

gerais e específicos de uso e do ecoturismo na área. 

 

 

 



 

Monitoramento e Avaliação de Projetos 

 

 O Monitoramento e Avaliação de Projetos é um método que permite a 

sistematização da coleta e registro de dados de maneira contínua e confiável e, 

como conseqüência, possibilita a identificação de problemas potenciais e efetivos 

referentes à visitação. É constituído por uma tabela, a Matriz de Monitoramento, que 

detalha o que se deve acompanhar, onde, quando e os responsáveis e é 

complementada por formulários para tal coleta e registro. 

Sua principal função é organizar visualmente todas as informações sobre a 

área de visitação sendo composta por elementos da etapa de planejamento e de 

monitoramento. Os elementos da fase de planejamento que formam a Matriz de 

Monitoramento são (Figura 11): 

• objetivos gerais do uso da área; 

• objetivos específicos dos uso da área e de suas trilhas; 

• indicadores de monitoramento dos impactos; 

• parâmetros aceitáveis de impactos; 

 

 
            Figura 11: Modelo da Matriz de Monitora mento com elementos da  

 fase de planejamento 
            Fonte: WWF – Brasil, 2003. 

 

Os elementos da etapa de monitoramento que formam tal matriz, por sua vez, 

são (Figura 12): 



 

• localização dos pontos de monitoramento; 

• valor de inicio de monitoramento; 

• número da ficha de coleta que é levada a campo; 

• responsáveis envolvidos no monitoramento; 

• freqüência mínima de coleta (período que os dados devem ser 

coletados); 

• data de análise para avaliação dos dados; 

• número do documento com decisões de manejo. 

 

          
           Figura 12: Modelo da Matriz de Monitoram ento com elementos da fase de  

monitoramento 
           Fonte: WWF – Brasil, 2003. 
 

A avaliação dos dados deve ser feita todas as vezes que os responsáveis, ao 

voltarem a campo, notarem que algum limite aceitável de impacto foi extrapolado e, 

pelo menos, uma vez por ano, como forma de monitoramento constante. 

Esse sistema de monitoramento, assim, deve ser formado pelas quatro 

formas de controle de impactos citadas anteriormente e deve possuir as seguintes 

etapas (WWF – Brasil, 2003, p.319): 

1. Montagem da equipe que será responsável pelo Sistema de Monitoramento 

dos Impactos da Visitação, devendo ser formada por profissionais de diversas áreas 

ligadas ao meio ambiente; 

2. Revisão da legislação ambiental e das políticas ambientais e de turismo 

referentes a área; 



 

  3. Análise ou elaboração dos objetivos gerais para o uso da área e dos 

objetivos específicos para o ecoturismo e definição dos objetivos específicos para 

cada trilha e local de visitação; 

4. Determinação dos indicadores para o monitoramento de cada área, 

devendo ser claros, específicos, práticos e relevantes; 

5. Determinação dos parâmetros de impactos aceitáveis para cada indicador 

(LAC); 

6. Determinação da capacidade de carga; 

7. Elaboração da Matriz de Monitoramento, incluindo os instrumentos de 

coleta e reunião de dados; 

8. Coleta de dados iniciais para o monitoramento de todos os indicadores; 

ajuste dos instrumentos de coleta e realização da primeira etapa do treinamento dos 

responsáveis pelo manejo; 

9. Comparação dos dados coletados e compilados com os parâmetros 

aceitáveis de impactos definidos. 

10. Treinamento dos responsáveis para implementação do sistema. 

 

O monitoramento dos impactos da visitação e a determinação da capacidade 

de carga são instrumentos imprescindíveis ao desenvolvimento do turismo 

sustentável em áreas naturais, posto que, além de detectarem possíveis mudanças 

provenientes da atividade, eles permitem seu controle e prevenção. Ademais, essa 

organização e prevenção de problemas garantem uma experiência turística 

satisfatória para quem visita a área. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

 

As unidades de conservação são áreas de extrema importância para a 

preservação e manutenção da biodiversidade do planeta. Sua criação visa garantir, 

ao mesmo tempo, um uso responsável, planejado e sustentável da área; o acesso 

de todas as pessoas as mesmas e a conservação de suas características naturais 

relevantes. 

Por biodiversidade ou diversidade biológica entende-se: 

 
 

A variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, 
dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo 
ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas  
(SNUC, 2000, art. 2°, § 3°). 
 
 

A biodiversidade é a responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos 

ecossistemas. Cada espécie tem um papel funcional para o ecossistema, o que 

contribui para esse equilíbrio. Além disso, ela possui um intenso valor econômico 

para a sociedade, sendo a base das atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras, 

florestas e da indústria da biotecnologia. Muitas espécies são usadas diretamente 

pela sociedade, como alimentos ou matérias primas para a produção de bens e 

outras, ainda não conhecidas em profundidade pela ciência e pelo Homem, poderão 

ter um uso futuramente. 

O Brasil possui uma área de 8,5 milhões de km² englobando varias zonas 

climáticas, tais como o tropico úmido no norte, o semi-árido no nordeste e as áreas 

temperadas no sul. (IBAMA, 2008). Tal fato contribui para as diferenças ecológicas, 

originando diferentes biomas: a Amazônia – maior floresta tropical do mundo, a Mata 

Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, os Pampas, o Pantanal - maior planície inundável 

do mundo - e a Zona Costeira (Figura 13): 



 

 
   Figura 13: Mapa da cobertura vegetal dos biomas brasileiros  

 Fonte: IBGE (2008) 
 

Como conseqüência dessa variedade de biomas, o país apresenta fauna e 

flora riquíssimas, com mais de 20% do número total de espécies do planeta (MMA, 

2008). Há espécies exclusivas (endêmicas) e outras plantas de importância 

econômica mundial, como o abacaxi, o amendoim, a castanha do Pará, a mandioca, 

o caju e a carnaúba. 

Para a economia brasileira, a biodiversidade também apresenta grande 

relevância. O setor da agroindústria representa cerca de 40% do Produto Interno 

Bruto (PIB) brasileiro, o setor florestal cerca de 4% e pesqueiro 1%. Ademais, 31% 

das exportações brasileiras são produtos da diversidade biológica, especialmente o 

café, a soja e a laranja. As atividades de extrativismo florestal e a pesca empregam 

mais de três milhões de pessoas e o álcool da cana-de-açúcar, a lenha e o carvão 

derivados da floresta equivalem a 30% da matriz energética nacional chegando, em 

algumas regiões, a atender a mais da metade da demanda local. (MMA, 2008).    

Dado o valor natural e econômico que a biodiversidade possui, nacional e 

mundialmente, faz-se necessário à adoção de formas de manejo que garantam a 

conservação e manutenção da mesma. De acordo com o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), entende-se por conservação da natureza: 



 

 
 

O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a 
manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do 
ambiente natural, para que possa produzir o maior beneficio, em bases 
sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 
necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a 
sobrevivência dos seres vivos em geral. (SNUC, Art. 2°, § 2°). 
 
 
 

Assim, políticas e ações de conscientização e educação ambiental devem ser 

desenvolvidas a fim de garantir o manejo sustentável do meio ambiente e, por 

conseguinte, sua preservação: “O conjunto de métodos, procedimentos e políticas 

que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da 

manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas 

naturais”. (SNUC, Art. 2º, § 5°). 

O Brasil possui, além de grande extensão territorial, belezas cênicas e 

riquezas culturais e históricas, uma das maiores biodiversidades do planeta. Suas 

regiões englobam vários e diferentes biomas, que se revelaram, ao longo dos anos, 

áreas com forte potencial turístico, como a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal e 

a zona costeira.  

Essas áreas são consideradas, no artigo n° 216 da C onstituição Federal de 

1988 (Brasil, 2008B), patrimônios naturais brasileiros, além de serem importantes 

bancos genéticos da biodiversidade tropical. Pela Constituição vigente, é um direito 

do povo ter um meio ambiente equilibrado e usufruir o mesmo sem degradá-lo, 

segundo o artigo 225: 

 
 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988). 
 
 

Ainda conforme o artigo citado, incube ao poder público preservar e restaurar 

os processos ecológicos; prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

preservar a variedade e integridade do patrimônio genético do país; fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; definir espaços 

territoriais e seus componentes a serem protegidos; exigir para a realização de obras 

e atividades potencialmente causadoras de impactos, estudo prévio de impacto 

ambiental; controlar a produção, a comercialização e o emprego de métodos, e 



 

substâncias que gerem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente e proteger a fauna e a flora de práticas que as coloquem em risco, 

provoquem sua extinção ou submetam os animais a crueldade. 

Assim, objetivando ordenar e monitorar o uso e a ocupação das áreas 

protegidas, o Governo Federal criou o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), por meio da lei n° 9.985 de 200 0, formado pelo conjunto de 

áreas protegidas transformadas em unidades de conservação (UCs) federais, 

estaduais e municipais, entendidas como: 

 

O espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção. (SNUC, 2000; art. 2º, inciso I). 
 

 

O SNUC foi a primeira normatização nacional das áreas naturais protegidas 
por lei e estabelece como objetivos principais: 

 

 
a) contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 

genéticos no território nacional e nas áreas jurisdicionais; 
b) proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 

nacional; 
c) contribuir para a preservação e restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais; 
d) promover o desenvolvimento sustentável a partir do uso dos recursos 

naturais; 
e) promover o desenvolvimento regional integrado com base nas práticas 

de conservação; 
f) proteger paisagens naturais e pouco alteradas, de notável beleza 

cênica; 
g) proteger as características excepcionais de natureza geológica, 

geomorfológica e, quando couber, arqueológica, paleontológica e 
cultura; 

h) proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 
i) incentivar atividades de pesquisa cientifica, estudos e monitoramento de 

natureza ambiental, sob todas as suas formas; 
j) favorecer condições para educação e interpretação ambiental e 

recreação em contato com a natureza e 
k) proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura 
e promovendo-as social e economicamente. (SNUC, 2000; art.4°). 

 
 



 

Devido à multiplicidade dos objetivos de conservação, O SNUC estabelece 

diversos tipos de unidades de conservação chamadas de categorias de manejo. 

Cada uma delas atende prioritariamente determinados objetivos, as quais estão 

agrupadas em dois grupos com características especificas: 

Grupo I – Unidades de Proteção Integral: objetivam preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos 

casos previstos em lei. O uso indireto é “aquele que não envolve consumo, coleta, 

dano ou destruição dos recursos naturais”. (SNUC, 2000. art. 2º,§ 9 º)  

Grupo II – Unidades de Uso Sustentável: objetivam compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais. O uso sustentável explora a área de forma a garantir a perenidade dos 

recursos naturais renováveis e dos processos ecológicos. 

O grupo das unidades de proteção integral é composto pelas seguintes 

categorias de unidades de conservação: 

 

a) Estação Ecológica – é uma área de domínio público que objetiva a preservação 

da natureza e a realização de pesquisas e que permitem as visitações públicas 

com fins educacionais; 

b) Reserva Biológica (RESBIO) – é uma área pública que objetiva a preservação 

integral do ecossistema e demais recursos naturais existentes em seus limites, que 

não tenham interferência humana direta ou modificações ambientais. Só é 

permitida a visitação pública com objetivos educacionais e para pesquisas 

cientificas, autorizadas pelo órgão responsável por sua administração; 

c)  Parque Nacional (PARNA) – é uma área pública que tem como objetivo a 

preservação dos ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica. 

Conforme disposto em seu Plano de Manejo e em seu regulamento interno, são 

permitidas as realizações de pesquisas científicas, de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação e turismo ecológico. Quando criado por 

Estado ou Município, serão chamados Parque Estadual e Parque Natural 

Municipal, respectivamente; 

d) Monumento Natural – é uma área pública ou particular que visa preservar os 

sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica e cuja visitação pública 



 

esta sujeita às condições estabelecidas no Plano de Manejo e no regulamento 

interno.  

e) Refúgio da Vida Silvestre - é uma área pública ou privada que objetiva proteger 

ambientes naturais nos quais existem e se reproduzem espécies ou comunidades 

da fauna local e da fauna residente ou migratória. A visitação pública está 

submetida às normas impostas pelo órgão administrador da área e àquelas 

dispostas no seu Plano de Manejo e no regimento interno (SNUC, 2000). 

 

De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente (2007), no ano de 2006 

o total de unidades de conservação de proteção integral chegou a 128, 

correspondendo a cerca de 331.334 Km² do território nacional. Assim, observa-se 

um aumento de 36% de tais áreas nesse período (Figura 14).  

 

 

 
 
             Figura 14 : Gráfico do crescimento do número de Unidades de Conservação  
                                 de Proteção Integr al no Brasil nos últimos 5 anos . 
             Fonte:  MMA, 2007. 
 
 
 

O grupo das unidades de uso sustentável, por sua vez, é formado pelas 

seguintes categorias de unidades de conservação: 



 

 

a) Área de Proteção Ambiental – é uma área extensa, formada por terras públicas 

e privadas, com certo grau de ocupação humana e atributos abióticos, bióticos, 

estéticos ou culturais importantes para a qualidade de vida e bem-estar da 

comunidade local. Objetiva proteger a biodiversidade, organizar o processo de 

ocupação e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais.A visitação e a 

pesquisa científica são estabelecidas e regulamentadas por seu órgão gestor, que 

presidirá, também, o Conselho Gestor da unidade. 

b) Área de Relevante Interesse Ecológico – é uma área de domínio público ou 

privado, de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana e com 

relevantes características naturais ou exemplares raros do bioma local. Seu 

objetivo é manter os ecossistemas importantes regional ou localmente e regular o 

uso admissível da área. 

c) Floresta Nacional (FLONA) – é uma área pública com cobertura florestal de 

espécies predominantemente nativas que visa ao uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais e a pesquisa científica. Só é permitida a permanência das 

populações tradicionais que habitarem o local quando da transformação em 

unidade de conservação. A visitação e pesquisa são permitidas e incentivadas 

desde que ocorram dentro das normas estabelecidas pelo órgão administrador, no 

Plano de Manejo e no regulamento interno. Quando criado por Estado ou 

Município, serão chamados, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta 

Municipal. 

d) Reserva Extrativista – é uma área de domínio público usadas por populações 

extrativistas tradicionais, cuja sobrevivência baseia-se no extrativismo, na 

agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, sendo 

proibidos a exploração dos recursos minerais, a caça e a extração de madeira. Seu 

objetivo é proteger os meios de vida e a cultura dessas populações tradicionais e 

assegurar o uso sustentável dos recursos naturais existentes. O uso da área é 

concedido a tais populações e a visitação e pesquisas são permitidas desde que 

ocorram que estejam dentro das normas estabelecidas pelo órgão administrador, 

no seu Plano de Manejo e no regulamento interno.   

e) Reserva da Fauna – é uma área natural pública com populações de animais de 

espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, que permitem 

a realização e estudos técnico-cientificos acerca do manejo sustentável dos 



 

recursos faunísticos. A visitação é permitida desde que esteja de acordo com o 

Plano de Manejo e o regulamento interno da área e que seja compatível com o 

objetivo da conservação, sendo proibido, portanto, a caça amadora ou profissional. 

f) Reserva de Desenvolvimento Sustentável – é uma área domínio público que 

abriga populações tradicionais, cuja subsistência esta baseada em sistemas 

sustentáveis de exploração de recursos naturais. Esses sistemas foram 

desenvolvidos e passados por várias gerações e adaptados às condições 

ecológicas locais a fim de contribuírem na preservação e manutenção da 

diversidade ecológica. Seu objetivo é preservar a natureza e garantir a reprodução 

e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais 

dessas populações tradicionais e valorizar, conservar e aperfeiçoar o 

conhecimento e técnicas de manejo do ambiente usadas pelas populações 

tradicionais. O uso das áreas por elas ocupadas será regulado conforme o art. 23 

do SNUC e em regulamentação especifica. A visitação e as pesquisa devem 

ocorrer de acordo com o Plano de Manejo e set compatíveis com os interesses 

locais. A exploração de componentes dos ecossistemas deve ocorrer com base na 

sustentabilidade. 

g) Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) – é uma área particular, 

gravada com perpetuidade, que objetiva conservar a diversidade biológica local. 

Esse gravame constará em um termo de compromisso, no qual o proprietário da 

RPPN compromete-se em conservar os atributos naturais existentes. São 

permitidas a pesquisa científica e a visitação com fins turísticos, recreativos e 

educacionais. Os órgãos que integram o SNUC deverão prestar orientação técnica 

e cientifica ao proprietário na elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e 

Gestão da RPPN (SNUC, 2000).  

Pesquisas do Ministério do Meio Ambiente (2007) demonstram que, no 

período de 2002 a 2006, a quantidade de unidades de conservação de uso 

sustentável cresceu de 127 para 162, representando aproximadamente 364.692 Km² 

do território brasileiro e um aumento de 45% ( Figura 15).  



 

 
             Figura 15: Gráfico do crescimento do n úmero de Unidades de Conservação  
                               de Uso   Sustentável  no Brasil nos últimos 5 anos . 
             Fonte:  MMA, 2007. 
 

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é gerido pelo órgão central, 

por órgãos consultivos, deliberativos e executores de todas as esferas de governo. O 

órgão central é o Ministério do Meio Ambiente (MMA), que coordena todo o SNUC. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão consultivo e 

deliberativo, que acompanha a implantação desse sistema. Os órgãos executores 

são o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) e os órgãos estaduais e municipais ligados ao meio ambiente que 

implementam o SNUC, subsidiam as propostas de criação e administram as 

unidades de conservação conforme sus esfera de atuação. 

Para melhor administrar as unidades de conservação brasileiras, foi criado o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que tem como 

atribuições: 

 

 

 

 



 

a tarefa de apresentar e editar normas e padrões de gestão de unidades de 
conservação federais; de propor a criação, regularização fundiária e gestão 
das Ucs; e de apoiar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). O instituto deve ainda contribuir para a recuperação 
de áreas degradadas em unidades de conservação. Poderá fiscalizar e 
aplicar penalidades administrativas ambientais ou compensatórias aos 
responsáveis pelo não-cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção da degradação ambiental. (ICMBio,2008). 
 
 

A criação de unidades de conservação deve ser precedida e embasada por 

estudos técnicos e consultas públicas para que se possa determinar a localização, a 

dimensão e os limites mais adequados para área. A consulta consiste em reuniões 

públicas e outras formas de participação da população local e demais partes 

interessadas na criação da unidade. 

O ato de criação de unidades de conservação deve conter sua denominação, 

que lembre sua característica mais marcante; a área abrangida; o órgão 

administrador; a população tradicional beneficiária, nos casos das Reservas 

Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável; a população tradicional 

residente, nos casos de Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais e as atividades 

econômicas, de segurança e defesa nacional.  

As unidades de conservação do grupo de Proteção Integral devem dispor de 

um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável pela administração da 

área e formado por representantes de órgãos públicos ambientais das três esferas 

de governo e de área afins, como pesquisa cientifica, defesa nacional, educação, 

cultura e turismo; organizações da sociedade civil, como a comunidade científica, 

organizações não-governamentais ambientalistas atuantes na região e a 

comunidade local; proprietários de terras e populações tradicionais, nos casos 

específicos. 

As demais áreas poderão ter conselho consultivo ou deliberativo. Esse 

conselho, segundo previsto no art. 20 do Decreto n° 4340 de 2002 que regulamenta 

o SNUC, tem as seguintes funções: 

• Elaborar o regimento interno da área no prazo de noventa dias após a 

instalação da unidade de conservação; 

• Acompanhar a elaboração, implantação e revisão do Plano de Manejo 

da área; 



 

• Buscar integração da área com outras unidades de conservação, com 

espaços territoriais protegidos e com seu entorno; 

• Tentar compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais 

influentes na região; 

• Avaliar o orçamento e o relatório financeiro anual da unidade; 

• Opinar, no caso de Conselho Consultivo, ou ratificar, no caso de 

Conselho Deliberativo, a contratação e os dispositivos do termo de 

parceria com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – 

OSCIP; 

• Acompanhar a gestão da OSCIP; 

• Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de 

impacto sobre a unidade de conservação e suas zonas e 

• Propor diretrizes e ações para integrar e compatibilizar a relação com a 

população do entorno ou, em casos específicos, do interior da unidade 

de conservação. 

 

A OSCIP é uma organização que divide a gestão da unidade de conservação 

com o órgão responsável pela administração da área, “regulada por termo de 

parceria firmado com o órgão executor, nos termos da Lei n° 9.790, de 23 de março 

de 1999”. (Art. 21 do Decreto n°4.340/20002). 

Quando da criação de uma unidade de conservação houver residências no 

local não pertencente a populações tradicionais, estas deverão ser desapropriadas 

conforme dispor a lei de criação de cada área. As populações tradicionais são 

entendidas como aquelas cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 

complementarmente, na agricultura e na criação de animais de pequeno porte ou em 

sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo 

de gerações, adaptados ao contexto ecológico local e que contribuem para a 

manutenção da natureza. 

As populações tradicionais residentes nas Reservas Extrativistas e nas 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável, segundo disposto no art. 23 do SNUC, 

deverão participar da preservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade 

de conservação.  



 

Além disso, fica proibido o uso de espécies localmente ameaçadas de 

extinção e de práticas e atividades que danifiquem seus habitats e/ou impeçam 

regeneração natural dos ecossistemas. Outras normas e restrições deverão estar 

estabelecidas em seus Planos de Manejo e no contrato de concessão de direito de 

real uso firmado com as populações tradicionais. 

As populações tradicionais residentes em unidades cuja lei não permite sua 

permanência deverão ser indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes 

e realocadas pelo Poder Público para um local acordado pelas partes. Essas 

condições de permanência serão reguladas em um termo de compromisso, que será 

negociado entre o órgão executor e as populações, ouvido, também, o Conselho da 

unidade. 

Tal termo indicará as áreas ocupadas, as limitações necessárias para 

assegurar a conservação da área; os deveres do órgão executor relativos ao 

processo indenizatório; o prazo e as condições para o reassentamento. Além de 

garantir a preservação da área protegida, o termo não deve causar prejuízos aos 

modos de vida, as fontes de subsistência e aos locais de moradia dessas 

populações. 

Todas as unidades de conservação, em consonância com o SNUC, devem 

dispor de um Plano de Manejo, que deve ser elaboração no prazo de cinco anos 

contados a partir da data de sua criação. Como Plano de Manejo entende-se: 

 

um projeto dinâmico que determina o zoneamento de uma unidade de 
conservação, caracterizando cada uma de suas zonas e propondo seu 
desenvolvimento físico, de acordo com suas finalidades. Estabelece, desta 
forma, diretrizes básicas para o manejo da Unidade. (IBAMA, 2008). 

 

O Plano de Manejo é um instrumento de regulamentação de uso, ocupação e 

desenvolvimento das unidades de conservação, devendo abranger toda a área da 

unidade, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos. A zona de 

amortecimento corresponde ao entorno da unidade de conservação, onde as 

atividades sujeitam-se a normas e restrições especificas a fim de minimizar os 

impactos negativos sobre a área. Os corredores ecológicos são porções de 

ecossistemas ligando diferentes unidades de conservação, que permitem o fluxo de 

genes, o movimento da biota e, conseqüentemente, facilitam a dispersão de 



 

espécies, a recolonização de áreas degradadas e a manutenção de populações que 

precisam de áreas extensas para a sua sobrevivência.  

Os objetivos do Plano de Manejo são: 

• Levar as unidades de conservação a cumprir com os objetivos 

estabelecidos na lei de criação de cada uma delas; 

• Definir os objetivos específicos de manejo – “todo e qualquer 

procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade 

biológica e dos ecossistemas”.(SNUC, 2000. Art. 2º, § 8 º); 

•  Promover o manejo da área; 

• Estabelecer a diferenciação e intensidade de uso mediante o 

zoneamento da unidade, visando a proteção dos seus recursos mais 

relevantes; 

• Instituir, quando couber, normas e ações específicas objetivando 

compatibilizar a presença de populações residentes com os objetivos 

da área, até que sejam feitas sua indenização e realocação; 

• Promover a integração das comunidades do entorno e 

• Orientar a aplicação dos recursos financeiros destinados à unidade. 

 

Sua elaboração e desenvolvimento devem, portanto, abranger a participação 

da comunidade, levando em consideração suas necessidades e opiniões. Ademais, 

ele deve estar disponível a consulta pública e ser revisto periodicamente e, quando 

necessário, modificado.  

Algumas unidades de conservação integram a Reserva da Biosfera, 

reconhecida pelo Programa Intergovernamental “O Homem e a Biosfera – MBA” 

estabelecido pelo Órgão das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO). Para essa organização, a Reserva da Biosfera é: 

 

Um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa 
e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de 
preservação da diversidade ecológica, o desenvolvimento de atividades de 
pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das 
populações. (SNUC, 2000. Art. 41). 

 



 

Essas reservas formam uma rede mundial de áreas que tem como objetivo 

permitir o desenvolvimento da pesquisa cooperativa, conservar o patrimônio cultura 

e natural e promover o desenvolvimento sustentável. Assim, suas funções são: 

colaborar para a conservação da natureza; promover o desenvolvimento econômico, 

sócio-cultural e ecologicamente sustentável em níveis local, regional, nacional e 

global e apoiar projetos de educação ambiental, pesquisa e monitoramento.  

O Brasil possui seis Reservas da Biosfera que abrangem suas biorregiões 

mais importantes (Figura 16): 

• Reserva da Biosfera da Amazônia Central: 

• Reserva da Biosfera da Caatinga; 

• Reserva da Biosfera do Cerrado; 

• Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; 

• Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, parte 

integrante da Reserva da Biosfera da mata Atlântica; 

• Reserva da Biosfera do Pantanal.  

                   

 

Figura 16: Mapa das Reservas da Biosfera do Brasil 
                               Fonte: IBAMA (2008) 

 

As Reservas da Biosfera são constituídas por terras públicas ou privadas e 

dividas em divididas em áreas-núcleo, destinadas a proteção integral da natureza; 

zonas de amortecimento, onde são permitidas apenas atividades que não causem 

dano às áreas-núcleo e as zonas de transição, nas quais a ocupação e o manejo 



 

dos recursos naturais são planejados e conduzidos de forma participativa e com 

base na sustentabilidade. Elas são geridas por Conselhos Deliberativos, constituídos 

por representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da 

população residente. 

Quaisquer ações e atividades que possam causar danos à fauna, flora e 

outros atributos naturais das unidades de conservação e/ou suas instalações, zonas 

de amortecimento e corredores ecológicos são consideradas infrações e deverão ser 

julgadas com base na Lei de Crimes Ambientais, lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 

1998.  

Todo empreendimento que possa causar significativo impacto ambiental em 

áreas protegidas ou não, somente receberá a licença ambiental se o responsável 

pela obra se comprometer em apoiar a implantação e manutenção da unidade 

impactada. Esses impactos, entretanto, deverão ser comprovados por estudos de 

impactos ambientais e respectivo relatório - EIA/RIMA. Essa medida é denominada, 

no SNUC, compensação ambiental ou medida compensatória. 

De acordo com o art. 36 do SNUC, o montante dos recursos destinados pelo 

empreendedor não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos 

para a implantação do projeto. Esse texto é retificado pelo art. 31 do decreto que 

regulamenta o SNUC, decreto nº 4.340 prevendo que, “os percentuais serão fixados, 

gradualmente, a partir de meio por cento dos custos totais previstos para a 

implantação do empreendimento, considerando-se a amplitude dos impactos 

gerados [...]”. 

Além de expedir licenças ambientais, cabe ao órgão ambiental licenciador a 

avaliação dos possíveis impactos ambientais, a fixação do valor a ser pago pelo 

empreendimento e a definição das unidades de conservação que serão 

beneficiadas, mediante as propostas apresentadas no EIA/RIMA. Com o objetivo de 

analisar e propor a aplicação da compensação ambiental, para, posteriormente, a 

aprovação da autoridade competente, serão criadas câmaras de compensação 

ambiental, formada por representantes do referido órgão ambiental licenciador. 

A ordem de prioridade na aplicação dos recursos de compensação ambiental, 

segundo o art. 33 do Decreto 4.340, deverá ser: regularização fundiária e 

demarcação de terras; elaboração, revisão ou implantação do Plano de Manejo; 



 

aquisição de bens e serviços necessários á implantação, gestão, monitoramento e 

proteção da unidade, abrangendo sua zona de amortecimento; desenvolvimento de 

estudos necessários a criação de nova unidade de conservação e desenvolvimento 

de pesquisas para o manejo da área e sua zona de amortecimento. 

Atualmente, constam, no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, 

375 unidades de conservação, sendo 272 sob gestão federal, 80 unidades estaduais 

e 5 municipais. (MMA, 2007). Nos últimos quatro anos, o Governo Federal criou 20 

milhões de hectares de áreas protegidas. Sendo assim, há 100 milhões de hectares 

de unidades de conservação, equivalendo a 12% de todo o território nacional 

(IBAMA, 2007). 

Embora o Sistema Nacional de Unidades de Conservação seja uma das 

legislações ambientais mais avançadas que o Brasil possui, sua aplicação é apenas 

parcial.  Muitas dessas unidades de conservação ainda não possuem Planos de 

Manejo, mesmo passados cinco anos ou mais da criação das mesmas, tampouco 

Conselhos Participativos. Não há, portanto, mecanismos de regulamentação do uso 

e ocupação da área nem integração da comunidade local com a unidade.    

Muitas populações não tradicionais ainda residem dentro dessas unidades de 

conservação. Embora essas áreas já tenham sido contempladas com recursos da 

compensação ambiental, estes não foram aplicados na regularização fundiária, 

principal prioridade determinada pelo decreto de regulamentação do SNUC. As 

obras realizadas próximas a essas áreas de proteção também contribuem para o 

quadro de devastação. Muitos empreendimentos são construídos sem o devido 

licenciamento ambiental, causando relevantes impactos negativos na localidade.    

Outro importante fator de risco para a integridade dessas unidades é a falta 

de fiscalização devido à escassez de mão-de-obra qualificada e especializada. 

Surgem vários agravantes, como conseqüência desse problema, tais como a caça, a 

pesca e a extração ilegais de madeira; as queimadas para fazer pasto; 

acampamentos irregulares; lixo e ocupação irregular dentro da unidade e em sua 

zona de amortecimento.  

Esse cenário propício à degradação de áreas naturais, protegidas ou não, é 

decorrente do desinteresse pelos temas ambientais e da ineficiência da 

administração pública em todos os níveis de governo brasileiro.  



 

 

 

2.4 PARQUE NACIONAL 
 
 

A criação de parques nacionais, estaduais e municipais objetiva preservar 

seus ecossistemas naturais, de grande valor e importância ecológica e suas belezas 

cênicas, permitindo o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental e de recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. 

Dentre as áreas naturais protegidas do Brasil, os parques nacionais 

(PARNAS) são a principal categoria posto que, foi a partir de seu modelo que 

surgiram as demais categorias de unidades de conservação. O surgimento dos 

parques antecede a criação do SNUC, que criou e regulamentou as demais 

unidades. Quando criados pelos estados ou municípios, recebem a denominação de 

Parque Estadual e Parque Natural Municipal, respectivamente e são de posse e 

domínio públicos. 

Devido à suas dimensões territoriais e à variedade de atrativos cênicos, 

ecológicos e culturais, os parques são a categoria de unidade de conservação que 

mais despertam o interesse para a visitação pública. Por isso, o SNUC e o 

Regulamento de Parques Nacionais - Decreto Federal n°84.017/79 (BRASIL, 2008F) 

- prevêem a visitação nessas áreas, desde que compatíveis com os objetivos de 

cada parque, a partir dos seus regulamentos interno e plano de manejo. 

Conforme o Plano de Ação para Estruturação e Promoção do Turismo em 

Parques Nacionais (COSTA, 2002), elaborado pelos Ministérios do Turismo e do 

Meio Ambiente, os parques são fundamentais para o desenvolvimento do ecoturismo 

no país. Segundo aquele documento, 

 

muitos destinos “naturais se baseiam nas belezas e opções de recreação 
dos parques nacionais (...) Existem turistas que colecionam a visita em 
parques do mundo todo, outros que fazem seus roteiros de viagem com 
base nos parques nacionais. (...) No Brasil, recebemos cerca de 3 milhões 
de visitantes (2005) em 23 parques nacionais, sendo que 1 milhão visitou as 
Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu , e 1 milhão visitou o 
Cristo Redentor, no Parque Nacional da Tijuca. (COSTA, 2002. p.11) 
 
      



 

Dados do IBAMA (2007) demonstram que, nos últimos cinco anos, o número 

de visitantes em PARNAS aumentou em mais de 50%, de cerca de 1,9 milhões em 

2000 para 2,9 milhões em 2005. Esse crescimento se deve, principalmente, ao maior 

controle no número de visitantes, incremento e qualificação da infra-estrutura em 

alguns parques e maior interesse e divulgação dos destinos turísticos que envolvem 

essas áreas. 

Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), dentro do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), os benefícios econômicos do 

turismo em parques nacionais são bastante relevantes, dentre os quais destacam-

se: 

• a geração de emprego local, diretamente no turismo e nos diversos 

setores auxiliares; 

• a geração de divisas;  

• a diversificação da economia local, especialmente nas zonas rurais e 

no entorno do parque; 

• o estímulo ao melhoramento das infra-estruturas de transportes e 

comunicação locais, beneficiando, também, a população local; 

• a criação de infra-estrutura para recreação, que podem ser usados, ao 

mesmo tempo, pelas comunidades locais e pelos visitantes e 

• a criação de uma correta organização, que pode proporcionar um 

mecanismo de autofinanciamento para a manutenção do parque e que 

serve como ferramenta para a conservação de seu patrimônio natural. 

 

Os parques nacionais possuem um grande valor patrimonial para o país. Seus 

recursos podem ser usados na melhoria da qualidade de vida humana e como 

principal área para o desenvolvimento de um segmento turístico em constante 

crescimento no mundo atualmente, o ecoturismo.  

Essa categoria de unidade de conservação, no Brasil, é a única que possui 

uma regulamentação específica, além do SNUC; o Regulamento dos Parques 

Nacionais brasileiros, decreto n° 84.017/79 editado antes da Lei 9.985/00-SNUC, 

quando existia apenas a categoria de Parques Nacionais como áreas protegidas. 



 

Conforme dispõe aquele Regulamento, art.1° inc. 2°, os Parques Nacionais 

são “áreas geográficas extensas e delimitadas, dotadas de atributos naturais 

excepcionais, objeto de preservação permanente, submetidas à condição de 

inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo” (decreto n°84.017/79, art.1° inc. 2°). 

Serão considerados parques, portanto, as áreas que possuam ecossistemas 

totalmente ou pouco alterados pela ação do homem; que ofereçam interesse 

científico, cultural, educativo e recreativo; que tenham paisagens rurais de grande 

valor cênico; que tenham sido objeto, por parte da União, de medidas efetivamente 

tomadas para impedir ou extinguir as causas da alteração de suas características e 

que condicionem a visitação pública a restrições específicas. 

O uso das áreas destinadas tanto para a visitação como para outras 

atividades, contudo, deve respeitar a integridade dos ecossistemas existentes. Por 

isso, de acordo com o art.5° do Regulamento dos PARNAS, “serão elaborados 

estudos das diretrizes visando um manejo ecológico adequado e que constituirão o 

plano de manejo”. 

Ainda de acordo com aquele Regulamento, entende-se como plano de 

manejo “o projeto dinâmico que, utilizando técnicas de planejamento ecológico, 

determine o zoneamento de um Parque Nacional, caracterizando cada uma das 

suas zonas e propondo seu desenvolvimento físico, de acordo com suas finalidades” 

(Decreto Federal n°84.017/79, art.6°). 

O decreto de criação de um parque determinará o prazo dentro do qual o 

Plano de Manejo deve ser elaborado, aprovado e executado, devendo ser revisto a 

cada cinco anos e, se necessário, alterado.   

O zoneamento detalhado das áreas de um parque, determinado em seu plano 

de manejo, permitirá um uso mais adequado das mesmas, minimizando os impactos 

da ação do homem e, ao mesmo tempo, protegendo-nas. Esse zoneamento poderá 

conter no todo ou em partes, as zonas descritas nas páginas 36 e 37: intangíveis; 

primitivas; de uso extensivo; de uso intensivo; histórico-culturais; de recuperação 

natural e de uso especial. 

São proibidas, conforme determinação do Regulamento dos PARNAS, em 

quaisquer zonas de um parque, obras de barragens, hidrelétricas, de controle de 

enchentes, de retificação de leitos, de alteração de margens e aquela que possam 



 

alterar suas condições hídricas naturais, assim como obras de aterros, escavações, 

contenção de encostas ou atividades de correções, adubações ou recuperação dos 

solos. 

Além disso, não serão permitidos a coleta de frutos, sementes, raízes ou 

outros produtos, práticas de perseguição, apanha, coleta, aprisionamento e abate de 

espécies da fauna nem a pesca e a caça esportiva ou amadorista.  

O abandono de lixo, detritos ou outros materiais que possam prejudicar a 

integridade e atos que possam causar incêndios nas áreas do parque também não 

serão admitidos.Os dejetos, despejos e detritos oriundos das atividades permitidas e 

desenvolvidas nos parques, no entanto, deverão ser tratados e despejados além dos 

limites de sua área.  

De acordo com o art. 27 do Regulamento dos PARNAS, “só serão admitidas 

residências nos parques nacionais, se destinadas aos que exerçam funções 

inerentes ao seu manejo”. Sendo assim, essas residências deverão localizar-se nas 

áreas indicadas no plano de manejo de cada parque, preferencialmente em sua 

periferia e afastadas da zona intangível. 

Uma vez que estimulam e permitem a visitação pública, os parques nacionais 

deverão dispor de um centro de visitantes, localizado no local determinado no plano 

de manejo. Esse centro deve proporcionar o desenvolvimento de atividades de 

interpretação da natureza, com o objetivo de fazer com que os visitantes entendam a 

importância dos recursos naturais do parque. Para isso, o centro deve dispor de 

museus, salas de exposições e exibições. 

Locais destinados a acampamento, estacionamento, abrigo, restaurante e 

hotel, sempre que possível, deverão ser instalados fora do perímetro do parque. 

Para as atividades de apreciação da natureza e interpretação ao ar livre, deve haver 

trilhas, percursos, mirantes e anfiteatros nessas áreas. Tais atividades, no entanto, 

não devem perturbar tampouco degradar os ecossistemas existentes.    

O não cumprimento das normas dispostas no Regulamento dos Parques 

Nacionais acarretará em penalidades ao infrator, como multas, apreensões e 

embargos. As multas podem ser preventivas, referentes a ações ou omissões de 

que resulte perigo de dano ao ecossistema e a presença em locais proibidas ou 

repressivas, quando a ação ou omissão resulta em dano real a qualquer 



 

componente do parque: fauna, flora ou instalações físicas. Ela será fixa de acordo 

com a gravidade da infração e dos danos causados a área. 

A apreensão consiste na captura de armas, munições, material de caca ou 

pesca e do produto da infração, encontrados irregularmente no local. O embargo, 

por sua vez, é a interdição de obras ou iniciativas não autorizadas, que não 

obedeçam às prescrições regulamentadas ou que não estejam previstas no plano 

manejo da área. 

Para cada parque, no entanto, deverá ser baixado um regime interno que, em 

conformidade com o Plano de Manejo e com o Regulamento dos Parques Nacionais, 

regularizará situações peculiares. 

Conforme o documento “Diagnóstico da visitação em Parques Nacionais e 

Estaduais” elaborado pelo IBAMA, no ano de 2005, o Brasil possuía naquele ano, 52 

parques nacionais e cerca de 155 parques estaduais. Para esse órgão, os parques 

nacionais oficialmente abertos a visitação são aqueles que possuem um sistema de 

arrecadação de taxa de visitação, assim como requisitos mínimos de infra-estrutura 

para a realização desta atividade, como portaria, centro de visitantes, 

estacionamento, dentre outros. 

No entanto, há parques que não possuem plano de manejo nem a infra-

estrutura básica para receber visitantes, mas recebem um fluxo elevado de 

visitantes, tornando-se atrativos turísticos do País, como é o caso do Parque 

Nacional da Chapada Diamantina. Isso ocorre devido à facilidade de acesso, à 

divulgação de atrativos situados no entorno da unidade de conservação, à estratégia 

de desenvolvimento do turismo regionais e a dificuldades de fiscalização do IBAMA, 

dentre outros fatores. 

Dentre as atividades desenvolvidas nos parques, destacam-se aquelas 

relacionadas ao ecoturismo e ao turismo de aventura (Tabela 1). Essas atividades 

também são realizadas em parques estaduais e naturais municipais, mas com outros 

níveis de intensidade. 

 

 



 

Tabela 1: Ocorrência das atividades realizadas em parques nacionais – em 

percentual 

 

                                         Fonte:  MMA (2005) 

 

A cidade do Rio de Janeiro possui um parque nacional, três parques 

estaduais e trinta e seis parques naturais municipais (SMAC,2008): 

• Parque Nacional: Parque Nacional da Tijuca 

• Parques Estaduais: Parque Estadual da Chacrinha; Parque Estadual 

do Grajaú e Parque Estadual da Pedra Branca 

• Parques Naturais Municipais Bosque da Freguesia; Campo de 

Santana; Parque Natural Municipal de Grumari; Parque Municipal 

Almirante Souza Mello; Parque Municipal Ari Barroso; Parque 

Municipal Arruda Câmara / Bosque da Barra; Parque do 

Flamengo;Parque da Cidade / Parque da Gávea;Parque Darke de 

Mattos;Parque Natural Municipal do Mendanha; Parque Ecológico 

Municipal Chico Mendes; Parque Eduardo Guinle; Parque Engenheiro 

José Orlando Bernardes; Parque Fazenda da Restinga; Parque Garota 

de Ipanema; Parque Henrique Laje; Parque Marcello de Ipanema; 

Parque Marcos Tamoyo / Parque da Catacumba e Parque Municipal 

Fonte da Saudade;  



 

 

O PARNA da Tijuca, segundo o relatório Diagnostico da Visitação em parques 

nacionais e estaduais (2005), é o segundo parque nacional do Brasil em número de 

visitantes, tendo recebido em 2000 cerca de 263.290 visitantes, perdendo apenas 

para o PARNA do Iguaçu.  

Ainda conforme o MMA (2005), para o desenvolvimento da visitação nos 

parques são necessários três requisitos básicos: 

 

• �Recursos humanos treinados e capacitados para monitorar os efeitos 

da visitação, implementar as estratégias de manejo da visitação, 

disponibilizar informações e orientações para os visitantes, entre outras 

atividades; 

• Instrumentos de planejamento, controle e ordenamento da visitação; 

• �Infra-estrutura mínima para o desenvolvimento da visitação, como 

trilhas bem elaboradas, portaria, centro de visitantes, sanitários,   

lanchonete, etc. 

 

Embora possua um imenso e rico patrimônio natural, que atrai turistas do 

mundo todo, os parques brasileiros não apresentam, no entanto, uma rentabilidade 

advinda do turismo, excetuando-se o PARNA do Iguaçu, no Paraná e o de Itatiaia, 

no Rio de Janeiro. Dentre os fatores responsáveis por tal fato, destacam-se a falta 

de mão-de-obra e de infra-estrutura para receber os visitantes e para a prática de 

atividades recreacionais e turísticas (Côrtes, 2002). Esse cenário, além de prejudicar 

o desenvolvimento de um turismo sustentável nos parques, impede a conservação 

de seus ecossistemas.  

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
3. PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA 
 
 

A área ocupada pelo PEPB está diretamente ligada à história de degradação 

da Mata Atlântica e de proteção dos recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro. 

Desde o início da colonização brasileira, com os ciclos do pau-brasil, da cana-de-

açúcar, do café e da pecuária, a vegetação nativa de Mata Atlântica sofreu perda 

acentuada de sua cobertura original.  

 

A degradação da Floresta Tropical do estado do Rio de Janeiro remonta à 
chegada dos primeiros colonizadores, iniciada com as primeiras 
explorações do pau-brasil e depois pelos ciclos econômicos da cana-de-
açúcar, café, gado etc. Todos eles, a seu modo, provocaram grandes 
agressões a Mata Atlântica, adotando como prática usual a derrubada 
indiscriminada e posterior queima da madeira ( PADUA, 2002 apud COSTA, 
2006). 
 
 

Após fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, o rei de 

Portugal passou a ser o dono de todas as terras existentes nessa região, apenas 

cedendo lotes de terra para cultivo da agricultura, chamada de sesmaria. Os 

primeiros sesmeiros, entretanto, não se instalaram nos lotes recebidos (ONG 

Amigos do Parque, 2008). 

Somente após trinta da cessão das terras, em 1594, as sesmarias 

começaram a ser cultivadas. Salvador Correia de Sá, governador e capitão-mor do 

Rio de janeiro, doou suas terras, localizadas entre a restinga da Tijuca e Guaratiba a 

seus filhos Gonçalo e Martim de Sá. Uma dessas sesmarias, a de Jacarepaguá, 

assim, foi divida entre os dois. 

Martim de Sá ficou responsável pela área à leste da lagoa do Camorim, onde 

foram construídos os engenhos da Tijuca, Nossa Senhora do Desterro e Nossa 

Senhora da Cabeça, correspondendo, hoje, às localidades do Itanhangá, Anil, 

Freguesia, Taquara, Cidade de Deus, Gardênia Azul e Barra da Tijuca. 

À Gonçalo de Sá coube a área a oeste da lagoa do Camorim até as terras dos 

padres da Companhia de Jesus, incluindo os atuais bairros de Vargem Grande, 



 

Vargem Pequena e Recreio dos Bandeirantes. A divisa entre os dois lotes era uma 

linha entre a Pedra Branca e o rio Pavuna, acompanhando o curso deste até sua foz 

e daí até o mar, em linha reta. 

Gonçalo ocupou boa parte de sua sesmaria, construindo o importante 

Engenho do Camorim. Também arrendou outras propriedades a terceiros, formando, 

rapidamente, povoações. Seu irmão Martim, entretanto, se dedicou à política, não se 

preocupando com sua sesmaria. Até hoje, a parte que era de Martim possui traços 

rurais. 

Parte da sesmaria de Jacarepaguá foi dada, em 1628, como dote de 

casamento da filha de Gonçalo, que ao falecer, sem deixar herdeiros, as doou ao 

Mosteiro de São Bento da Inovação de Nossa Senhora de Monteserrat. Outros 

proprietários criaram fazendas prósperas, também nessa região, que além de 

cultivarem cana-de-açúcar, criavam gado, cultivavam mandioca e preparavam 

farinha. 

Muitas ordens religiosas também possuíam sesmarias, doadas pelo governo, 

como os monges beneditinos que “receberam a Sesmaria de Manuel de Brito, 

localizada intramuros, e, nos arredores, enormes extensões de terra, como as de 

Camorim, vargem Grande e Vargem Pequena, onde criavam gado e possuíam 

engenhos” (COSTA, 2006). 

Em 1710, durante a invasão francesa à cidade do Rio de Janeiro, cerca de mil 

franceses vieram pelo litoral de Guaratiba e conseguiram desembarcaram na cidade. 

A partir daí, a região foi fortificada com a instalação de baterias entre a Lagoa de 

Marapendi e o mar; entre o Alto da Boa Vista e a Barra da Tijuca e entre Itapuã e 

Pontal, na praia de Sernambetiba, atual Recreio dos Bandeirantes. 

A força francesa penetrou, através da serra do Grajaú em direção ao Centro 

do Rio, sem resistência, visto que era uma área à margem dos domínios que os 

portugueses mantinham nessa área. Essa invasão fez as autoridades perceberam a 

necessidade de povoar a região.Assim, foi aberto o Caminho da Grota Funda, que 

ainda serve como eixo de uma importante via de circulação na área do Maciço da 

Pedra Branca, a Avenida das Américas. 

Com o avanço da colonização, os vales e encostas começaram a ser 

devastadas para o aproveitamento dos recursos naturais, alimentação, construção e 

fonte de energia (COSTA, 2006). Essas áreas, assim, foram ocupadas por 

construções e diferentes cultivos, surgindo as primeiras fazendas.  



 

Na passagem do século XVII para o XVIII, a região da Baixada de 

Jacarepaguá era conhecida como Planície dos Onze Engenhos, que tinha como 

áreas de influências que viviam do cultivo da cana-de açúcar (ONG Amigos do 

Parque, 2008): 

• as fazendas Camorim, Vargem Grande e Vargem Pequena;  

• a fazenda da Taquara;  

• a fazenda do Engenho d’Água;  

• o Engenho de Fora;  

• o Engenho Novo, correspondendo hoje à Colônia Juliano Moreira;  

• a Fazenda Rio Grande, hoje Condomínio Passaredo;  

• o Engenho da Serra, na região da Serra dos Três Rios;  

• o Engenho Velho da Taquara, atual localidade da Boiúna;  

• a Fazenda da Restinga, de descendentes do Sá, que deu origem à 

parte mais antiga da Barra da Tijuca. 

 

Muitos caminhos, estradas e trilhas foram abertos para facilitar o escoamento 

da produção e o acesso a determinadas áreas da cidade do Rio de Janeiro e para 

expedições  científicas, realizadas por naturalistas estrangeiros que vinham estudar 

o meio biofísico da região. 

No século XIX, com a decadência da cultura da cana-de-açúcar, essas 

fazendas passaram a cultivar o café, base da economia do país na época. Nesse 

período, foi instalado na Fazenda do Engenho Novo, atualmente Colônia Juliano 

Moreira, um grande aqueduto de alvenaria, para conduzir a água para certos locais 

da cidade. As classes dominantes dessas fazendas usavam caminhos e trilhas do 

Maciço da Pedra Branca para cavalgadas por prazer ou pela péssima qualidade das 

estradas existentes. (COSTA, 2006).  

O fim da escravidão provocou um colapso nos cultivos existentes e, 

conseqüentemente, na manutenção das antigas vias navegáveis. Toda a circulação 

de mercadorias passou a ser feita por caminhos terrestres, que foram alargados e 

regularizados, embora ainda fossem de barro. Essas alterações também atingiram 

as áreas interiores, onde muitas terras foram vendidas. 

No século XX, houve uma divisão das fazendas em lotes rurais e a 

implantação do plantio de banana, a fim de estimular à ocupação local. A laranja 



 

também ocupou grande parte das encostas mais baixas do Maciço da Pedra Branca, 

logo após 1920. Nos anos que se seguiram, a região de Jacarepaguá permaneceu 

sendo ocupada, ainda que em menor escala que as demais áreas da cidade.   

Com o esgotamento de vários recursos hídricos existentes no Estado do Rio 

de Janeiro, o governo federal adquiriu, em 1908, as áreas dos mananciais do Rio 

Grande e do Rio Camorim. O objetivo, com isso, era preservar tais recursos e 

aprimorar o sistema de captação e distribuição de água potável, represada desde o 

inicio do século XIX para abastecer as regiões vizinhas. 

Ao longo dos anos, no entanto, o crescimento populacional das regiões 

circundantes a esses mananciais evidenciou a insuficiência de tais medidas de 

proteção. Assim, no século XX, o governo federal instituiu as Florestas Protetoras da 

União de Camorim, Rio Grande, Caboclos, Batalha, Guaratiba, Quininha, Engenho 

Novo de Guaratiba, Colônia, Piraquara e Curicíca, também visando proteger os 

recursos hídricos (IEF, 2008).  

Em 1974, com a finalidade de garantir a preservação desses recursos 

hídricos e, também, conservar a fauna e flora características da região, foi criado o 

Parque Estadual da Pedra Branca. Seguindo o ideal de proteção e conservação da 

natureza, em 1988, foi instituída a Área de Proteção Ambiental da Pedra Branca.   

Assim, por ser uma área de localização centralizada dentro do território do 

município do Rio de janeiro e, portanto, privilegiada e por possuir características 

naturais relevantes para o equilíbrio ecológico e potenciais para o desenvolvimento, 

especialmente do ecoturismo, as encostas do Maciço da Pedra Branca necessitam 

de medidas de proteção e conservação. 

 

 

 
3.1. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO: 
 
 

Localizado na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro (Figura 17), o Parque 

Estadual da Pedra Branca possui cerca de 12.500 hectares de área coberta de Mata 

Atlântica. A área engloba os bairros de Marechal Hermes, Bangu, Realengo, Campo 

Grande, Senador Câmara, Jardim Sulacap, Padre Miguel, Taquara, Vargem Grande, 

Vargem Pequena Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, e Guaratiba e abriga o 

ponto mais alto da cidade, o Pico da Pedra Branca a 1.024 m de altitude.  



 

 

 
            Figura 17: Mapa dos limites do PEPB com  os bairros 
            Fonte: Folheto Informativo do PEPB. 

 

 

Por limitar-se com vários bairros, há diferentes acessos ao parque. No 

entanto, as únicas entradas que possuem infra-estrutura para receber os visitantes 

são as da região Camorim e Pau-da-Fome, ambas localizadas no bairro de 

Jacarepaguá. O Núcleo do Camorim, assim denominado pelo IEF, localiza-se na 

Estrada do Camorim, n° 2.118 e o Pau da Fome, na Es trada do Pau da Fome n° 

4.003. A sede em Piraquara não teve suas obras e instalações concluídas (Figura 

18). 



 

 

Figura 18: Mapa das vias de acesso ao PEPB, pelas s ede do Pau – da – Fome e    
Camorim 

Fonte: Folheto Informativo do PEPB, s.d. 
 

 

Segundo a Fundação Instituto Estadual de Florestas (IEF-2008), esse Parque 

é a segunda mais importante unidade de conservação da cidade do Rio de Janeiro, 

já que resguarda espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção, como o pau-

brasil e recursos naturais preservados, como a Cachoeira Véu da Noiva (Figura 19)e 

o Açude do Camorim. Ademais, abriga o ponto mais alto da referida cidade, o Pico 

da Pedra Branca.  



 

 
                       Figura 19: Foto da Cachoeira  Véu da Noiva 
                       Fonte : IEF, 2008 
 
 
 
O Maciço da Pedra Branca possui encostas menos íngrimes que as do 

Maciço da Tijuca e mais esculpidas que as do maciço do Gericinó-Mendanha (Figura 

20), o que contribui para a formação de serras e vales. Assim, o Maciço da Pedra 

Branca engloba as serras do Valqueire, Viegas, Bangu, Rio da Prata, Nogueira, 

Barata, Engenho Velho, Lameirão, Rio Pequeno, Taquara, Pedra Branca, Quilombo, 

Santa Bárbara, Alto do Peri, Sacarrão, Guaratiba, Carapiá, Cabuçu e Grumari.  

Separa-se do Maciço do Gericinó pela Baixada Bangu-Realengo e do Maciço da 

Tijuca pela Baixada de Jacarepaguá. 

“A rede hidrográfica se ajusta a esse sistema de fraturamento regional” 

(COSTA, 2006). Essa rede hidrográfica é de extrema importância para a região, uma 

vez que é responsável pelo abastecimento de bairros circunvizinhos. Por isso, há no 

local as represas do Pau da Fome, do Camorim, das Taxas e do Engenho Novo. A 

Represa do Pau da Fome, por exemplo, conduz o manancial das águas do Rio 

Grande que, juntamente com os açudes do Rio da Padaria e da Figueira, abastecem 

os habitantes desta bacia hidrográfica até o bairro da Taquara. 

 



 

 
Figura 20: Mapa de localização do PEPB no Maciço da  Pedra Branca 

             Fonte:  Elaboração própria 

 

 

Nesse maciço verifica-se a presença dos rios Pequeno, Grande, Piraquara, 

da Batalha, Caboclos, Lameirão e Camorim. Alem disso, identificam-se três grandes 

bacias que dividem esse maciço em suas vertentes norte, leste e oeste. Com isso, o 

Maciço da Pedra Branca é o único divisor de águas que contribui para a formação 

das três macrobacias hidrográficas da cidade do Rio de Janeiro: Baía de 

Guanabara, ao norte; Lagoas Costeiras, na leste e Baía de Sepetiba, a oeste.  

Seus terrenos são pré-cambrianos, representados por complexo granítico-

migmático e corpos graníticos subordinados, alguns corpos de plutonitos alcalinos 

de idade Mesozóica e recobrimentos sedimentares holocênicos. (ONG Amigos do 

Parque, 2008). 

As feições morfológicas são típicas de planície costeira, com a presença de 

morros arredondados. Nos níveis mais baixos desse maciço, há solos latossolos 

vermelho-amarelo enquanto que, nos níveis mais elevados e nas encostas dos vales 
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estão os solos argilosos ou podzólico vermelho-amarelo. Ademais, em suas 

vertentes encontram-se inúmeras furnas e grotas de blocos graníticos, formando 

cachoeiras e paisagens emolduradas pela Mata Atlântica. (ONG Amigos do Parque, 

2008). Em menor escala, há o Chernossolo Argilúvico ou Brunizém e Planossolos e 

solos gleis. 

A vegetação do Parque abriga uma floresta com espécies nativas da Mata 

Atlântica. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o 

ecossistema florestal do Maciço da Pedra Branca é classificado como Ombrófila 

Densa, posto que, a alta densidade de árvores por hectare faz com que a floresta 

produza muita sombra (IEF,2008).  

Conforme os estágios de regeneração, essa floresta é caracterizada como 

primária e secundária. A floresta secundária, em nível médio de regeneração, é 

predominante, englobando 37,63% da área do Pau da Fome, da Serra de Guaratiba, 

dos Costões de Grumari e da Floresta do Morro dos Caboclos. A primária, em fase 

inicial de reprodução, ocupa 13,47% das partes baixas das encostas.   

Nessa cobertura florestal de Mata Atlântica, encontram-se espécies de 

árvores nativas, como figueiras, jequitibás, tapinhoã e noz-moscada-silvestre e 

espécies introduzidas pelo o homem, como a jabuticabeira, a jaqueira e a 

mangueira. Há, também, várias espécies de bromélias e palmeiras, estas últimas 

quase em extinção.  

Assim, o PEPB se torna propício ao desenvolvimento de muitas espécies de 

animais. De acordo com um levantamento feito por pesquisadores do IEF que atuam 

na área, existem cerca de 220 espécies de aves, 79 de mamíferos, 38 de répteis, 12 

de anfíbios, além de peixes e invertebrados. 

Dentre os mamíferos, há o macaco-prego, o porco do mato, a preguiça (Foto 

21), o furão, a cotia, o gato do mato, o cachorro do mato e muitas espécies de 

morcegos. Entre as aves, destacam-se o tucano-de-bico-preto, os araçaris, os 

gaviões, o papagaio e o jacupemba e entre os répteis, serpentes como a cobra-de-

vidro, a jararaca, a cobra-verde e a jibóia. Os invertebrados aquáticos são o pitu e o 

caranguejo e os insetos mais comuns incluem a borboleta azul, os serra paus e as 

baratas da mata. 



 

 
                           Figura 21: Foto da pregu iça e seu filhote na trilha do Rio, na 
                                          sede Pau - da -   Fome 

                     Fonte:  COSTA, 2006 
 
 

O clima local é quente e úmido, com verão chuvoso e inverno mais seco. 

Sendo assim, o verão apresenta chuvas mais intensas e, no inverno, as massas de 

ar frio podem provocar geadas. As temperaturas médias anuais ficam entre 18° e 

22°C, com amplitudes térmicas anuais de 7° a 9° e p recipitações entre 1.000 e 1.500 

mm/ano. 

Embora o Parque tenha características peculiares e um ecossistema bastante 

rico e diversificado, esses recursos encontram-se ameaçados, principalmente, pelos 

constantes incêndios provocados por balões, pela caça ilegal de animais, pela 

extração, também ilegal, de palmito e madeira de lei, pela ocupação irregular por 

população de baixa renda e condomínios de luxo dentro da área e em seu entorno e 

pelo turismo desordenado. 

As características peculiares do parque, assim como sua importância para a 

manutenção do equilíbrio ecológico do planeta tornam evidente a necessidade de 

proteção da área. Para isso, há diversas leis, decretos e outros tipos de legislação 

que objetivam organizar e regulamentar o uso do solo e as atividades desenvolvidas 

no local e coibir abusos e danos irreversíveis a esse rico ecossistema.  

 

 

 



 

3.2. ASPECTOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS: 

 

 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2008b) consagra, em seu art. 216 

§V, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico como patrimônios brasileiros. 

Assim, os valores ecológicos, paisagísticos e científicos do PEPB o tornam um 

patrimônio passível de ser preservado por todos.  

 Os artigos 225 da Constituição Federal e 261 da Constituição do estado do 

Rio de Janeiro (GOVERNO DO ESTADO DO RJ, 2008a) prevêem que o meio 

ambiente é um bem de uso comum do povo, necessário à sua sadia qualidade de 

vida e que é um direito de todos ter um ambiente ecologicamente equilibrado. Por 

isso, cabe ao Poder Público de todas as esferas de governo cuidar e zelar pela 

conservação, recuperação e livre acesso a esse meio. 

O PEPB, área natural protegida, é parte integrante do meio ambiente citado 

acima, cabendo, nesse sentido, ao governo estadual criar instrumentos de 

conservação e recuperação, quando for necessário, de seu ecossistema e de 

participação e integração da comunidade com a área. 

Os recursos destinados à implementação de programas e projetos para essas 

preservação e recuperação serão oriundos do Fundo Estadual de Conservação 

Ambiental e Desenvolvimento Urbano (FECAM), em consonância com o art. 263 

desta constituição estadual. O zoneamento de sua área, segundo o art. 266, deve 

ser feito pelo Estado juntamente com o Município e a comunidade e deve constar em 

sua lei de criação e plano de manejo, como prevê o SNUC. 

Uma vez que o PEPB abriga espécies raras e/ou ameaçadas de extinção da 

fauna e flora brasileira, o art.268 da Constituição Estadual vigente consagra essa 

unidade como área de preservação permanente.A cobertura florestal nativa de Mata 

Atlântica, conforme o art. 269 da mesma constituição, o torna, também, uma área de 

relevante interesse ecológico. 

A Lei Federal nº 4.771/65, que instituiu o novo Código Florestal brasileiro, em 

seu artigo 1°, definiu área de preservação permanen te como: 

 
 
 



 

Área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas(BRASIL, 2008a) 
 
 

A Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro (PREFEITURA DO RIO DE 

JANEIRO, 2008a) prevê, em seu art. 462, a criação de unidades de conservação 

como instrumento de execução da política de meio ambiente. A criação do PEPB 

visa, portanto, a atender a essa lei. Conforme seu art. 463, cabe ao Poder Público a 

manutenção e a defesa das áreas de preservação permanente, em especial, o 

Maciço da Pedra Branca, pela importância de seu ecossistema para o meio 

ambiente natural.  

O processo de criação do PEPB iniciou-se com o Decreto Estadual nº. 1.634 

de abril de 1963, que transformou o local em área de utilidade pública para fins de 

desapropriação. A criação efetiva da unidade, entretanto, somente ocorreu em 1974, 

com a Lei Estadual nº 2.377 (GOVERNO DO ESTADO DO RJ, 2008b), sendo 

administrado pela Fundação Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro – IEF / 

RJ. 

A partir desta lei, todas as encostas do Maciço da Pedra Branca localizadas 

acima da cota de nível de 100 metros passaram a pertencer ao PEPB. 

Posteriormente à criação do parque, houve a criação da Área de Proteção Ambiental 

da Pedra Branca, objetivando a adoção de medidas para preservar “o inestimável 

valor ecológico, visual, climático e histórico da região” (Lei n° 1206/88). De acordo 

com sua lei de criação, Lei Municipal n° 1206 de ma rço de 1988 (PREFEITURA DO 

DO RIO DE JANEIRO, 2008b), a APA da Pedra Branca abrange todas as áreas 

localizadas acima da linha de 300 metros do Maciço da Pedra Branca e seus 

contrafortes (Figura 22): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
    Figura 22: Mapa de localização das Unidades de Conservação no Maciço da Pedra 

Branca 
    Fonte:  COSTA, 2006. 



 

 
As zonas de amortecimento do PEPB correspondem a um raio de 10 km além 

do limite da área, em consonância com a Resolução nº 13 do CONAMA (MMA, 

2008) de seis de dezembro de 1990: “nas áreas circundantes das Unidades de 

Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a 

biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente”.  

Essa zona de amortecimento engloba 38 bairros pertencentes a três áreas de 

planejamento definidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro: 

 

• Área de Planejamento 1: Região Administrativa( REG.ADM.) XV – 

Madureira 

• Área de Planejamento 2: REG.ADM. XVI – Jacarepaguá; REG. ADM. 

XXXIV – Cidade de Deus; REG. ADM. XXIV – Barra da Tijuca 

• Área de Planejamento 3: REG. ADM. XXXIII – Realengo; REG. ADM. 

XXVII – Bangu; REG. ADM. XVIII - Campo Grande; REG. ADM. XXVI – 

Guaratiba. 

 

Segundo o administrador da unidade, Carlos Pontes, os limites da zona de 

amortecimento foram estabelecidos através da influência exercida por barreiras 

físicas naturais, como divisores d’água e áreas construídas pelo homem, como 

grandes vias de trafego. Como o PEPB localiza-se em uma área bastante 

urbanizada e com alta densidade demográfica, o critério que prevaleceu na 

denominação de sua zona de amortecimento foi o produzido pelo homem. 

A Política Nacional de Meio Ambiente, Lei Federal nº 6.938/81 (BRASIL, 

2008e), da qual o PEPB está subordinado, objetiva preservar, melhorar e recuperar 

a qualidade ambiental necessária à vida. Os princípios dessa política são ações 

governamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico; racionalização do uso 

do solo, subsolo, água e ar - planejamento e fiscalização do uso dos recursos 

ambientais; proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 

representativas; incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o 

uso racional e a proteção dos recursos ambientais; recuperação de áreas 

degradadas; proteção de áreas ameaçadas de degradação e educação ambiental. 

As principais ferramentas para a prática dessa política são estabelecer 

padrões de qualidade ambiental; definir zoneamentos ambientais com rigorosos 



 

regulamentos; avaliar os impactos ambientais antes de licenciar obras e atividades 

efetiva ou potencialmente causadoras de degradação; criar espaços territoriais 

especialmente protegidos pelo Poder Público e criar um sistema nacional de 

informações sobre o meio ambiente. 

A Lei Federal nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (BRASIL, 2008d) também incide sobre o PEPB, área com importantes 

mananciais de água potável para a região onde está localizado. Ela tem como 

finalidade assegurar às gerações presentes e futuras a necessária disponibilidade 

de água, em padrões de qualidade adequados ao uso; utilizar maneira racional e 

integrada os recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável; a 

prevenir e a defender contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

Como instrumentos dessa política têm-se os Planos de Recursos Hídricos; o 

enquadramento dos corpos de água em classes; a outorga dos direitos de uso de 

recursos hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos; a compensação a 

municípios; o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Já as atividades e condutas que possam causar danos e/ou gerar riscos de 

extinção de espécies da fauna e da flora do PEPB são enquadradas pela lei de 

Crimes Ambientais brasileira - Lei Federal nº 9.605/98 (BRASIL, 2008c) e pela Lei 

Estadual nº 3.437/00 (GOVERNO DO ESTADO DO RJ, 2008c).  

Conforme essas leis, consideram-se crimes contra a fauna, a matança, 

perseguição, caça e apanha sem permissão, licença ou autorização do órgão 

ambiental competente, bem como a prática de atos que abusem, causem maus 

tratos, firam ou mutilem espécies silvestres, nativos, domésticos, domesticados, 

exóticos ou em rota de migração. 

A caça profissional e a pesca em períodos nos quais a atividade seja proibida, 

em lugares interditados ou com o uso de técnicas e instrumentos nocivos ao meio 

ambiente, tanto no Brasil, como no estado do Rio de Janeiro, são outros crimes 

ambientais previstos nestas leis. Fica proibida, ainda, a introdução de espécies de 

animais sem parecer técnico oficial e licença da autoridade ambiental competente e 

o comércio de produtos e objetos que provoquem a caça, a perseguição, destruição 

e a captura de espécies silvestres. 

A coleta de material zoológico para fins científicos e a exploração de campos 

naturais de invertebrados aquáticos, algas e recifes de coral sem licença expedida 



 

pelo órgão ambiental competente ou em desacordo com a mesma; o dano 

intencional de todas as espécies de cetáceos e emissão de fluentes ou 

carregamento de materiais que provoquem a morte de espécies da fauna aquática 

também são crimes ambientais enquadrados pelas mesmas leis.  

Em contrapartida, o corte, a destruição, o desmatamento e / ou dano a 

florestas consideradas de preservação permanente, nativas, plantadas ou fixadoras 

de dunas, protetoras de mangue e unidades de conservação e fabricar, vender, 

transportar e soltar balões, provocar incêndio na mata ou floresta de qualquer forma 

e usar fogo em áreas agropastoris sem autorização configuram crimes contra a flora, 

também previstos nas referidas leis. 

Além disso, a extração de florestas públicas ou de preservação permanente 

sem autorização, pedra, área, cal ou outra espécie mineral; cortar ou transformar em 

carvão madeira de lei para fins industriais, energéticos ou outro tipo de exploração 

econômica, assim como receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, 

madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença do 

vendedor, outorgada pela autoridade competente também soa delitos, conforme tais 

leis, contra as espécies de flora.  

São vedadas, ainda, a exploração de área de reserva legal, florestas e 

formação sucessoras de origem nativa sem aprovação da autoridade ambiental 

competente e sem a adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e 

reposição florestal; o desmatamento das mesmas áreas; o ingresso em unidades de 

conservação portando substancias e /ou instrumentos para caça ou exploração da 

floresta; o comercio e o uso de motos serra sem licença e a coleta, transporte ou 

comércio de plantas ornamentais nativas sem a devida autorização.  

As penas previstas para esses crimes variam de açodo com o tipo de delito 

cometido, a sua gravidade para a natureza, a situação econômica e os antecedentes 

do infrator no que diz respeito ao cumprimento da legislação ambiental. Há, como 

penalidades para pessoas física e jurídica, as advertências, as multas, a pena 

privativa de liberdade, as penas restritivas de direitos, destruição ou inutilização do 

produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou 

atividade e interdição do estabelecimento; 

 As penas restritivas de direito são aquelas que substituem a pena privativa 

de liberdade inferior a quatro. Podem ser as prestações de serviço as comunidades; 

a interdição temporária de direito, onde o condenado fica proibido de contratar o 



 

Poder Público, receber incentivos e participar de licitações; a suspensão parcial ou 

total de atividades; prestação pecuniária, que é um pagamento em dinheiro à vítima 

ou entidade pública ou privada com fim social, não inferior a um salário mínimo nem 

superior a trezentos e sessenta salários mínimos e recolhimento domiciliar, no qual o 

condenado deverá trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada 

ficando recolhido nos dias e horários de folga em residência ou outro local destinado 

a sua moradia.   

Por abrigar remanescentes de Mata Atlântica, em 1994 o PEPB passou a 

integrar a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela UNESCO. Essa 

Reserva inclui todos os tipos de formações florestais e ecossistemas associados que 

compõem o bioma da Mata Atlântica, constituindo-se na maior Reserva da Biosfera 

brasileira, com aproximadamente 35 milhões de hectares e abrangendo 15 dos 17 

estados onde existe esse bioma. 

Toda unidade de conservação, conforme disposto no SNUC, deve ter um 

plano de manejo e um conselho gestor para auxiliar a administração da área. O 

PEPB, sendo uma unidade de conservação de proteção integral, deveria, portanto, 

dispor de tais instrumentos. No entanto, a área ainda não possui plano de manejo, 

nem conselho gestor. As ações e decisões referentes a essa área de proteção são 

tomadas em conformidade com toda a legislação anteriormente citada. 

Segundo o atual administrador da área, três planos de manejo já foram 

elaborados, mas não foram aprovados. Há um quarto plano está sendo elaborado e 

o conselho gestor encontra-se em fase de formação. Esse cenário contribui para a 

atual situação, especialmente de degradação, na qual o PEPB vive. 

 

 

 

 3.3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DO PEPB 

 

 

A visitação no Parque Estadual da Pedra Branca é autorizada e 

monitorada pelo IEF em duas entradas, no bairro de Jacarepaguá Elas estão 

localizadas na região do Pau-da-Fome e do Camorim. Nesses locais, há guaritas 



 

com seguranças, biólogos e guardas florestais para controlar e fiscalizar a 

entrada e conduta dos visitantes, das 10 às 16 horas.   

A sede Pau-da-Fome localiza-se na vertente nordeste do parque (COSTA, 

2006), no final da Estrada do Pau-da-Fome, no bairro da Taquara. No local 

encontra-se o Centro de Exposições para Visitantes, com uma exibição 

permanente sobre a Mata Atlântica, destacando a importância os recursos 

naturais do parque (Figura 23).  

 

 

 

 
 

                  Foto 23: Foto do Centro de Visita ntes localizado na sede  
                                 Pau – da - Fome 
                  Fonte:  Acervo Pessoal 
 
 
 

Há, também, um bromeliário, que consiste em uma estufa onde são 

encontradas diversas espécies de bromélias e orquídeas e um minhocário, local 

para observação de minhocas e outras espécies de animais característicos área. 

Nesse núcleo, o visitante tem acesso às seguintes trilhas:  

• Trilha Rio Grande: única trilha interpretativa, é um percurso 

semicircular, de 800m de extensão, todo sinalizado e planejado para 



 

visitantes de todas as idades. Tem baixo nível de dificuldade e dura, 

em média, de 30 a 40 minutos e tem como principais atrações o 

aqueduto do século XIX (Figura24), o recanto da Represa da Figueira, 

o recanto da Represa da Padaria, além do ecossistema típico da Mata 

Atlântica. 

 

 
                                      Figura 24: Fo to do Aqueduto do século XIX  
                                                         na trilha Rio Grande  
                                      Fonte : COSTA, 2006 

 

 

• Trilha da Casa Amarela: é uma trilha pela mata fechada que começa 

mesmo a 500 metros da sede do parque, depois de atravessar o Rio 

Grande. È um percurso fácil- com baixo nível de dificuldade- com 3,5 

km de extensão, 4 horas de caminhada, ida e volta e altitude máxima 

de 643 metros (IEF, 2007).  Nela, podem ser vistos rios, mirantes e 

exemplares da fauna e da flora. Porém o principal atrativo é a Casa 

Amarela, que abrigou durante anos o único morador do lugar, o antigo 

caseiro do Sítio, Valdemar Nunes Pereira, o “seu” Pandi. Seu Pandi 

chegava a ficar um mês sem ver ninguém, providenciava um cavalo 

para chegar ao Rio da Prata, que levava três horas. Para quem quiser 

prosseguir, esta mesma trilha levará ao Pico da Pedra Branca. 

 
 

• Trilha da Pedra Branca – essa trilha possui quase o mesmo percurso 

que a trilha da casa amarela, possuindo mais 382 metros de subida 

para se chegar ao Pico da Pedra Branca, a 1024 m de altitude, ponto 



 

culminante da cidade do Rio de Janeiro, o que pode levar até 6 horas 

de duração. È coberto por vegetação típica da Mata Atlântica, de onde 

se pode avistar toda região de Jacarepaguá e as praias da Barra da 

Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. O Pico da Pedra Branca, contudo, 

não pode ser mais visto de certos da cidade devido ao crescimento da 

vegetação em seu entorno. 

 

• Trilha do Quilombo – é uma trilha onde se pode ter contato com a 

fauna e a flora do parque até se chegar à Pedra do Quilombo. È 

considerada uma trilha simples e tem duração de duas horas, ida e 

volta. 

 

 

Nessa parte do PEPB há, ainda, o Núcleo de Educação Ambiental, que 

recebe estudantes de todas os níveis e profissionais de diversas áreas para a 

realização de atividades educativas e visitas orientadas e o Núcleo de Prevenção a 

Incêndios Florestais (NUPIF), com profissionais treinados para prevenir e combater 

incêndios na mata.   

A sede do Camorim, por sua vez, se caracteriza pela grande quantidade de 

mananciais de água que possui. Localiza-se, também, na vertente nordeste do 

PEPB e por ser acessada por meio da Estrada do Camorim, no bairro de mesmo 

nome. As trilhas que tem início em seus limites têm como principais atrações rios, 

açudes e cachoeiras, sendo as principais: 

• Trilha Circuito das Águas – é uma trilha simples e com um complexo de 

atrações, como o Rio Camorim, a Cachoeira do Camorim e Represa do 

Camorim. O tempo médio de caminhada é de vinte minutos, 250 m de 

extensão e baixo nível de dificuldade. 

 

• Trilha para o Açude do Camorim – é uma trilha que tem como objetivo 

chegar ao Açude do Camorim (Figura 25), mas onde também se pode 

ver os mesmos atrativos da trilha do Circuito das Águas. São duas 

horas de meia de caminhada, ida e volta, em um percurso de três km 

de extensão a 463 metros de altitude. 



 

 

 
       Figura 25: Foto do Açude do Camorim 
        Fonte:  COSTA, 2006 

 
 

O PEPB também possui trilhas que levam as “praias virgens”, assim 

chamadas devido à dificuldade de acesso até elas. São praias sem iluminação 

artificial e aonde se chega somente através de trilhas em mata, na maioria das 

vezes, fechada. Essas praias localizam-se próximas a Grumari e Barra de Guaratiba 

As praias são: 

• Praia dos Búzios – possui 40 m de extensão, com pedras e pequenos 

peixes; 

 

• Praia do Perigoso – possui uma pequena faixa de areia com menos de 

100 m de extensão. È a penúltima praia antes da ponta da Selvagem, 

com o acesso feito através de trilhas entre pedras e matas; 

 

• Praia Funda – possui 200 m de extensão. 

 

• Praia do Inferno – possui apenas 100 m de extensão. 

 

• Praia do Meio – é uma praia pequena, com apenas 200 m de extensão, 

e vegetação característica de restinga. Há três acampamentos onde 

algumas pessoas vivem da pesca e da venda de conchas. Era uma 



 

área na qual era permitido o nudismo, no entanto, a prática foi proibida 

em 1994. 

 

O público que vai até esse parque é bastante diversificado. Há, 

principalmente, os ecoturistas, pessoas com espírito aventureiro e que gostam do 

contato com a natureza na sua forma mais original possível e os estudantes de 

todas as séries de ensino e das mais variadas áreas de atuação. O PEPB faz um 

trabalho especial com as escolas do ensino fundamental e médio, no qual elas 

podem proporcionar aulas práticas no parque, explorando seus recursos naturais 

locais. 

De acordo com dados do parque, o fluxo de visitantes é de aproximadamente 

200 visitantes por mês, no núcleo Pau-da-Fome. Esses dados foram obtidos através 

da assinatura do livro de visitantes que se encontra no Centro de Exposições e que 

é uma atração que a maioria das pessoas que vão ao PEPB freqüenta. Esse livro, 

no entanto, foi retirado do local no inicio do ano de 2008, prejudicando a obtenção e 

mensuração desse tipo de informação. 

A avaliação do número de visitantes que freqüenta o PEPB, contudo, não 

pode ser somente considerando as assinaturas de tal livro. A visitação na sede do 

Camorim também deve ser avaliada. Assim, é preciso um monitoramento constante 

por meio, principalmente, da pesquisa com visitantes em todas as entradas do 

PEPB, instrumento que não tem sido utilizado por sua administração. 

Mesmo havendo um elevado fluxo de visitantes, o parque não possui um 

estudo e / ou relatório de capacidade de carga. A administração determinou que, 

para cada visita, os grupos devem ser de 15 a 20 pessoas, não havendo delimitação 

quanto à quantidade de visitas que podem ser feitas por dia. Essa determinação foi 

feita sem qualquer embasamento científico.     

Embora haja visitação nessa unidade de conservação, a infra-estrutura de 

apoio turística é deficiente. Como o local não possui um Plano de Manejo, não 

houve licitação para a concessão da exploração da lanchonete (Figura 26), não 

havendo, portanto, um local para a compra e venda de alimentos, nem outro tipo de 

comércio. 



 

 
                   Figura 26: Foto da interrupção d a obra de construção da  
                                      lanchonete na  sede do Pau – da – Fome 
                  Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

Os banheiros, por sua vez, estão em uma área isolada da parte central do 

parque e as condições de uso são precárias: eles são sujos e não material de 

higiene. As trilhas não estão bem demarcadas, evidenciando a falta de manutenção 

das mesmas. Como há trilhas abertas ilegalmente por caçadores e extratores de 

madeiras, os visitantes que não conhecem o local podem chegar ate uma delas e ter 

problemas com essas pessoas. 

A ausência de órgãos públicos de turismo pode ser percebida não apenas por 

essa falta de organização e planejamento da atividade, como também pela pouca ou 

nenhuma divulgação do Parque. Os guias turísticos, que apresentam a área como 

uma opção de ecoturismo, trazem, na maioria dos casos, informações escassas e 

superficiais. 

Ademais, o PEPB tem mão-de-obra insuficiente para o desenvolvimento de 

suas atividades rotineiras. Atualmente, trabalham no local, quatorze profissionais, 

dentre bombeiros do NUPIF, biólogos e guardas florestais. Isso porque o parque 

aguarda o IEF-RJ liberar verba, que será usada para a contratação de pessoal e 

para a realização de obras de infra-estrutura. Tal fato tem prejudicado a visita guiada 

a trilha do Rio Grande, uma trilha interpretativa que, por isso, deve ser feita 



 

acompanhada de um guia do parque. Esse serviço, atualmente, não está disponível 

aos visitantes. 

 A fiscalização de toda a área do parque também fica prejudicada. Segundo 

funcionários da área, a fiscalização só acontece quando há denúncias, quando há 

pessoal disponível para ir até esses locais e combustível para colocar nas viaturas 

do IEF destinadas a essa finalidade.  

Contudo, o atual administrador do Parque afirma que as ações de fiscalização 

florestal estão sendo intensificadas, com ações isoladas do IEF e com ações 

especiais em conjunto com a Coordenadoria Integrada contra Crimes Ambientais, o 

Batalhão de Polícia Florestal Militar, a Delegacia de Polícia e o Corpo de Bombeiro 

Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

Verificam-se, ainda, outros obstáculos à conservação desta unidade de 

conservação. Em Vargem Grande e Vargem Pequena, uma de suas zonas de 

amortecimento, encontram-se várias ocupações irregulares, especialmente de 

encostas, por populações de baixa (Figura 27)) e por condomínios e outras 

construções de luxo. Há, também nessa área, uma grande e crescente especulação 

imobiliária. 

 

 

 
                                       Figura 27: I magem de satélite da ocupação  
                                                         irregular nos bairros de Vargem  
                                                          Grande e Vargem Pequena 
                                      Fonte:  Elaboração própria 
 
 

Nas encostas do núcleo Pau-da-Fome e na vertente norte do parque – 

Realengo, Campo Grande e Bangu (Figura 28)- também há ocupações irregulares, 

especialmente por populações de baixa renda. A comunidade Monte da Paz 



 

localizada no Pau-da-Fome possui várias entradas para o PEPB não oficiais e não 

autorizadas por sua administração nem pelo IEF e tem sido a responsável pelo 

aumento da criminalidade da região. O consumo de maconha, por exemplo, já pôde 

ser visto, diversas vezes, dentro dos limites do parque. 

 

 

 
                                          Figura 28 : Imagem de satélite da ocupação  
                                                            irregular nos bairros Bangu,  
                                                            Padre Miguel e Senador Câmara .  
                                          Fonte: Elaboração própria  
 
 
 
 

Dentro do parque também há problemas com o uso e a ocupação do solo. Há 

pessoas vivendo dentro do parque (Figura 29) que deveriam ter sido 

desapropriadas, em consonância com o § 1° do art.11  do SNUC.  

Esses moradores se instalaram antes da criação desta unidade de 

conservação. Essas pessoas eram guardas do IBAMA e da CEDAE que tomavam 

conta dos mananciais existentes na área. Esses funcionários tiveram autorização 

dos referidos órgãos para construírem casas na área para servirem de abrigo 

quando eles estivessem de serviço.Posteriormente, esses funcionários se instalaram 

em definitivo em tais e formaram famílias, aumentando o número de moradores no 

local. 

Contudo, conforme prevê o SNUC, essa população deveria ter sido removida 

quando da criação do PEPB. Embora sua lei criação garanta a permanência dessa 

população até que o governo tenha recursos para a efetivar a realocação, essas 

pessoas não estão inseridas no contexto de preservação da área. São pessoas que 

não possuem qualquer ligação, integração e comprometimento com as atividades 



 

realizadas no local. Além disso, seu comportamento contribui, ainda, mais para a 

degradação desse ecossistema. 

 

 

 
Figura 29: Foto de uma residência localizada dentro  dos       

limites do PEPB, ao lado do Centro de 
Visitantes 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

 

Essas comunidades, internas ou externas ao parque, captam irregularmente a 

água dos mananciais do parque (Figura 30), exemplo de uma conduta 

descomprometida com a proteção da área. . Elas represam a água e espalham 

canos para puxá-la sem autorização da CEDAE e/ou IEF e sem a infra-estrutura e a 

técnica necessárias a esse tipo de instalação. 

A administração anterior do Parque queria fazer um trabalho de educação 

ambiental com esses moradores, a fim de inseri-los a área e conscientizá-los da 

importância de sua conservação. Entretanto, a Diretoria de Conservação da 

Natureza do IEF, responsável por aprovar esse tipo de atividade, não se interessou 

em realizar esse projeto, mantendo essas pessoas fora do contexto do PEPB. 

 



 

 
Figura 30: Foto de uma ligação irregular de água na  Trilha 

do Rio Grande, na sede Pau-da-Fome 
Fonte: Acervo Pessoal 
  

 
 
As queimadas constituem outro fator crítico para a conservação do 

ecossistema e que tem contribuído, consideravelmente para redução da vegetação 

local. Os constantes incêndios recorrentes na área são causados por balões, 

bastante comuns na região de Jacarepaguá e fogo antrópico. 

O fogo antrópico é aquele provocado pelo homem - no caso do PEPB, por 

criadores de gado (Figura 31) que, objetivando fazer pasto para alimentar o gado, 

ateiam fogo à cobertura florestal do parque e por oferendas de culto religioso (Figura 

32) que também podem provocar incêndios na vegetação seca do local.  



 

 
Figura 31: Foto do gado vindo de fora do PEPB, na r egião de  b 

Jacarepaguá . 
Fonte:  COSTA, 2006 

 

 

 

 
Figura 32: Foto de Oferendas de culto religioso que  provocam   

incêndio na vertente leste (Jacarepaguá) do PEPB . 
Fonte:  COSTA, 2006 
 
 
 

A escassez de recursos humanos que atuem na área prejudica, também, a 

visita guiada. Não estão sendo feitas visitas com acompanhamento de guias do 



 

próprio parque. As vistas, nesse caso, soa fitas sem guia ou com guias, na maioria 

das vezes, conhecidos e recomendados pela administração e pagos pelo visitante. A 

Trilha Rio Grande, que é uma trilha interpretativa e, portanto, deveria ter um 

acompanhamento especial, também vem sendo feita sem tal serviço. 

Esse cenário, contudo, é influenciado por um problema inerente a várias 

áreas protegidas do Brasil: a falta de interesse e, por conseguinte, de verba pública. 

Os recursos repassados a esse parque são insuficientes para manter as atividades 

rotineiras de conservação, desenvolver projetos de proteção da natureza e implantar 

melhorias em sua infra-estrutura. Tampouco há iniciativas para a mudança desse 

tipo de comportamento das autoridades públicas. Tais fatos prejudicam o 

desenvolvimento turístico sustentável do Parque Estadual da Pedra Branca. 

 

 

3.4 ANÁLISE MACROAMBIENTAL 

 

 

Após o estudo do contexto no qual o PEPB está inserido, pode-se fazer uma 

análise macroambiental dos fatores internos e externos que podem afetar, tanto 

positiva como negativamente, o desenvolvimento do turismo no local, conforme 

Petrocchi (2001). Essa análise foi baseada nas visitas a área e entrevistas com seus 

funcionários e que foram realizadas durante o processo de pesquisa e coleta de 

informações. 

A análise macroambiental externa consiste na avaliação de fatores que estão 

fora de um sistema, nesse caso, o sistema turístico do qual o PEPB faz parte, mas 

que, de alguma, o influenciam. São fatores econômicos, políticos, culturais, sociais e 

tecnológicos. 

Quando esses fatores são positivos e, portanto, poderão contribuir para o 

sucesso do sistema, são denominados de oportunidades. Caso esses fatores sejam 

negativos e prejudicarão o sistema, eles são chamados de ameaças. 

 Assim, fazendo a análise macroambiental externa do PEPB, têm-se com 

oportunidades e ameaças: 

 

Oportunidades: 

• Crescimento do turismo interno e externo; 



 

• O PEPB está localizado dentro principal destino turístico do Brasil 

(EMBRATUR,2007); 

• Reconhecimento do nome “Rio de Janeiro” no mercado turístico 

internacional; 

• Crescimento do segmento de ecoturismo no Brasil e no mundo; 

• A área é parte integrante da Reserva da biosfera da Mata Atlântica, 

reconhecida pela UNESCO; 

• Existência de leis municipais, estaduais e federais de proteção 

ambiental que preservam o patrimônio natural do Parque; 

• Existência de um Núcleo de Educação Ambiental e Pesquisa do 

Parque;  

• Existência do Núcleo de Prevenção a Incêndios do IEF-RJ dentro do 

Parque; 

• Facilidades de acesso e transportes para a cidade do Rio de Janeiro. 

 

Ameaças: 

• Aumento da violência e criminalidade na cidade do Rio de Janeiro; 

• Ocupação irregular por população de baixa renda e condomínio de luxo 

no entorno do Parque – em sua zona de amortecimento; 

• Existência de população e residências particulares dentro do Parque, 

que ainda não foram removidas; 

• Ausência de verba pública para a manutenção das atividades do 

Parque, para fiscalização e para a implantação de ações e projetos 

para a melhoria do mesmo; 

• Altos índices de incêndios em todas a partes da Mata Atlântica do 

Parque, devido, principalmente a balões e queimadas para fazer pasto; 

• Existência de leis municipais, estaduais e federais de proteção 

ambiental que limitam o que pode ser feito na área do Parque; 

• Ausência de Plano de Manejo do Parque; 

• Concorrência com outros atrativos naturais da cidade; 

• Instabilidade econômica da cidade (Rio de Janeiro) na qual o Parque 

está localizado; 

 



 

A análise macroambiental interna refere-se aos fatores que estão dentro de 

um sistema e que podem ser gerenciados por ele. São fatores físicos, humanos, 

tecnológicos e financeiros que podem tornar esse sistema forte ou fraco perante as 

mais diversas situações.   

Quando esses fatores contribuem para que o sistema tenha uma postura 

forte, consiga competir e sobreviver no mercado, eles são chamados de pontos 

fortes. Quando eles tornam o sistema mais vulnerável perante o mercado, sues 

competidores e as mudanças e tendências que ocorrem, são conhecidos como 

pontos fracos (PETROCCHI, 2001). 

Diante da avaliação do ambiente interno do PEPB, tem-se o seguinte cenário: 

Pontos Fortes: 

• Possui uma extensa Reserva de Mata Atlântica; 

• É considerada, pelo IBGE, a maior floresta urbana do mundo; 

• Possui atrativos naturais únicos e preservados; 

• Existência de trilhas, algumas sendo interpretativas; 

• Existência de praias selvagens; 

• Possui serviços de coleta seletiva de lixo; 

• È a segunda mais importante unidade de conservação do município do 

Rio de Janeiro; 

• Abriga o ponto mais alto do município, o Pico da Pedra Branca; 

• Possibilidade de implantação do ecoturismo; 

 

Pontos Fracos: 

• O trecho que liga o bairro Pau da Fome até a entrada do Parque está 

com o asfalto deteriorado; 

• Ausência de planos e projetos de ecoturismo e de estratégias de 

marketing e publicidade, demonstrando o descaso da Riotur e de 

outros órgãos ligados ou não ao turismo; 

• Falta de infra-estrutura de apoio para receber os visitantes; 

• Ausência de trilhas mapeadas; 

• Ausência de estudo de capacidade de carga para as trilhas existentes; 

• Isenção de controle de entrada da quantidade de visitantes; 



 

• Inexistência de guias credenciados e qualificados para realizarem as 

visitas; 

• Falta de incentivo e verba para projetos de melhorias para o Parque; 

• Falta de segurança pública, com a ausência de pessoal especializado 

na área; 

• Falta de consciência da população local da importância do turismo; 

 

Apesar de haver visitação no PEPB, devido, principalmente a seus atrativos 

naturais de beleza relevante e ainda nativos (pontos fortes) e ao aumento da procura 

por ecoturismo em todo o mundo (oportunidade), essa unidade de conservação não 

possui infra-estrutura adequada para receber os visitantes (ponto fraco) nem plano 

de manejo e outros tipos de regulamentações complementares a ele (ameaça). 

Assim, o ecoturismo é realizado sem condições legais e logísticas adequadas, 

contribuindo para a degradação do ecossistema local.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 PROPOSTAS DE DIRETRIZES PARA A VISITAÇÃO DO PARQU E ESTADUAL 

DA PEDRA BRANCA 
 

 

O crescimento do ecoturismo em todo o mundo torna necessária a criação de 

instrumentos que permitam uma experiência turística de qualidade tanto aos turistas 

como ao meio ambiente. O Brasil, por toda sua riqueza ecológica, apresenta-se 

como um dos principais destinos para o desenvolvimento desta modalidade de 

turismo. 

No entanto, muitas áreas naturais brasileiras, especialmente as unidades de 

conservação, não possuem planos, programas, políticas e outros instrumentos de 

regulamentação das atividades desenvolvidas em tais locais, contribuindo para um 

irregular uso e ocupação do solo e, conseqüentemente, para sua degradação. 

O Parque Estadual da Pedra Branca, importante unidade de conservação do 

estado do Rio de Janeiro, insere-se nesse cenário de desregulamentação e 

descaso. Verifica-se, então, a degradação de parte desta área, como conseqüência 

da inexistência de planos e outros instrumentos de organização e gestão do 

ecoturismo na área. As atividades são desenvolvidas com base apenas na lei de 

criação da área e no SNUC. 

Por isso, visando nortear as atividades de ecoturismo que ocorrem dentro do 

PEPB e garantir que elas sejam realizadas de forma adequada e compatível aos 

objetivos da área, propõe-se uma serie de diretrizes a serem observadas por todos 

os agentes sociais envolvidos com a atividade - gestores, visitantes, comunidade e 

prestadores de serviços - nas sedes Pau – da – Fome e Camorim. 

 

 

 

 

 



 

 

4.1 DIRETRIZES GERAIS PARA OS GESTORES DO PEPB 

 

 

A seguir são propostas uma série de diretrizes objetivando auxiliar a 

organização, gestão e desenvolvimento ecoturismo nas sedes Pau – da – Fome e 

Camorim do PEPB, haja vista a ausência do plano de manejo e outros instrumentos 

de regulamentação da atividade humana em áreas naturais. 

Essas propostas são baseadas no documento do MMA (2006) “Diretrizes para 

a Visitação em Unidades de Conservação”, publicado por meio da Portaria n° 120 de 

abril de 2006. Esse documento consiste em diretrizes gerais para a visitação em 

qualquer unidade de conservação do Brasil, sendo adaptado à realidade e 

características do PEPB, objetivando respaldar a atividade de visitação que ocorre 

na área sem a devida regulamentação. 

Assim, para permitir uma experiência turística de qualidade aos visitantes e, 

ao mesmo tempo, conservar o ecossistema do PEPB cabe aos seus gestores: 

 

1. Elaborar, implementar, monitorar e avaliar o planejamento do ecoturismo nas 

sedes Pau – da – Fome e Camorim, considerando o entorno de tais áreas. 

2. Integrar o plano de ecoturismo às políticas e projetos existentes no PEPB, de 

forma que um complemente o outro e não haja sobreposição. 

3. Incentivar, promover e fortalecer a participação e co-responsabilidade dos 

atores interessados no planejamento e gestão do PEPB, como comunidades 

locais, operadoras de turismo, associações locais etc. 

4. Incentivar a participação da comunidade local na elaboração e gestão do 

plano de ecoturismo para o PEPB, incentivando a auto-gestão da atividade. 

5. Incentivar e facilitar a pesquisa científica no PEPB e usar seus resultados 

como subsídios para a tomada de decisões. 

6. Incentivar e divulgar o serviço voluntário nas sedes Pau – da – Fome e 

Camorim. 



 

7. Realizar, no processo de planejamento do ecoturismo, o zoneamento das 

áreas do Pau – da – Fome e Camorim, posto que a área não possui plano de 

manejo e, conseqüentemente, zoneamento já definido. 

 

8. Desenvolver e implementar ações para a gestão da visitação nas sedes Pau – 

da – Fome e Camorim, visando minimizar os impactos negativos do 

ecoturismo e garantir que os usos e atividades em tais áreas sejam 

compatíveis com o objetivo do PEPB.  

9. Monitorar os impactos da visitação dessas áreas constantemente, por meio 

da criação de um Sistema de Monitoramento de Impactos da Visitação que 

determine, dentre outros aspectos, um sistema de agendamento das 

visitações e a capacidade de carga das sedes Pau – da – Fome e Camorim. 

10. Criar um sistema de registro de visitantes dessas duas sedes e, por meio 

desses dados, realizar pesquisas de perfil da demanda, satisfação e opinião 

dos clientes. 

11. Buscar o estabelecimento de uma infra-estrutura e equipamentos para 

atender aos visitantes adequados às características e paisagens dos núcleos 

Pau – da – Fome e Camorim e com materiais que não degradem o meio 

ambiente. 

12. Avaliar e regulamentar o uso de veículos motorizados no interior dessas 

áreas. 

13. Desenvolver técnicas para a disposição e tratamento de resíduos sólidos e do 

lixo provenientes da atividade de ecoturismo. 

14. Incentivar a formação do Conselho Gestor do PEPB e assegurar a 

participação dele na gestão da unidade. 

15. Criar normas para a visitação das sedes Pau – da – Fome e Camorim e 

divulgá-las. 

16. Criar um Regimento Interno a ser seguido por todos: funcionários, gestores, 

visitantes, parceiros, comunidade local, prestadores de serviços etc. 

17. Promover parceiras com instituições do governo, de ensino, da sociedade civil 

e da iniciativa privada, a fim de alcançar os objetivos do PEPB e adequar à 

visitação aos princípios da sustentabilidade. 



 

18. Capacitar e atualizar continuamente os membros da equipe gestora do PEPB 

no que diz respeito às técnicas de manejo da visitação, monitoramento de 

impactos, manutenção de trilhas e atendimento aos visitantes. 

19. Procurar atender, ao máximo, as diferentes expectativas e necessidades dos 

visitantes. 

20. Disponibilizar informações aos visitantes antes e durante a visitação, de forma 

que eles possam prevenir acidentes, minimizar os impactos naturais e 

culturais que causam e assegurar a qualidade de sua experiência. 

 

21. Divulgar e estimular a adoção dos princípios da sustentabilidade entre os 

gestores da área, visitantes e prestadores de serviços. 

 

 

4.1.1  Diretrizes para a Participação da Comunidade Local na Gestão do PEPB 

 

Para garantir a participação e integração da comunidade localizada no interior 

e no entorno do PEPB, especialmente próximas às sedes Pau – da – Fome e 

Camorim, ao planejamento e implementação do ecoturismo, cabe aos gestores da 

área: 

 

1. Promover iniciativas que incentivem o entendimento mútuo e o respeito entre 

a comunidade local, os visitantes e eles mesmos – gestores do PEPB. 

2. Estimular a manutenção de aspectos e práticas culturais e tradicionais dessa 

comunidade.   

3. Alinhar os interesses e demandas da comunidade local aos objetivos da 

conservação do PEPB e aos objetivos da visitação. 

4. Informar, sensibilizar e educar essa comunidade, de forma que ela entenda a 

importância da conservação da área e também se sinta responsável por essa 

atividade. 

5. Incentivar a capacitação da comunidade local para que ela esteja apta a 

ajudar os gestores do PEPB no planejamento e gestão do ecoturismo. 

 

 



 

4.1.2. Diretrizes para Integração da Visitação ao Desenvolvimento Local 

 

 

Objetivando assegurar que a visitação ao PEPB contribuirá para o 

desenvolvimento da região na qual ele está inserido, aos gestores da área compete: 

 

1. Promover estudos de impactos da visitação nas sedes Pau – da – Fome e 

Camorim, por meio da criação e implementação do Sistema de 

Monitoramento de Impactos da Visitação. 

2. Participar de iniciativas que objetivem promover o turismo sustentável. 

3. Apoiar a capacitação da comunidade local para assegurar sua participação 

nas atividades econômicas relacionadas com a visitação das sedes Pau – da 

– Fome e Camorim. 

4. Estimular a instalação de infra-estrutura de transporte, hospedagem e 

alimentação nas zonas de amortecimento localizadas próximas às sedes Pau 

– da – Fome e Camorim para dar suporte à visitação, garantindo o 

desenvolvimento socioeconômico para o local. 

5. Incentivar o aumento do período de permanência dos visitantes nessas áreas, 

por meio da oferta de diversas atividades de contato com a natureza, 

incrementando o consumo de serviços locais. 

6. Participar da elaboração e implementação de roteiros e produtos turísticos e 

de campanhas que contemplem e promovam o PEPB como local para a 

prática do ecoturismo. 

7. Incentivar a produção local de bens e serviços relacionados ao PEPB, como 

lembranças, artesanatos e alimentos, considerando os benefícios gerados 

para a comunidade local. 

8. Contribuir e incentivar o manejo sustentável dos recursos naturais 

necessários a essa produção artesanal. 

 

 

 

 

 



 

4.1.3. Diretrizes para a Prestação de Serviços de Apoio a Visitação 

 

 

Para uma experiência de qualidade, são necessárias uma série de serviços 

de apoio à visitação, cabendo, portanto, aos gestores do PEPB: 

 

1. Analisar os vários tipos de contrato de prestação de serviços públicos no 

desenvolvimento da visitação - concessão, permissão, autorização, dentre 

outros – ao terceirizá-los. 

2. Para a concessão, permissão e / ou autorização dos serviços, os gestores do 

PEPB devem avaliar se o prestador do serviço atenderá a todos os clientes 

indistintamente, se o serviço será prestado constantemente, se os preços 

cobrados serão justos e acessíveis ao público do parque e se o atendimento 

será de qualidade. 

3. Adotar a legislação vigente sobre as modalidades de prestação de serviços – 

concessão, permissão, autorização etc. 

4. Adotar a concessão, permissão e / ou autorização como forma de garantir 

uma prestação de serviço de qualidade aos visitantes do PEPB. 

5. Avaliar minuciosamente os serviços que deverão ser concedidos, autorizados 

e /ou permitidos. 

6. Credenciar e regulamentar os prestadores de serviços das sedes Pau – da – 

Fome e Camorim (monitores, guias, operadores e agentes de viagens etc), 

conforme a legislação referente a cada um desses profissionais.  

7. Estabelecer aspectos ambientais, socioculturais e econômicos que deverão 

ser seguidos e incorporados pelos prestadores de serviços e que deverão 

estar definidos nos termos de contratação dos mesmos.   

8. Criar mecanismos de isenção de taxas e outros tipos de benefícios para as 

empresas que usem produtos e serviços produzidos localmente. 

9. Exigir dos prestadores de serviços das sedes Pau – da – Fome e Camorim o 

uso de equipamentos e técnicas que estejam em conformidade com a 

legislação vigente 



 

10. Assegurar, dentro do contrato de prestação de serviços, que os prestadores 

elaborem estudos de impactos ambientais, um programa de monitoramento 

deles e alternativas para minimizá-los. 

11. Avaliar constantemente a prestação de serviços, para garantir o cumprimento 

do contrato e a qualidade do serviço. 

12. Assegurar que os produtos e serviços comercializados estejam alinhados à 

imagem e identidade do PEPB. 

13. Garantir o cumprimento, por parte dos prestadores de serviços, da legislação 

em vigor, das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 

outros regulamentos existentes. 

 

 

4.1.4 Diretrizes para a Condução de Visitantes 

 

 

Para garantir uma experiência satisfatória aos visitantes do PEPB e a atuação 

de profissionais capacitados para atendê-los, compete aos gestores da área: 

 

1. Requerer que todos os condutores, monitores e guias que desejam atuar no 

PEPB, estejam devidamente cadastrados na administração da área. Esse 

cadastro deve conter os cursos de formação e capacitação que cada 

profissional realizou, devendo ser reconhecidos pelo Ministério da Educação e 

pelo IEF. 

2. Avaliar, com base em critérios objetivos e tecnicamente justificáveis 

(fragilidade do local, segurança do visitante etc), a necessidade ou não de 

acompanhamento de monitores, condutores ou guias e o uso de 

equipamentos durante a realização das atividades existentes nas sedes Pau 

– da – Fome e Camorim. 

3. Disponibilizar, sempre que for considerado obrigatório, serviço de condução 

de visitantes de forma direta ou sob forma de concessão. 

4. Estimular a contínua capacitação e atualização dos condutores, monitores e 

guias com relação às técnicas de manejo da visitação, considerando seu 



 

importante papel na educação e interpretação e educação ambiental durante 

a visita. 

5. Incentivar a adoção, por parte desses profissionais, das normas técnicas 

existentes e referentes à atividade. 

6. Estabelecer um sistema de avaliação e desempenho desses profissionais, 

objetivando a qualificação e adequação dos serviços oferecidos nas sedes 

Pau – da – Fome e Camorim. 

7. Estimular e permitir a participação deles no sistema de monitoramento de 

impactos da visitação  nas sedes Pau – da – Fome e Camorim. 

 

 

 

 

4.1.5 Diretrizes para a Segurança durante a Visitação 

 

 

Objetivando assegurar uma visitação tranqüila, satisfatória e segura nas 

sedes Pau – da – Fome e Camorim do PEPB, os gestores da área devem: 

 

1. Identificar possíveis riscos à segurança e saúde dos visitantes e à proteção 

do ecossistema do PEPB. 

2. Praticar normas, princípios, códigos e padrões de conduta segura, ao visitante 

e ao meio ambiente, e incentivar que os atores envolvidos com a atividade 

também o façam. 

3. Tentar diminuir a probabilidade de ocorrência de acidentes vinculados à 

visitação nessas áreas, considerando que toda atividade realizada no 

ambiente natural possui diferentes níveis de riscos. 

4. Implementar medidas de segurança quando necessário, como o fechamento 

temporário de determinadas áreas, vigilância, instalação de placas 

explicativas, indicativas e de advertência, dentre outras. 

5. Criar um sistema de monitoramento de acidentes, no qual se faça o relato dos 

acidentes ocorridos nas sedes Pau – da – Fome e Camorim, se avalie as 

possíveis causas e se implemente medidas corretivas e preventivas. 



 

6. Elaborar, em conjunto com o NUPIF, um plano de operações emergenciais, a 

fim de reagir prontamente a qualquer tipo de emergência e uma cartilha com 

recomendações à segurança dos visitantes e que informe, também, os riscos 

inerentes a cada local aberto à visitação e a cada atividade que pode ser 

desenvolvida. 

7. Informar, por meio de sites, folhetos e placas explicativas, as características 

das atividades permitidas nas sedes Pau – da – Fome e Camorim, os 

equipamentos e outros requisitos necessários à prática das mesmas e 

informações que estimulem a auto-segurança.  

8. Oferecer palestras e mini cursos sobre segurança da visitação ao PEPB. 

9. Capacitar, continuamente, os funcionários das sedes Pau – da – Fome e 

Camorim para adotarem condutas seguras e atuarem em situações de riscos 

e emergenciais. 

10. Criar um grupo especializado em busca e salvamento na mata dentro do 

NUPIF e apto a atuar em todo o PEPB. 

 

 

4.2 Diretrizes Gerais para os Prestadores de Serviços  

 

 

Para garantir que a prestação do serviço será de qualidade e não causará 

impactos irreversíveis no meio ambiente das sedes Pau – da – Fome e Camorim, 

cabe aos prestadores de serviços dessas áreas: 

 

1. Pautar suas ações em princípios conservacionistas e sustentáveis.  

2. Apresentar um plano de monitoramento dos impactos ambientais, 

socioculturais e econômicos que seus serviços causam às áreas Pau – da – 

Fome e Camorim e seu entorno. 

 



 

3. Promover o desenvolvimento da comunidade local por meio da integração e 

formação de parcerias na prestação do serviço, contribuindo, com isso, para a 

geração de benefícios para essa comunidade. 

4. Promover e incentivar a conduta consciente e responsável dos visitantes e de 

seus funcionários. 

5. Assegurar que os resíduos e lixos resultantes de suas atividades sejam 

manejados adequadamente, não poluindo e / ou degradando o meio ambiente 

do PEPB. 

6. Capacitar e incentivar o aprendizado de seus funcionários, especialmente no 

que se refere aos instrumentos de gestão e manejo sustentável de suas 

atividades. 

7. Adotar e seguir as normas reguladoras da atividade que oferece, os termos 

do contrato de prestação de serviços e as normas específicas do PEPB. 

8. Articular, junto com a administração da área, padrões de operação baseados 

nos princípios da qualidade, segurança e sustentabilidade. 

9. Contribuir com a conservação da natureza por meio de operações pouco 

lesivas ao meio ambiente, doações, assistência técnica, programas 

educativos, trabalhos voluntários etc. 

10. Instruir os clientes antes da realização da visita para que tenham um 

comportamento adequado dentro do PEPB, minimizando, assim, os impactos 

negativos do contato com a natureza e garantindo a segurança deles. 

11. Informar aos clientes as normas e regulamentos que devem ser seguidos 

durante a visitação e fazer com que eles as cumpram. 

12. Informar a administração do PEPB o tamanho do grupo que fará a visita, o 

trajeto,as atividades que serão realizadas e a duração da visita. 

13. Realizar, periodicamente, pesquisas de opinião e satisfação dos clientes e 

informar os resultados aos gestores do PEPB. 

14. Planejar os riscos e grau de segurança de seus clientes durante a prestação 

do serviço, em parceria com a administração do PEPB. 

 



 

15. Comunicar aos clientes e gestores do PEPB os locais com prováveis riscos 

aos visitantes. 

16. Estar adequadamente preparados para casos de emergência, dispondo de 

materiais e equipamentos de primeiros socorros e próprios da modalidade de 

atividade com a qual trabalham. 

17. Respeitar a capacidade de carga que os gestores do PEPB calcularem para 

as sedes Pau – da – Fome e Camorim. 

18. Participar do Conselho Gestor e outras instâncias de participação que o PEPB 

possua. 

 

 

4.3 Diretrizes Gerais para os Visitantes 

 

 

Para garantir a conservação dos recursos existentes nas sedes Pau – da – 

Fome e Camorim e uma experiência de qualidade, é preciso, também, a cooperação 

dos visitantes, que devem: 

 

1. Adotar princípios de conduta consciente e de preservação do meio ambiente 

durante sua visita ao PEPB. 

2. Contribuir para o monitoramento dos impactos da visitação, reportando aos 

gestores da área qualquer irregularidade percebida durante a visitação. 

3. Verificar as regras para utilização de qualquer equipamento, instrumento ou 

técnica que possa causar danos ao ecossistema do PEPB. 

4. 4.Utilizar os locais apropriados ao armazenamento do lixo, evitando a 

poluição nas sedes Pau – da – Fome e Camorim. 

5. Evitar a aproximação e alimentação inadequada à fauna local e fazer ruídos 

fortes que possam afugentá-la. 

6. Respeitar os outros visitantes. 



 

 

7. Praticar somente as atividades que são permitidas pela administração do 

PEPB e em conformidade com as normas estabelecidas por ela 

8. Informar-se com a administração do PEPB sobre a necessidade de 

autorização e as regras a serem cumpridas para a realização da visitação nas 

sedes Pau – da – Fome e Camorim. 

9. Procurar informações sobre as sedes: trilhas e atividades disponíveis, nível de 

dificuldade, necessidade de autorização, guiamento e equipamento 

específicos, horários permitidos para a prática das mesmas, tempo de 

duração etc. 

10. Informar-se e seguir as advertências e recomendações dadas pelos 

administradores e condutores acerca dos riscos, acidentes e regras 

existentes. 

11. Assegurar que possuem conhecimento, habilidade e condicionamento físico 

para praticar determinadas atividades.    

12. Certificar-se de que possui os equipamentos de segurança específicos e 

apropriados da atividade que irá realizar e que eles estão em boas condições 

de uso. 

 

Para que o ecoturismo ocorra de maneira sustentável, permitindo a geração 

de todos seus benefícios, é preciso todos os atores envolvidos com a atividade 

tenham uma conduta consciente e responsável perante o meio ambiente. Essas 

diretrizes para a visitação no PEPB, portanto, visam regular comportamento desses 

atores, uma vez que a área não possui nenhum mecanismo que o faça. 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O turismo em áreas naturais tem crescido consideravelmente em todo o 

mundo, destacando-se a prática do ecoturismo nessas áreas. O Brasil, por suas 

belezas cênicas, paisagísticas e ecológicas, está se consolidando como um dos 

principais destinos de ecoturismo onde é praticado, principalmente, em suas 

unidades de conservação, como o Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Nacional da 

Tijuca e o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. 

As unidades de conservação são áreas com características peculiares que, 

por seu valor biológico para o país, estados ou municípios, devem ser preservadas. 

A transformação de uma área em unidade de conservação cria a obrigatoriedade de 

cuidados especiais para elas, a fim de preservar seu ecossistema. 

O aumento do interesse por conhecer tais áreas e, em conseqüência, o 

aumento do fluxo de visitantes fez com que algumas áreas se tornassem destinos 

turísticos, capazes de atraírem visitantes em precisarem ser vendidos junto com 

outras opções de passeios.  

O crescimento do número de turistas em unidades de conservação, no 

entanto, tem contribuído para a degradação de algumas delas. O ecoturismo tem 

sido desenvolvido sem a devida organização e planejamento, com a capacidade de 

carga e a fragilidades dos ecossistemas não sendo respeitados e as comunidades 

localizadas próximas a elas não estando inseridas na gestão da atividade. 

Ademais, muitas dessas áreas não possuem planos de manejo nem outro tipo 

de regulamentação das atividades e ocupações da terra dentro e no entorno delas. 

Faltam, também, recursos humanos, financeiros e materiais para auxiliarem na 

gestão das unidades de conservação e subsidiarem qualquer ação e projetos que se 

queiram implementar nelas. 

Há, ainda, um superdimensionamento da oferta turística em algumas áreas 

naturais que, além disso, são incompatíveis com as características e paisagens 



 

locais. Outras áreas, por sua vez, não possuem infra-estrutura adequada para 

receber os visitantes, faltando, inclusive, vários tipos de serviço de apoio à visitação.  

O Parque Estadual da Pedra Branca insere-se nesse contexto de descaso, 

desregulamentação e degradação. Localizado na cidade do Rio de Janeiro, o PEPB 

recebe visitantes normalmente, mesmo não possuindo plano de manejo, regimento 

interno e um plano de ecoturismo. A infra-estrutura de apoio é deficiente, não 

havendo a prestação de determinados serviços e, os recursos – humanos, 

financeiros e materiais - repassados à área, pelo IEF / RJ, são insuficientes para a 

manutenção das atividades desenvolvidas na localidade. 

A fiscalização de toda a área desse parque também fica prejudicada, uma vez 

que não há fiscais em número suficiente para averiguar denúncias, tampouco 

equipamentos para auxiliá-los. A visitação ao local tem ocorrido sem o devido 

acompanhamento de um guia local, prejudicando a atividade de interpretação 

ambiental, especialmente na trilha interpretativa do Rio Grande. Verifica-se, ainda, 

na região, extração ilegal de madeira, queimadas e acampamentos irregulares, o 

que contribui ainda mais, para a degradação da área. Há, também, a exclusão da 

comunidade local da gestão da área, não participando de nenhuma das atividades 

referentes à sua administração. 

O ecoturismo pode desenvolver áreas de preservação ambiental e conservar 

seus ecossistemas, por meio de um processo de planejamento que leve em 

consideração os impactos ambientais da atividade e a capacidade de carga das 

áreas em questão. Esse planejamento quando implantado, pode permitir uma melhor 

alocação dos recursos disponíveis nessas áreas e deverá ser participativo para que 

o ecoturismo possa gerar benefícios e reduzir seus impactos. 

A participação da comunidade é fundamental para o sucesso do plano, uma 

vez que ela conhece a área e suas necessidades e prioridades. O engajamento da 

comunidade local na gestão da atividade, além do mais, é um dos pressupostos 

básicos do ecoturismo e do desenvolvimento sustentável. Por outro lado, para 

garantir a preservação dessas áreas é necessário também, que os visitantes tenham 

uma conduta consciente e responsável perante o meio visitado. 

Planos, políticas e diretrizes são alguns dos mecanismos que devem ser 

utilizados pelo poder público para a regulamentação de qualquer atividade 

desenvolvida nas unidades de conservação, para assegurar tanto o uso humano 

adequado dessas áreas como a preservação delas.  



 

Embora esse trabalho proponha algumas diretrizes para facilitar a gestão e o 

desenvolvimento do ecoturismo no PEPB, muitas delas possuem certas limitações 

devido à ausência do plano de manejo. 

A regulamentação da conduta dos prestadores de serviços é complicada, 

pois, pela ausência do plano de manejo, não se sabe quais os serviços que podem 

ser oferecidos aos visitantes. Tampouco há um zoneamento ambiental que 

determine quais atividades que podem ser desenvolvidas em cada área desse 

parque e os equipamentos de suporte que podem ser instalados. 

O cumprimento das diretrizes por parte dos visitantes fica comprometido, uma 

vez que não há a definição das modalidades de ecoturismo que podem ser 

desenvolvidas no PEPB nem os locais nos quais elas podem ser praticadas. Além 

disso, a visitação pode chegar a áreas do parque que possuem ecossistemas frágeis 

e / ou ameaçados de extinção. Para os gestores do PEPB é preciso, ainda, a 

existência de mecanismo que auxilie sua administração e permita tomada de 

decisões adequadas ao meio ambiente.  

As diretrizes são normas para apoiar a visitação nessas áreas, havendo, 

portanto, a necessidade de um plano de manejo que englobe todo o PEPB. O plano 

de manejo não serve apenas para regulamentar as atividades e áreas do PEPB e 

realizar seu zoneamento, como também para oferecer subsídios para a elaboração 

de planos e projetos específicos e complementares para cada zona / área e 

atividade.    

Ao longo da pesquisa verificou-se que todos os problemas enfrentados pelo 

Parque Estadual da Pedra Branca são inerentes a outras unidades de conservação 

do país. Isso demonstra o quadro de degradação do patrimônio natural, biológico e 

genético brasileiro, que prejudica tanto o desenvolvimento da atividade turística no 

futuro como a qualidade de vida de sua população.     

O turismo desenvolvido em áreas naturais de forma bem planejada e 

controlada, no entanto, pode desenvolver e conservar as áreas ambientais: as 

receitas podem desenvolver a infra-estrutura local (aeroportos, sistema de água e 

esgoto etc.), manter e custear a preservação e limpeza dos meios ambientes. Em 

contrapartida, tal conservação traz grandes vantagens ao meio ambiente e à 

população de modo geral e é o principal atrativo de muitos destinos. 
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